
     PR - 01 – 14.0 
                                                                                       stran 1 strani 14 

 

                                                              HIŠNI RED 

  

                   

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
Hišni red ureja pravice in dolžnosti uporabnikov v Centru za starejše občane Lucija,  
d. o. o. (v nadaljevanju: Center). 

2. člen 
 
Center nudi uporabnikom starosti in zdravju primerno celodnevno prehrano in nastanitev 
ter zdravstveno nego in oskrbo v skladu z veljavno zakonodajo s področja socialnega 
varstva in zdravstva s ciljem zadovoljevanja družbenih in osebnih potreb uporabnikov.  
 

3. člen 
 
Odnose zaposlenih do uporabnikov in obratno ter odnose do osebnega premoženja 
uporabnikov in premoženja Centra urejajo posamezni akti Centra. Zaposleni Centra 
ne smejo sprejemati daril večje vrednosti in daril v denarni obliki od uporabnikov ali 
njihovih svojcev.  
Prav tako zaposleni in najemniki poslovnih prostorov ne smejo sklepati pravnih 
poslov z uporabniki Centra.   
Obnašati se morajo v skladu z etičnimi kodeksi pristojnih poklicev. 

 
 
II. NASTANITEV 

4. člen 
 

Uporabniki uživajo v Centru vse zagotovljene pravice: spoštovanje, dostojanstvo in 
osebno nedotakljivost. Pravico imajo do zasebnosti, topline, varnosti in domačnosti. 
 
Vsaka soba uporabnika mora biti oštevilčena in opremljena z imenom in priimkom 
uporabnika, ki biva v njej (v kolikor soglaša s tem v OB-065 Javna objava). Evidenca 
uporabnikov v Centru se ažurira v računalniškem podpornem programu Probit. 
Informacije o tem, kje prebiva posamezni uporabnik, je možno dobiti na recepciji, 
socialni službi, pri odgovornemu ZT in/ali DMS. 
 
Center razpolaga z namestitvami v eno/dvo posteljne sobe/garsonjere, z/brez balkona. 
Nadstropja so poimenovana s številko posameznega nadstropja - prvo, drugo, tretje, 
četrto in peto. 
 

5. člen 
 
Vse napake, ki jih ugotovijo uporabniki ali zaposleni na objektu, opremi ali instalacijah, 
se sporočajo na recepcijo, kjer se o tem vodi ustrezna evidenca. Receptor naročila odda 
vzdrževalcu Centra. 

 
6. člen 

 
Za vzdrževanje reda in čistoče v objektu in okolici Centra so zadolžene službe Centra, 
dobrodošla pa je prostovoljna pomoč uporabnikov. 
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Metanje odpadkov hrane ali drugih predmetov skozi okna oz. vrata ni dovoljeno, prav 
tako ni dovoljeno zlivati vode skozi okna oz. vrata. Na terasi in balkonih ni dovoljeno 
krmiti ptic. 
Prehodi na stopniščih, hodnikih in v skupnih prostorih morajo biti vedno prosti. 
Uporabniki so po svojih zmožnostih, enako kot zaposleni, dolžni ob neurjih in dežju 
zapirati okna in vrata v vseh dostopnih prostorih Centra. 
 

7. člen 
 
Tisti uporabniki, ki želijo v sobi imeti manjšega hišnega ljubljenčka v kletki ali akvarij 
manjših dimenzij (ptice, ribe), morajo za to predhodno zaprositi upravo Centra oz. 
souporabnika, v kolikor prebivajo v dvoposteljni sobi in za njih skrbijo sami. 
 
 
III. DOLOČBE O VSELITVI V CENTER 

 
8. člen 

 
Postopek v zvezi s sprejemom ureja predpis Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju 
pravice do institucionalnega varstva. Sprejem in vselitev vodi socialni delavec.  

 
9. člen 

 
O sprejemu prosilca odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust (v nadaljevanju: 
KSPO). Novo sprejetega uporabnika se namesti na nadstropje, ki ustreza njegovim 
potrebam, na  t. i. primerno prosto mesto. 
 
Pred sprejemom upravičenca v Center socialni delavec opravi z njim razgovor t.i. 
preddogovor. Omogoči mu ogled Centra, da se spozna z novim okoljem, z drugimi 
uporabniki in z osebjem. V kolikor je upravičenec sprejet v Center iz bolnišnice oziroma 
so obstajali razlogi, da pred sprejemom ni mogel priti na pogovor v Center, kjer bi bil 
seznanjen z vsemi potrebnimi informacijami, ga socialni delavec s tem seznani ob 
sprejemu. 
 
