
KJE DOBITE ŽELJENE INFORMACIJE IN 
PODATE VLOGO ZA POMOČ NA 

DOMU ? 
 

V primeru, da vi ali vaš svojec          
potrebujete katero od naštetih oblik 
pomoči, oziroma pri vaši odločitvi 
potrebujete našo pomoč, nas         
kontaktirajte:  
  

Patricija Švajncer  
02 4806 185 
041 645 637  

patricija.svajncer@danica-vogrinec.si  
 

Drago Perger  
031 831 736  

drago.perger@danica-vogrinec.si  
 

 ali se osebno oglasite v :  
Domu Danice Vogrinec Maribor,  
Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor.  
Vsak dan med 8:00—14:00 uro.  
Center za socialno delo Lenart,  

Ilavnigova ulica 19,  
2230 Lenart v Slov. Goricah.  

                                                                         PON 8-12       13-15 
                                                                         SRE       8-12        13-17 
                                                                         PET       8-12 

CILJI IZVAJANJA STORITEV  
 
Osnovni cilj je omogočiti               
upravičencem, da kljub boleznim in 
težavam, ki spremljajo staranje, čim 
dlje in kvalitetno bivajo v svojem   
okolju, hkrati pa s storitvami        
nadomeščamo institucionalno varstvo. 
Pri svojem delu v korist in ob soglasju 
z uporabniki in njihovimi svojci     
sodelujemo tudi z drugimi              
institucijami, predvsem s patronažno 
in zdravstveno službo ter centrom za 
socialno delo.  

www.danica-vogrinec.si 

POMOČ NA 
DOMU  

V UPRAVNI ENOTI LENART 

OBČINA BENEDIKT 

OBČINA CERKVENJAK 

 OBČINA LENART  

OBČINA SVETA ANA  
V SLOVENSKIH GORICAH  

OBČINA SVETI JURIJ  
V SLOVENSKIH GORICAH  

OBČINA SVETA TROJICA  
V SLOVENSKIH GORICAH  

in  

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR  



KDO JE UPRAVIČENEC ZA POMOČ NA DOMU ? 
 

· osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali 
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za 
samostojno življenje 

 
· osebe s statusom invalida po zakonu o družbe-

nem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb, ki ne zmorejo samostojnega življenja, 
stopnja in vrsta njihove invalidnosti pa 
omogoča občasno oskrbno na domu. 

 
· druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravi-

ca do tuje pomoči in nege za opravljanje veči-
ne življenjskih funkcij 

 
· kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvara-

mi zdravja, ki nimajo priznanega statusa invali-
da, pa so po oceni pristojnega centra za social-
no delo brez občasne pomoči druge osebe, 
nesposobne za samostojno življenje 

 
· hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v 

telesnem ali težko in najtežjo motnjo v dušev-
nem razvoju, ki ni vključen v organizirane obli-
ke varstva 

 
· osebe s stalnim bivališčem v UE Lenart. 
 

 
 
 

KATERE STORITVE OPRAVLJAMO IN V  
KAKŠNEM OBSEGU 

Gospodinjska pomoč 
Prinašanje enega pripravljenega obroka hrane  
Nabava živil in priprava enega obroka hrane  
Pomivanje uporabljene posode  
Osnovno čiščenje bivalnega dela prostora z odnašanjem 
smeti 
Postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora  
Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:  
Pomoč pri oblačenju in slačenju  
Pomoč pri umivanju  
Pomoč pri hranjenju  
Pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb  
Vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov  
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:   
Vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s 
sorodstvom 
Spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti  
Informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca  
Priprava na institucionalno varstvo  
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če 
potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklo-
pov opravil. 
Neposredne storitve pri upravičencu praviloma ne morejo 
biti krajše od 0,5 ure tedensko in ne daljše od 4 ure dnev-
no oz. največ do 20 ur tedensko.  

DELA, KI JIH NE OPRAVLJAMO 
 

Socialna oskrbovalka ne opravlja del, ki so lahko nevarna, 
kot je na primer premikanje težjega pohištva, dela 
na višini, dela z nezaščitenimi in poškodovanimi 
električnimi in drugimi aparati in napeljavami,  

Socialna oskrbovalka ne opravlja zdravstvenih storitev ali 
fizioterapevtskih storitev, lahko pa vas seznani, kje 
lahko dobite tovrstno pomoč,  

Socialna oskrbovalka ne opravlja del socialnega servisa v 
smislu opravljanja del na vrtovih upravičencev ali 
pripravi in skladiščenju energentov za kurilno sezono 
﴾npr. sekanje, žaganje drv ali spravilo premoga in 
lesa za kurjavo inp.﴿,  

Socialna oskrbovalka ne bo od vas ali vaših svojcev spre-
jemala daril ali denarja.  

 
KAKO DO STORITVE 
Storitev se začne na zahtevo upravičenca ali zakonitega 
zastopnika na podlagi pisne vloge in se sklene dogovor 
o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve. 
 
PLAČILO STORITVE  
Storitev plača uporabnik sam po ceni urne postavke, ki jo 
določi občina in na dan 1.1.2020 znaša 3,50 EUR/
efektivno uro ob delavnikih. 
Če uporabnik ni sposoben sam plačati storitve,  niti nje-

govi otroci ali drugi zavezanci, lahko prosi za opros-
titev plačila pri pristojnem Centru za socialno delo 
Lenart na predpisanem obrazcu.  


