
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu in 73. 1ena Statuta Doma upokojencev Center, Tabor-
Poijane, Ljubljana 020-1/2016-7 z dne, 7.9.2016 ter p0 predhodni obravnavi na seji Strokovnega 
sveta se izdaja 

PRAVILNIK 
o postopkih reevanja pritoTh in ugovorov stanovalcev v Domu upokojencev Center, 

Ljublj ana 

SPLONE DOLOBE 
1. ëlen 

Ta pravilnik ureja naóin reevanja pritoTh in ugovorov stanovalcev, njihovih poob1aencev in 
zakonitih zastopnikov (v nadaijevanju: upraviëenci), ki jih podajo na pogoje bivanja, iv1jenja in 
odnos zaposlenih ter drugih udeIeencev v procesu dela do stanovalcev v Domu upokojencev 
Center, Ljubljana (v nadaijevanju zavod). 

2. 1en 
Zaposleni v Socialni sluthi ob sprejemu seznanijo upravience, s pravico do ugovorov in pritoTh 
in ta pravilnik izroëijo vsakemu novemu stanovalcu ob sprejemu. 

3. 1en 
Upravienec lahko v primeru, da ni zadovoijen s storitvijo au odnosom zaposlenih do njega, 
zahteva: 

— pojasnilo od strokovnega delavca au sodelavca, ki je nudil storitev au vodil obravnavo, 
— opravii10 ob morebitnem nesporazumu au napaki, 
— pogovor z vodjo organizacijske enote, 
— pogovor z direktorjem, 
— da se njegova pritoba obravnava komisijsko, 

4. 1en 
Ugovor zoper storitev, lahko v1oi vsak upravienec, in sicer v osmih dneh od opravijene 
storitve, s katero ni bil zadovoijen. 

Kot ugovor se teje vsak zapis iz katerega je razvidno nestrinjanje vlagatelja z opravijeno 
storitvijo au odnosom in delom zaposlenega. 

5. 1en 
Upravienec lahko poda pritoTho au ugovor zoper opravijeno storitev na naslednji nain: 

— ustno pri socialni delavki, 
— pisno v tajnitvu au nabiralniku namenjenem za pritoThe in pohvale, 
- p0 elektronski poti (dom.center@duc.si). 

POSTOPEK REEVANJA 

6. Ien 
Na pritoTho v1oeno v pisni obliki je naslovijena oseba do1na podati pisni odgovor v petnajstih 
dneh od v1oitve pritoThe. Ustno v1oeno pritoTho rei strokovna oseba (socialna delavka, vodja 
organizacijske enote,...) z razgovorom in dogodek evidentira v obliki uradnega zaznamka z 
osnovnimi podatki pritonika (ime in priimek, naslov, kratka vsebina pritoThe in reitev). 
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V kolikor naslovijena oseba pritoThe sama ne more reiti, v dogovoru z direktorjem predlaga tn 
1ansko komisijo, ki jo poleg njega sestavijata e dva strokovnjaka s podroja, na katerega se 

nanaa pritoTha. 

7. 1en 
Evidenca pritoTh se vodi v arhivu zavoda in mora vsebovati naslednje podatke: 

— zaporedna tevi1ka z letnico in datumom pritoThe, 
— ime in priimek ter naslov pritonika, 
— nain v1oitve pritoThe, raziog pritoThe, na koga se nanaa, 
— naèin reevanja pritoThe, 
— datum odgovora, 
— vsebina odgovora. 

8. Ien 
Ob izteku koledarskega leta Strokovni svet zavoda opravi analizo pritoth p0 podroëjih in na 
podlagi ugotovitev predlaga izbo1jave. 

KONNE DOLOBE 
9. 1en 

Upravienec lahko v primeru, e e ni zadovoijen s posamezno storitvijo strokovnih delavcev 
au sodelavcev, poda ugovor na podlagi do1oi1 Zakona o socialnem varstvu na Socialno 
zbornico. Ugovor mora podati ustno au pisno v roku 8 dni od opravijene storitve, zoper katero 
ugovarj a. 

Pray tako ima upravienec na podlagi do1oi1 Zakona o socialnem varstvu pravico podati 
pobudo za inpekcij ski nadzor nad izvajanjem storitev institucionalnega varstva. Pobudo za 
inpekcijski nadzor, z navedbo kritev pravic uporabnika au navedbo razlogov, zaradi katerih je 
podan ugovor na opravijeno storitev, se naslovi na naslov Ministrstvo za delo, druino, socialne 
zadeve in enake monost, Inpektorat RS za delo, socialna inpekcija. 

10. Ien 
Spremembe in dopolnitve se sprejemajo na enak naèin kot ta pravilnik. 

11. 1en 
Ta pravilnik stopi v veijavo z dnem sprejema. 



IZRAANJE 

a) nezadovoljstva oz. pritoThe, 

b) pripombe all pobude, 

c) zahvale 

(obkroi ustrezno) 

Uporabnik: 

Zakoniti zastopnik: 

Svojec: 

Razlogl ugovora, izraza nezadovoljstva all pohvale 

V Ljubljani, dne  

podpis viagateija  
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