Na dan sprejema mora uporabnik dati na vpogled: 

 osebno izkaznico, 

 številko upokojenca, 

 ostale podatke za izpolnitev osebnega kartona. 
 
 
Uporabnik zdravstveno negovalnemu osebju ob vselitvi izroči: 

 zdravstveno izkaznico, 

 domskemu zdravniku pa zdravstveni karton (v kolikor bo uporabnik izbral 
osebnega zdravnika, ki ima sedež v Centru). 

 
Ob sprejemu Center in uporabnik skleneta Dogovor o trajanju, vrsti in načinu 
zagotavljanja storitev institucionalnega varstva (v nadaljevanju: Dogovor).  
Socialni delavec uporabnika seznani z osebjem Centra, ki nudi storitve zdravstvene 
nege in oskrbe na nadstropju, na katerega je nameščen, in morebitnim souporabnikom. 
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10. člen 

 
Ob vselitvi v Center mora uporabnik prinesti s seboj priporočljive potrebščine, ki so 
evidentirane v OB – 249. Perilo uporabnika se označi v Centru. Evidentirano je v OB -
038 Popis lastnine uporabnika.  

11. člen 
 
Uporabniki imajo v Centru prijavljeno začasno bivališče. Prijavo, v elektronski obliki, 
uredi socialni delavec.  
 

12. člen 
 
Center v primeru odsotnosti uporabniku zaračuna ceno, znižano za stroške živil, po 
veljavnem ceniku, v kolikor odjavi vse tri obroke v celotnem dnevu (zajtrk, kosilo in 
večerja), najmanj dva dni prej. Odjava posamičnega obroka ni možna. 
Odsotnost uporabnik najavi zdravstvenemu tehniku na nadstropju in/ali DMS. Če 
odsotnost ni najavljena, se znižana cena obračuna od drugega dneva odsotnosti dalje. 
Za daljšo odsotnost obstaja možnost individualnega dogovora. 
Za čas, ko je uporabnik napoten na bolnišnično zdravljenje ali zdraviliško zdravljenje, se 
cena kategorije oskrbe, v katero je razvrščen, s prvim dnem odsotnosti zniža za strošek 
živil. 
Od sprejema v Center do vselitve je možna tudi rezervacija proste postelje, največ za 
obdobje enega meseca. Plača se rezervacijo v višini oskrbe I, pri čemer se od polne 
cene odšteje strošek živil, v skladu z veljavnim cenikom Centra. 
 
 
IV. POOBLAŠČENE OSEBE 

13. člen 
 
Za urejanje problematike uporabnikov Centra so pooblaščeni naslednji delavci: direktor, 
vodja zdravstvene nege in oskrbe in socialni delavec. 
 
V. OBISKI 

14. člen 
 
Obiski za uporabnike Centra predvideni med 8. in 20. uro. 
  
Živali morajo biti ustrezno opremljene s pripomočki, ki zagotavljajo tako varnost živali 
kot uporabnikov, zaposlenih ter drugih obiskovalcev. Živali nimajo vstopa v skupne 
prostore, ki so namenjeni pripravi hrane. Prostore, v katerih se hrana streže, ne smejo 
obiskovati za čas obrokov. 
Zaželeno je, da obiskovalci niso prisotni v sobah, ko zaposleni opravljajo zdravstveno 
nego in oskrbo. 
Drugim osebam, razen uporabnikom, prenočevanje v Centru ni dovoljeno. 

 
15. člen 

 
V primeru skupinskega obiska oz. obiska z namenom ogleda prostorov Centra, se je 
potrebno prehodno dogovoriti z direktorjem Centra. 
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VI. ODNOS DO VERSKIH SKUPNOSTI 
 

16. člen 
 
Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem življenju uporabnika je svobodno. 
Tisti, ki zaradi svoje bolezni ne more obiskovati verskih obredov izven Centra, lahko na 
svojo željo oziroma željo sorodnikov naroči obisk duhovnika ali predstavnika verske 
skupnosti v sobo, vendar tako, da s tem ne motijo souporabnika. 
 
Za verski obred (maše) v Centru se dogovorijo predstavniki verskih skupnosti in 
direktorjem Centra. 

17. člen 
 
Predstavniki verskih skupnosti se morajo ob prihodu v Center oglasiti direktorju Centra, 
ki je tudi pooblaščen za komuniciranje s predstavniki verskih skupnosti. Le-ta lahko za 
komuniciranje pooblasti tudi drugega delavca Centra. 
 
