
    Vodja službe 

    Leon Zelko, univ.dipl.soc.del. 

    Telefon: 041 915 553 

    E-pošta: leon.zelko@dsrakican.si 

 

    Koordinator 

    Metka Erjavec 

    Telefon: 051 288 378 

    E-pošta: metka.erjavec@dsrakican.si 

 

    Koordinator 

    Dina Božanić 

    Telefon: 051 607 195 

    E-pošta: dina.bozanic@dsrakican.si 

 

         Dosegljivost na telefon: 

- ponedeljek, 7:00-14:00 

- torek, 7:00-14:00 

- sreda, 7:00-15:00 

- četrtek, 7:00-14:00 

- petek, 7:00-13:00 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
Pomoč družini na domu se lahko izvaja vse dni 
v tednu, v skladu z osebnim načrtom pomoči, ki 
ga izdelata uporabnik storitve in strokovni 
delavec izvajalca storitve. 
 
 
 
 
 
Dom starejših Rakičan izvaja storitev Pomoč 
družini na domu v naslednjih občinah: 

 Občina Beltinci 
 Občina Cankova 
 Občina Gornji Petrovci 
 Občina Grad 
 Občina Moravske Toplice 
 Mestna občina Murska Sobota 
 Občina Šalovci 
 Občina Tišina 

 
 
 
 
Cena storitve - prispevek uporabnika za 
opravljeno uro storitve: 
 
Mestna občina Murska Sobota 
Občina Beltinci 

 ponedeljek-sobota 6,09 EUR 
 nedelja/praznik 6,37 EUR 

 
Občina Tišina 
Občina Cankova 
Občina Grad 
Občina Gornji Petrovci 
Občina Šalovci 
Občina Moravske Toplice 

 ponedeljek-sobota 7,61 EUR 
 nedelja/praznik 7,97 EUR 

  
 

Dom 
starejših 
Rakičan 
POMOČ DRUŽINI 
NA DOMU 
SOCIALNA OSKRBA NA DOMU 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOM STAREJŠIH RAKIČAN 
Ulica dr. Vrbnjaka 1 
9000 Murska Sobota 
tel. 059 234 945 
http://www.ds-rakican.si 

 



 

Pomoč družini na domu 

PREDSTAVITEV 

  
Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na 
domu je namenjena upravičencem, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge pogoje za 
življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi 
starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se 
ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi 
svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali 
zanju nimajo možnosti. 
 
Gre za različne oblike organizirane praktične 
pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem 
vsaj za določen čas nadomesti potrebo po 
institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki. 
 
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so 
osebe, ki jim preostale psihofizične 
sposobnosti omogočajo, da z občasno 
organizirano pomočjo drugega ohranjajo 
zadovoljivo duševno in telesno počutje in 
lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju. 
 
 
Prošnjo za uveljavljanje pravice do 
socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu vloži upravičenec, njegova 
pooblaščena oseba ali zakoniti zastopnik. 
 
 
Izvajanje in prekinitev izvajanja storitve se 
uredi z Dogovorom o obsegu, trajanju in 
načinu opravljanja storitve. Izvajalec 
sporazumno z upravičencem izdela osebni 
načrt pomoči. 
 
 

Pomoč družini na domu 

UPRAVIČENCI 

 
Do storitve pomoč družini na domu kot socialne 
oskrbe so upravičeni: 

Osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali 
pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 
popolnoma samostojno življenje. 

Osebe s statusom invalida po zakonu o 
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo 
samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove 
invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu. 

Druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine 
življenjskih funkcij. 

Kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi 
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa 
invalida, pa so po oceni pristojnega centra za 
socialno 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 
duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane 
oblike varstva. 

 

 Pomoč družini na domu 

PONUDBA 

 
Storitev obsega naslednje sklope opravil: 
 
Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, 
kamor sodijo naslednja 
opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, 
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje 
in nega osebnih ortopedskih pripomočkov. 
 
Gospodinjsko pomoč, kamor sodijo 
naslednja opravila: prinašanja enega 
pripravljenega obroka ali nabava živil in 
priprava enega obroka hrane, pomivanje 
uporabljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnega dela prostorov z odnašanjem 
smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje 
spalnega prostora. 
 
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, 
kamor sodijo naslednja opravila: 
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, 
s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih 
obveznosti, informiranje ustanov o stanju 
in potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno varstvo. 

 
Upravičenec je upravičen do pomoči na 
domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz 
dveh različnih sklopov opravil. 
  
Čas izvajanja storitve ni krajši od 30 
minut, kar je tudi najkrajša obračunska 
enota. Neposredno izvajanje storitve na 
domu upravičenca se lahko izvaja največ 
do 20 ur tedensko. 
 
 

            
 


