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Na temelju 74. člena Statuta Doma starejših občanov Grosuplje je Svet Doma na 
svoji seji dne 23.02.2017 sprejel naslednji

HIŠNI RED 
DOMA STAREJŠIH OBČANOV 

GROSUPLJE
Življenje v Domu starejših občanov Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: Dom) 
organiziramo tako, da se kar najmanj razlikuje od življenja doma. V viziji našega 
Doma smo zapisali, da želimo graditi prijazen dom, ki uživa strokovni ugled in 
ima visoko zaupanje stanovalcev in svojcev. Naša osnovna naloga je omogočati 
stanovalcem kakovostno preživljanje starosti. 

Našim stanovalcem želimo nuditi raznovrstne in kakovostne storitve. Naš cilj 
je, da se ob prijaznem in razumevajočem osebju, starostnik  dobro počuti. V 
okviru naših zmožnosti bomo spoštovali njegove želje in individualne potrebe. 
Skrb in želja delavcev Doma je, da stanovalci živijo čimbolj samostojno in varno, 
seveda v okviru svojih psihofizičnih sposobnosti. S sodelovanjem stanovalcev, 
vseh zaposlenih delavcev, svojcev in zunanje zainteresirane javnosti,  želimo 
ustvarjati dom po meri starega človeka. Trudimo se za informiranje, podporo 
in sodelovanje s svojci naših stanovalcev. Prav tako pa želimo svoje znanje in 
izkušnje deliti tudi z drugo zainteresirano javnostjo in z njihovim sodelovanjem 
prispevati k preživljanju kakovostne starosti tako stanovalcev kot ostalih 
občanov. 

Ravnanje stanovalcev je omejeno s pravicami drugih stanovalcev in s pravili za 
varstvo pred požarom ter sanitarnem in higienskem varstvu.

Dom je socialnovarstveni zavod, ki stanovalcem zagotavlja bivanje v 
opremljenih, vzdrževanih in ogrevanih sobah, uporabo skupnih prostorov, 
zdravstvenemu stanju primerno prehrano, pomoč in postrežbo, zdravstveno 
nego in zdravstveno tehnične posege, ki jih izvajajo zdravstveni tehniki 
in  medicinske sestre. Izvaja tudi fizioterapevtske storitve in organizira 
specialistično psihiatrično in fiziatrično konziliarno dejavnost v Domu. V okviru 
delovne terapije organizira izrabo prostega časa.

Zdravljenje in diagnostiko stanovalcev izvaja Zdravstveni dom Ljubljana, 
enota osnovnega zdravstvenega varstva Grosuplje, v prostorih, ki mu jih je dal 
na razpolago Zavod. O zdravljenju stanovalcev odloča zdravnik, ki dela v tej 
ambulanti. V enoti Loški Potok zdravljenje in diagnostiko stanovalcev izvaja 
zdravnik zdravstvenega doma Ribnica.
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1. VSELITEV

1. člen
Vselitve v Dom so praviloma od ponedeljka do petka med 08. in 12. uro. 
Stanovalca in osebe, ki ga spremljajo, sprejme socialna delavka. Stanovalca 
in svojce seznani z osnovnimi informacijami o bivanju v Domu. Seznani jih z 
osnovnimi določili Hišnega reda in Pravilnikom o vsebini in fakturiranju storitev. 
Stanovalec prejme hišni red. Socialna delavka novemu stanovalcu razkaže 
skupne prostore v Domu in ga seznani z zaposlenimi.

Ob sprejemu stanovalec oz. njegovi svojci izpolnijo obrazec v katerem določijo 
pooblaščeno osebo, kateri bodo strokovni delavci lahko posredovali informacije 
o njegovem zdravstvenem stanju in druge osebne podatke o stanovalcu. 

2. člen
Stanovalec ob sprejemu izroči zdravstveno kartico socialni delavki. Če želi lahko 
izroči tudi osebno izkaznico. Že pred sprejemom bodoči stanovalec ali njegov 
svojec pri osebnem zdravniku naroči zdravstveni karton.  Le-ta ga pošlje po 
pošti v ambulanto Doma. Socialni delavki posreduje vse potrebne podatke za 
izpolnitev osebne mape in sestavo dogovora.

Zdravstveno kartico in osebno izkaznico se hrani v ambulanti Doma.

3. člen
Zaželeno je, da stanovalec prinese s seboj pisni seznam prinešenega osebnega 
perila in pralne obleke. Ob sprejemu stanovalec izroči osebno perilo in obleko, 
ki je pralna, za označitev z nalepkami na katerih je ime in priimek stanovalca. 
Nalepke nameščajo delavci pralnice. Tudi kasneje prinešeno perilo mora biti 
označeno, zato je potrebno vsak nov kos perila izročiti osebju na oddelku.

Prinašanje posteljnega perila, brisač, pregrinjal, odej in podobnih kosov ni 
zaželeno. Pranje teh kosov perila se zaračunava po veljavnem ceniku. 
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2. NASTANITEV

4.člen
Oprema sob in skupnih prostorov

Standardna oprema sobe vsebuje:

• posteljo, nočno omarico, garderobno omaro, stol, mizo.