 
VII. RAVNANJE OB NESREČAH IN VOJNIH AKCIJAH 
 

18. člen 
 
Zaposleni v Centru v sodelovanju z uporabniki ob naravnih in drugih hudih nesrečah ali 
drugih izrednih razmerah ter ob vojnih akcijah ravnajo v skladu z navodili: požarni red, 
evakuacijski načrt, navodila za obveščanje v izrednih razmerah. 

 
19. člen 

 
Center ima za izvajanje reševalnih akcij vso potrebno opremo, ki je opredeljena v  
veljavnih predpisih. Požarno varnost center zagotavlja z ustrezno opremo za gašenje 
požarov in usposobljenim osebjem za uporabo te opreme.  

 
20. člen 

 
V primeru izrednih razmer, med katere spadajo epidemije, poplave, potresi, se morajo 
delavci in uporabniki ravnati po izdanih navodilih pristojnih služb: Ministrstva za zdravje, 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, domskega zdravnika in drugih služb in organov, ki so odgovorni za 
posredovanje v izrednih razmerah.  
Navodila objavi receptor po mikrofonu oz. jih v pisni obliki izobesi na oglasne deske v 
Centru in jih po končani nevarnosti, po navodilu vodje zdravstvene nege in oskrbe ali 
zdravnika, tudi prekliče. 
 
VIII. DRUGE DOLOČBE 

21. člen 
 

Sestanki s svojci se skličejo 1 do 2 - krat letno. Na teh sestankih lahko uporabniki ali 
njihovi svojci podajo predloge, mnenja in pohvale nad delom in življenjem v Centru. 
Svojci v svoji sredini izvolijo 3 predstavnike. In sicer 1. nadstropja, 2. in 3. ter 4. in 5 
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skupaj. Predstavniki skrbijo za prenos informacij med svojci, uporabniki in strokovnimi 
delavci Centra. Mandat traja do preklica. Sestanke vodi in sklicuje imenovani s strani 
direktorja Centra, prisotni pa morajo biti vodje vseh služb Centra – socialni delavec, 
vodja zdravstvene nege in oskrbe, vodja kuhinje, fizioterapevt, delovni terapevt, 
predstavnik službe vzdrževanja in po potrebi zdravnik. O sestanku se vodi zapisnik.  

 
22. člen 

 
Za uporabnike Centra se ob praznikih in drugih priložnostih organizirajo kulturno 
zabavne prireditve. 
Za organizacijo kulturnih prireditev so zadolženi delovni terapevt in delovni inštruktor ob 
sodelovanju socialne službe in  pomoči ostalih zaposlenih Centra in prostovoljcev. 
 

23. člen 
 
Uporabnikom Centra je zajamčena tajnost in nedotakljivost pošte in hitra vročitev, zlasti 
priporočene in nujne pošte.  
 
IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
 

24. člen 
 
Uporabniki so dolžni poleg določil hišnega reda upoštevati še druge akte Centra, s 
katerimi jih seznanijo strokovni delavci Centra.  

 
25. člen 

 
Za nemoteno življenje v Centru morajo uporabniki zlasti: 

 redno plačevati oskrbne stroške, 

 uporabljati prostore in opremo Centra v skladu z njihovim namenom, 

 povrniti povzročeno škodo na objektih in opremi,  

 sporočati ugotovljene napake oziroma okvare na opremi in objektih na recepcijo 
ali na oddelek, najkasneje v 24 urah od nastanka takih dogodkov, 

 strpno in brez obtoževanj in prepirov reševati nastale težave, 

 gospodinji na oddelku nemudoma sporočiti pogrešanje svojih stvari, 

 radio in televizijo gledati na sobni jakosti zvoka, 

 skrbeti, da vlada mir za nemoten počitek med 22. in 6. uro zjutraj, 

 po svojih zmožnostih pomagati souporabnikom, 

 sporočati zdravstvenemu tehniku na posameznem nadstropju, kjer uporabnik 
stanuje, svojo daljšo odsotnost (celodnevno ali več dnevno odsotnost), skladno z 
ON - 10 Odsotnost uporabnika. 

