
SOCIALNOVARSTVENI ZAVOD TABER 

ŠMARTNO 70 

4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 

 

Številka: 110-119/2019-02 

Datum:    05.11.2019 

 

Na podlagi določil 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - 

popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16) objavljamo prosto delovno mesto: 

 

SOCIALNA OSKRBOVALKA III  (M/Ž) 
 

Zaposliti nameravamo 1 socialno oskrbovalko / socialnega oskrbovalca za 

nedoločen čas. 

 

Opis del in nalog: 

 

 izvajanje vseh del in nalog s področja pomoči 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, 

 izvajanje vseh del in nalog s področja gospodinjske pomoči, 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, 

 izvajanje vseh del in nalog s področja 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, 

 zagotavljanje gospodinjske pomoči na domu upravičenca,  

 zagotavljanje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in ohranjanju socialnih 

stikov, 

 sodelovanje pri pripravi individualnih načrtov pomoči, 

 opazovanje in spremljanje sprememb potreb upravičencev in poročanje, 

 vodenje evidenc opravljenih storitev, porabe časa in prevoženih kilometrov, 

 priprava poročil, 

 nadomeščanje ostalih odsotnih delavk, zaposlenih na tem področju, 

 opravljanje drugih del po dogovoru z upravičencem, 

 higiensko vzdrževanje opreme in pripomočkov v varovančevem okolju, 

 čisčenje delovnih pripomočkov, 

 druga opravila po nalogu nadrejenega. 
 



Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, morajo kandidati 

izpolnjevati še naslednje pogoje: 

 

 pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) s področja socialne oskrbe na 

domu in opravljeno usposabljanje po programu za socialno oskrbo, ki ga verificira 

Socialna zbornica 

 vozniško dovoljenje B kategorije, 

 aktivno znanje slovenskega jezika, 

 znanja s področja gerontologije in nege bolnika na domu. 

 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim 

časom in enomesečnim poskusnim delom. 

 

Kandidati naj pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom 

pošljejo v osmih (8) dneh od objave na naslov: Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70, 

4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom »za razpis SOCIALNA OSKRBOVALKA III« 

ali preko e-pošte na naslov: dasa.cesen@domtaber.si.  

 

 

 

 

                                             Vršilka dolžnosti direktorice Socialnovarstvenega zavoda Taber 

                                                Martina Martinčič l.r. 
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