 
26. člen 

 
Poleg navedb v 25. členu, si morajo uporabniki prizadevati še za naslednje: 

 da ne širijo vznemirljivih in lažnih vesti o dogajanju v Centru; 

 da z medsebojnimi obtožbami ne škodijo odnosu med posameznimi uporabniki in 
delavci Centra; 
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 da s svojim obnašanjem ne nadlegujejo, žalijo ali smešijo souporabnike ali delavce 
Centra; 

 da ne odnašajo in da preprečijo odnašanje, prilaščanje, poškodovanje osebne 
lastnine in lastnine Centra; 

 da kadijo le na za to namenjenih površinah; 

 da po svojih močeh prispevajo k vzdrževanju higiene v vseh prostorih, ter 
omogočijo zaposlenim Centra, da jim očistijo neposredno bivalno okolico;  

 da po svojih močeh prispevajo k vzdrževanju osebne higiene;  

 da na balkonih ne hranijo nepotrebnih reči in reči, ki kazijo zunanjo podobo stavbe; 

 da v garsonjerah uporabljajo električne kuhalnike izključno za pripravo napitkov, 
da ne uporabljajo pečic in likalnikov za dodatno ogrevanje ter da ne hranijo 
vnetljivih tekočin; 

 da z vso odgovornostjo prispevajo k splošnemu varčevanju pri porabi elektrike in 
vode, ogrevanju prostorov…;  

 da se v Centru ne opijajo in da vanj ne prinašajo večjih količin alkohola; 

 da na območju Centra ne hranijo živali (mačke, ptice…); 

 da skozi okna in preko terase ne mečejo hrane in drugih predmetov, zlivajo vode, 
stepajo preprog.  

27. člen 
 
Za spoštovanje pravil, ki so navedena v 26. členu, si morajo prizadevati vsi uporabniki 
Centra. KSPO o uporabniku, ki teh pravil ne upošteva, razpravlja, in lahko na podlagi 
ugotovljenih kršitev izreče ustni opomin (2 - krat). V kolikor se kršitve ponavljajo, sledi 
pisni opomin. 
Ob hujših kršitvah ali ob ponavljanju kršitev lahko sprejme sklep o odpustu oz. 
premestitvi uporabnika v drug zavod in ga da v podpis direktorju. 
 
Razlogi za odpust so poleg razlogov, naštetih v 26. členu, tudi:   

 predlog uporabnika, da želi sporazumno razvezati dogovor;  

 prenehanje razlogov za vključitev, 

 kršitve oziroma neizpolnjevanje sklenjenega Dogovora, 

 hujše kršitve hišnega reda, ki so:  
- grob in/ali žaljiv odnos do uporabnikov, zaposlenih ali obiskovalcev, 
- zloraba opojnih substanc, 
- nasilno obnašanje in medsebojno fizično obračunavanje, 
- opijanje in razgrajanje, 
- namensko poškodovanje, uničenje ali odtujitev opreme in drugega premoženja 

Centra, ostalih uporabnikov in zaposlenih. 
 

28. člen 
 

Uporabniki Centra se svobodno združujejo v domsko skupnost imenovano Zbor 
uporabnikov. Uporabniki volijo in potrdijo v svoji sredini zaupanja vredno osebo in jo z 
dvigom rok potrdijo kot predsednika Zbora uporabnikov. Mandat traja do preklica.  
Predsednik zastopa interese vseh uporabnikov, sklicuje Zbor uporabnikov, skrbi za 
obveščanje souporabnikov o pomembnih dogodkih, podaja predloge, mnenja in pohvale 
nad delom in življenjem v Centru. Zbor, poleg predsednika, sklicuje tudi direktor.  

 
 



PR - 01 – 14.0 
                                                                                               stran 7 strani 14 

HIŠNI RED 

   

 

 
 

29. člen 
 
Stroški oskrbe se plačujejo za pretekli mesec, na podlagi izdanega računa.  
 
 
X. IZSELITEV IN PREMESTITEV UPORABNIKA 
 

30. člen 
 
Uporabnika se lahko premesti v drugo sobo/garsonjero oz. v drugo nadstropje Centra:  
 
a. Na pisno prošnjo uporabnika (OB - 095 Prošnja za notranjo premestitev). 
b. Premestitev v okviru zavoda se lahko izvede tudi na podlagi ugotovitve in predloga 

KSPO Centra v primerih: 
- ko je uporabnika zaradi spremenjenih potreb pri izvajanju storitve potrebno 

premestiti v del ali enoto zavoda, kjer je mogoče izvajanje potrebne storitve. 
Predlog KSPO je podlaga za sklenitev Aneksa k Dogovoru.  

- premestitev v drug zavod, na predlog Centra, se opravi na podlagi ugotovitve in 
predloga KSPO, da je potrebno uporabnika premestiti v drug zavod zaradi 
spremenjenih potreb uporabnika v izvajanju storitev, ki jih Center ne izvaja. V tem 
primeru, je potrebno pred premestitvijo, pridobiti soglasje zavoda, v katerega bo 
uporabnik premeščen.  

Premestitev se lahko izvede tudi v primeru hujših kršitev hišnega reda, ki so naštete v 
27. členu PR - 01 Hišnega reda. 

Prošnja se lahko zavrne, če premestitev ni možna zaradi prostorskih pogojev ali zaradi 
vrste storitve oziroma oskrbe, ki jo potrebuje uporabnik. O željah uporabnikov po 
premestitvah v Centru socialni delavec vodi OB - 093 Evidenco prošenj uporabnikov za 
premestitev znotraj centra.  
 
Uporabnik se lahko izseli iz Centra na lastno željo. V takšnem primeru mora svoj namen 
javiti socialnemu delavcu, kjer poda pisno izjavo OB - 092 Prošnja za odpust iz 
institucionalnega varstva in sicer 5 dni pred dnevom izselitve, kar se šteje kot odpovedni 
rok.  
 
Če se uporabnik iz Centra izseli pred iztekom 5 - dnevnega odpovednega roka, za 
preostale dni do izteka določenega odpovednega roka plača ceno oskrbe, v katero je bil 
nazadnje razvrščen, od katere se odbije strošek prehrane. 
 
Center odloča v splošnem upravnem postopku tudi o premestitvi ali odpustu uporabnika 
iz zavoda v primerih, ko je glede na okoliščine potrebno nujno ukrepati, z uporabnikom 
pa zaradi razlogov na njegovi strani ali zaradi spremenjenih potreb pri izvajanju storitve 
ni mogoče skleniti Dogovora oziroma Aneksa k Dogovoru. 
 

31. člen 
 
Uporabnik je lahko iz Centra odpuščen, če je kršil oz. ni upošteval določb iz 26. in 27. 
člena PR - 01 Hišnega reda.  
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Postopek pri izvedbi odpusta 

Ugotavljanje razlogov za odpust se začne na predlog uporabnika ali KSPO Centra. 

O uvedbi postopka za odpust zoper uporabnika, ki je pod skrbništvom, socialni delavec 
v Centru obvesti skrbnika in pristojni center za socialno delo. 

Na podlagi objektivnih podatkov KSPO pozove uporabnika, da preneha z dejanji, ki so 
lahko povod za odpust, o čemer naredi zapis, s podpisom uporabnika, da je bil 
seznanjen z razlogi za možnost odpusta iz Centra. Ob naslednji ponovitvi vsaj enega od 
zgoraj navedenih kršitev, KSPO predlaga  odpust  uporabnika, socialni delavec pa o tem 
obvesti pristojni center za socialno delo. 

Dogovor se sporazumno razveže ali pa se izda Odločba o odpustu. 

Postopek vodi, zapisuje, dokumentira in arhivira socialni delavec, vključno z 
informiranjem vseh udeležencev v postopku odpusta. 

 
32. člen 

Ob izselitvi iz Centra mora: 

 uporabnik izprazniti sobo na dan izteka odpovednega roka. Pooblaščena oseba 
ali zakoniti zastopnik je dolžna iz sobe izprazniti osebne stvari najkasneje v 2 
dneh po smrti uporabnika. 

 uporabnik oziroma (do)plačnik je dolžan poravnati vse finančne obveznosti, ki so 
nastale do prekinitve Dogovora v skladu z veljavno zakonodajo in sicer z 
datumom, ki je nastal ob podpisu dokumenta OB - 091 Sporazumna razveza 
dogovora o zagotavljanju storitve institucionalnega varstva. 

 
V primeru, ko pooblaščena oseba ali zakoniti zastopnik osebnih stvari ne izprazni, se le-
te komisijsko popišejo in shranijo v prirejene prostore v kleti. Po poteku enega meseca 
se predajo v humanitarne namene. 
Prav tako se ob smrti ali izselitvi komisijsko ugotovi stanje inventarja v sobi uporabnika 
oz. ravna skladno z ON - 33 Navodila ob odpustu, premestitvi ali smrti uporabnika. 
O smrti uporabnikov, ki nimajo nobenega svojca, socialni delavec obvesti pristojni center 
za socialno delo. 
 
XI. PROSTORI IN SLUŽBE NAMENJENE UPORABNIKOM 
 
1. Bivalne sobe 

33. člen 
 
Ob vselitvi v Center ali notranji premestitvi lahko uporabnik prejme ključ sobe ali 
garsonjere. V primeru izgube ali uničenja je zanj odškodninsko odgovoren. 
 
Sobe so opremljene z opremo, ki je last Centra. Dovoljeno je namestiti osebno lastnino, 
ki pa ne sme ovirati souporabnika ali zaposlenega pri opravljanju vsakodnevnih 
aktivnostih. Nameščanje osebne lastnine ter premeščanje in odstranjevanje sobnega 
inventarja je dovoljeno ob soglasju vzdrževalca, socialnega delavca ali zdravstvenega 
tehnika na nadstropju. Če se ugotovi, da je uporabnik namenoma povzročil škodo na 
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inventarju oz. da inventar manjka, Center zahteva povračilo za povzročeno škodo od 
uporabnika ali (do)plačnika oskrbnine. 
 
Sobe vzdržuje osebje Centra po dnevnem urniku dela, ki ga uporabniki ne morejo 
spreminjati. V sklop vzdrževanja in čiščenja spada tudi skrb za red in čistočo v omarah 
in predalih. Pri lažjih delih je zaželeno sodelovanje uporabnikov. 
 
Uporabniki in zaposleni morajo sobe redno in po potrebi prezračevati. Uporabniki ne 
smejo osebju braniti prezračevanja prostorov. 
 
V bivalnih sobah kajenje ni dovoljeno. 
 
Hitro pokvarljiva živila naj se hranijo na primerni temperaturi in v primernem prostoru. 
Pokvarjena živila sme osebje odstraniti.  
Iz sanitarno - higienskih razlogov se po potrebi ob prisotnosti uporabnikov pregledajo 
njihove sobe. Ob pregledu sobe osebje ostrani domski inventar, ki ne sodi v hrambo 
uporabnikov, in ga vrne v uporabo. 
 
V primerih, ko uporabnik potrebuje pomoč, uporabi klicno napravo, ki je nameščena v 
neposredni okolici postelje in v kopalnici. Zaposleni so se dolžni na klic odzvati v čim 
krajšem času. 
 
2. Dnevni prostori z jedilnico  

34. člen 
 
Dnevni prostori z jedilnico so namenjeni serviranju hrane, gledanju televizije, 
sprejemanju obiskov in  drugim oblikam družabnega življenja v Centru. 
 
3. Kopalnice 

35. člen 
 
Kopanje, tuširanje in umivanje v centralnih kopalnicah na posameznem nadstropju je 
neomejeno med 7. in 21. uro. V kolikor uporabniki uporabljajo centralno kopalnico po 
21. uri, smejo to iz varnostnih razlogov le z vednostjo osebja, ki mu predhodno javijo 
svoj namen. 
Uporabniki, ki se kopajo sami, so dolžni za seboj pospraviti. Pranje perila v centralnih 
oz. sobnih kopalnicah ni dovoljeno. 
 
4. Hodniki 

36. člen 
 

Hodniki so namenjeni: 

 nemotenemu prehodu uporabnikov, osebja in obiskovalcev, 

 prevozu in prinašanju hrane in ostalega materiala. 
Hodnike mora osebje obvezno zračiti. Hodniki morajo biti razsvetljeni. Za ugašanje luči 
skrbijo zaposleni in uporabniki.  
Kajenje na hodnikih ni dovoljeno. 
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5. Dvigala 
37. člen 

 
Z osebnimi dvigali je potrebno ravnati tako kot določajo navodila in predpisi. 
Ob sprejemu novega uporabnika zaposleni preverijo, ali je le-ta vešč upravljanja z 
dvigalom.  
 
6. Pralnica in šivalnica 

38. člen 
 
Označeno umazano perilo oddajo uporabniki oz. zaposleni v vrečo za umazano perilo, 
ki se nahaja v kopalnici sobe. Zaposleni perilo odnesejo v pralnico po dogovorjenem 
terminskem planu. Oprano perilo se nato prinese uporabnikom v sobo. 
 
V primeru da uporabnik odda v pranje perilo, za katerega zaposleni v pralnici ocenijo, 
da ni primerno za pranje v naših pralnih strojih, ima uporabnik naslednje možnosti: 

- da se proti plačilu odloči za kemično čiščenje, 
- da podpiše OB - 144 Izjava o pranju občutljivega perila in s tem v celoti 

prevzame odgovornost za morebitno nastalo škodo. 
 
Če osebno perilo ni označeno, pralnica Centra ne prevzame nobene odgovornosti za 
morebitno izgubo. Za vzdrževanje posteljnega perila skrbijo zaposleni v zdravstveni negi 
in oskrbi. V šivalnici je proti plačilu možno naročiti posamezne storitve – popravilo, 
šivanje. 
 
7. Kuhinja in serviranje hrane 

39. člen 
 
Serviranje posameznih obrokov je možno v glavni/centralni jedilnici, v oddelčnih 
jedilnicah ali v sobah.  
Ure serviranja obrokov so: 

 zajtrk ob 8. uri, 

 kosilo ob 12. uri, 

 večerja ob 18. uri. 
 
Za uporabnike se pripravlja hrana po vnaprej pripravljenih jedilnikih. Pri sestavljanju 
jedilnikov vodja kuhinje skuša upoštevati želje uporabnikov. V ta namen sklicuje 
sestanke z uporabniki. 
Dietno prehrano odredi zdravnik. Navodila zdravnika mora osebje upoštevati. 
Posoda in pribor, ki je last Centra, se ne sme odnašati v bivalne sobe ali druge prostore 
Centra.  
V primeru, da namerava uporabnik zapustiti Center za en dan, lahko dobi hladno malico, 
pri tem ravna v skladu z 12. členom PR - 01 Hišni red. 
 
8. Vhodna vrata 

40. člen 
 
V Centru mora vladati mir za nemoten počitek od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj. 
Vhodna vrata so odprta med 7. in 20. uro. 
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Uporabniki, ki se v Center vrnejo kasneje, morajo pozvoniti pri vhodnih vratih. Zaposleni 
v nočni izmeni se mora zvonjenju odzvati takoj, razen v primeru, ko nudi drugemu 
uporabniku nujno zdravstveno pomoč. 
 
9. Recepcija 

41. člen 
 

Receptorsko službo opravljajo receptorji. Recepcija dela med 7. in 20. uro. 
Receptor opravlja naloge skladno z ON-12 Opravila na recepciji: 

 nudi splošne informacije o Centru (številka sobe uporabnikov, mesto nahajanja 
posameznih služb in prostorov, uradne ure in delovni čas posameznih služb, 
telefonske številke,…) 

 sprejema telefonske klice na centrali in prevezuje le-te zaposlenim in 
uporabnikom; 

 evidentira prejeto in oddano pošto Centra ter skrbi za vročitev pošte 
uporabnikom, oboje skladno z ON-09 Ravnanje s pošto; 

 opravlja delo blagajnika v skladu s PR-16 Pravilnikom o blagajniškem poslovanju; 

 vodi evidenco hrambe ključev ter prevzemov in vračil ključev skladno z ON-37 
Navodilo za ravnanje s ključi; 

 skrbi za hrambo gotovine (žepnine) uporabnikov, njihovih vrednejših predmetov 
in najdenih predmetov v sefu skladno z ON-11 Hramba gotovine in dragocenosti 
uporabnikov ter najdenih predmetov;  

 v zvezek Zapuščanje centra evidentira krajše izhode uporabnikov, ki ob odhodu 
iz centra potrebujejo osebno spremljanje. 
Vodjo službe zdravstvene nege osebno ali telefonsko obvesti o morebitni najavi 
daljše odsotnosti (celodnevne ali več dnevne) uporabnika. 

 
10. Dodatne storitve za uporabnike in obiskovalce 
 

42. člen 
 
Za potrebe uporabnikov in obiskovalcev se lahko v Centru izvajajo naslednje dejavnosti:  

 kozmetične storitve (pedikura, manikura, masaže, ipd.) 

 frizerske storitve, 

 gostinske storitve itd. 
 
Storitve so samoplačniške in ne spadajo v ceno oskrbe. Za kakovost storitev, katere 
izvajajo zunanji izvajalci, Center ne odgovarja. 
 
 
11. Socialna služba 

43. člen 
 
Socialni delavec ureja in pomaga urejati življenje uporabnikov v Centru. Uporabniki in 
njihovi svojci lahko socialnemu delavcu povedo svoje prošnje, želje, pripombe, predloge, 
pohvale, pritožbe, težave in stiske. Vso dokumentacijo mora socialni delavec hraniti v 
zaklenjenih prostorih. 
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12. Ambulanta 

44. člen 
 

V ambulanti delata zdravnik in zdravstveni tehnik. Zdravnik zdravi uporabnike in jih po 
potrebi pošilja na preglede k specialistu. 
Samo zdravnik lahko daje informacije o zdravstvenem stanju uporabnikov njim in 
njihovim svojcem, ki so za to pooblaščeni; ostali zaposleni lahko o uporabniku podajajo 
informacije v okviru svojih kompetenc. 
Zaželeno je, da se o uporabi homeopatskih zdravil in zdravil, ki se dobijo brez recepta, 
uporabnik ali svojec posvetuje z zdravnikom.  

 
13. Fizioterapija 

45. člen 
 
Fizioterapevt opravlja fizioterapevtske storitve (individualne in skupinske) po 
predhodnem dogovoru in naročilu zdravnika ali specialista. Delo poteka v bivalnih 
prostorih, skupnih prostorih in v prostoru fizioterapije (5. nadstropje). 
 
14. Delovna terapija 

46. člen 
 

Delo v delovni terapiji organizirajo delovni terapevti, po potrebi v dogovoru z zdravnikom. 
 
Delovni terapevt: 

 vodi zaposlitveno terapijo; 

 sodeluje pri izvajanju družabnega življenja uporabnikov; 

 po dogovoru z zdravnikom opravlja storitve funkcionalne delovne terapije, ki je v 
nadaljevanju fizioterapevtske obravnave. 

 
XII. POHVALE PRITOŽBE, POTI UGOVORA 
 

47. člen 
 
V Centru najmanj enkrat letno izvajamo anketo med uporabniki, svojci in zaposlenimi. Z 
anketo ugotavljamo njihovo zadovoljstvo s kvaliteto bivanja, opravljenimi storitvami in 
drugimi elementi, ki vplivajo na počutje in udobje uporabnikov, zadovoljstvo svojcev in 
zaposlenih. 
 

48. člen 

Z vprašanji se lahko uporabnik obrne na katerega koli zaposlenega v Centru, ki mu je 
dolžan zagotoviti, da bo njegovo vprašanje, predlog, pobuda ali ugovor v čim krajšem 
času obravnavan.  

Pri iskanju odgovorov na vprašanja oziroma rešitvi ugovora so v Centru na voljo: 
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 direktor Centra - pripombe, predloge in vprašanja zbere, evidentira, skupaj z 
odgovornimi osebami in uporabnikom obravnava ter preveri rešitev oziroma 
zagotovi, da uporabnik dobi odgovor na svoje vprašanje, pripombo ali predlog; 

 socialni delavec - odgovarja na vprašanja, predloge, pobude ali ugovore v zvezi 
s socialno oskrbo; 

 vodja zdravstvene nege in oskrbe - odgovarja na vprašanja predloge, pobude 
ali ugovore v zvezi z zdravstveno nego in oskrbo; 

 vodja kuhinje - odgovarja na vprašanja, predloge, pobude ali ugovore v zvezi s 
prehrano.  

Če uporabnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko poda ugovor zoper opravljeno storitev 
strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca na Socialno zbornico. Delavec 
socialne službe je dolžan nuditi pomoč pri oblikovanju ugovora. 

Ugovor lahko poda na podlagi 94. člena Zakona o socialnem varstvu. Ugovor mora 
podati ustno ali pisno, najpozneje 8. dan po tem, ko je bila opravljena storitev, zoper 
katero ugovarja. Pisni ugovor se pošlje na naslov:  

Socialna zbornica Slovenije  
Koseška cesta 8  
1000 Ljubljana  

Socialna zbornica mora po ugovoru odločiti v 15 dneh po prejemu ugovora in določiti, 
kaj naj izvajalec ukrene, ter o tem obvestiti uporabnika.  

Uporabnik ali njegov pooblaščenec, skrbnik oziroma skrbnik za posebni primer imata na 
podlagi 102. člena Zakona o socialnem varstvu pravico podati pobudo za inšpekcijski 
nadzor nad izvajanjem storitev institucionalnega varstva.  
Pobudo za inšpekcijski nadzor z navedbo kršitev pravic uporabnika ali navedbo 
razlogov, zaradi katerih je podan ugovor na opravljeno storitev, se naslovi na naslov:  
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  
Inšpektorat RS za delo, Socialna inšpekcija  
Verovškova ulica 64/a 
1000 Ljubljana 
 
 
XIII. KONČNE DOLOČBE 

49. člen 
 
Hišni red sprejme direktor Centra. 

  

 
 
Seča, 2.11. 2017 
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 *V celotnem besedilu dokumenta PR-01 Hišni red se poleg izraza »uporabnik« uporablja tudi termin 
»zakoniti zastopnik« (v primeru, ko je uporabniku z odločbo pristojnega centra za socialno delo ali sodišča 
postavljen skrbnik/skrbnik za poseben primer).  
** V celotnem besedilu dokumenta PR-01 Hišni red se izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo 
kot nevtralni za ženske in moške. 
*** Določila PR-01 Hišni red se smiselno uporabljajo tudi za najemnike oskrbovanih stanovanj ter 
uporabnike programa dnevnega varstva. 
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