Nadstandardna oprema se zaračunava po veljavnem ceniku in lahko vsebuje 
poleg standardne opreme še:

• dodatno pohištvo (predalnik, omara…),
• klimatsko napravo, 
• TV-sprejemnik, 
• omarico s hladilnikom,
• počivalnik,
• kuhinjski del s štedilnikom, hladilnikom, pomivalnim koritom.

Stanovalec lahko sobo, po predhodnem dogovoru s socialno delavko, dodatno 
opremi z manjšimi kosi lastnega pohištva oz. dekorativnimi dodatki. Vse posege 
v zvezi z nameščanjem osebnih predmetov opravlja hišnik.

V primeru da stanovalec dodatne opreme oziroma dekorativnih dodatkov ne 
more več uporabljati ali se preseli v drugo sobo je dolžan sam oz. njegovi svojci 
le-to odnesti oz. odstraniti.

5.člen
V sobah in kopalnicah so nameščeni zvonci, s katerimi lahko stanovalec, ki rabi  
nujno pomoč, pokliče zdravstvene delavce. Ne nujni klici se zaračunavajo po 
veljavnem ceniku.

6.člen
Čajne kuhinje so namenjene kuhanju napitkov, manj zahtevnemu kuhanju 
priboljškov, hranjenju  težje pokretnih stanovalcev, gledanju televizije, igranju 
družabnih iger, oddelčnim sestankom in sprejemanju obiskov.

7. člen
Samostojna uporaba kopalnic in tušev je dovoljena med 07. in 21. uro, da se 
zagotovi varnost stanovalca ter nočni mir.
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8. člen
Sobe, sanitarije, balkone in skupne prostore pospravljajo, čistijo in zračijo čistilke 
ter negovalno osebje, vzdržuje pa jih hišnik ali serviserji.

Stanovalci so omenjenim osebam dolžni dovoliti vstop in omogočiti čiščenje ter 
vzdrževanje.

Ob čiščenju prostorov je stanovalec dolžan  negovalnemu osebju odpreti tudi 
zaklenjene omare, predale in mize. Čiščenje in pregled le-teh je dovoljen samo v 
prisotnosti stanovalca. 

9.člen
Kajenje

Kajenje v skupnih prostorih Doma ni dovoljeno. Izjemoma  je kajenje dovoljeno 
na balkonu v lastni sobi, pred Domom in v zato urejenem skupnem balkonu.

10. člen
Dom nima ustreznih pogojev za življenje živali v njem, zato hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni. Hranjenje prosto živečih ptic, muc, psov… v okolici doma ni dovoljeno.

11.člen
Varnost

Kuhalnikov, električnih ali plinskih pečic za ogrevanje ter likalnikov, zaradi 
varstva pred požarom, ni dovoljeno imeti v Domu. Izjeme so sobe v katerih so 
ustrezne naprave že nameščene. 

Stanovalci, delavci in obiskovalci so dolžni sortirati odpadke v namenske 
posode, ki so nameščene na oddelkih.

Nevarnih snovi (kot na primer: razredčila, bencin, lahko vnetljiva čistila) ter 
pokvarjene hrane, ni dovoljeno imeti v bivalnih prostorih stanovalcev.

Če osebje oceni, da je neka snov nevarna ali hrana pokvarjena in jo je potrebno 
nemudoma  odstraniti, stanovalec pa se s tem ne strinja, odloči o odstranitvi 
vodja zdravstvene službe ali odgovorna medicinska sestra.

12. člen
Izhodi in prihodi v Dom so med 7. in 20. uro neovirani. Po 21. uri je vhod v Dom 
zaklenjen.



7

O izhodu ali prihodu v Dom v času, ko je le-ta zaprt, stanovalec predhodno 
obvesti dežurno medicinsko sestro. Zaželeno je da vsako odsotnost stanovalec 
predhodno najavi. Odsotnost, ki je daljša od enega dne, je stanovalec dolžan 
predhodno sporoči medicinski sestri na oddelku. Odsotnosti zaradi bivanja v 
bolnišnici ni potrebno sporočati.

13. člen
Posebnost glede izhodov velja za stanovalce, ki imajo težave zaradi demence 
in so nastanjeni na varovanem oddelku ali na oddelku s povečano pozornostjo. 
Ti stanovalci zapustijo oddelek v spremstvu negovalnega osebja, delovnega 
terapevta ali svojcev.

Svojci, ki odpeljejo stanovalca iz tega oddelka, o odhodu predhodno obvestijo 
osebje na oddelku .

Če dežurna sestra ugotovi, da je po 21. uri odsoten stanovalec, ki svoje odsotnosti 
predhodno ni napovedal, prične z izvajanjem ukrepov, ki so predpisani za tak 
primer.

14. člen
Obiski stanovalcev so dovoljeni vsak dan med 08. in  20.  uro.

Obiski so možni tudi v sobi stanovalca. Trajanje obiska in število obiskovalcev, 
kadar obiskani v sobi ne biva sam, naj bo takšno, da bo sostanovalec kar najmanj 
moten.

Če je obisk tudi v času, ko zdravstveno osebje izvaja nego stanovalcev, delavci 
Doma zaprosijo obiskovalca, da se za čas nege umakne iz sobe.

Obiski pri umirajočem stanovalcu so, po predhodnem dogovoru z medicinsko 
sestro, možni ob vsakem času.

Med 22. in 06. uro ni dovoljena v Domu ali na njegovem območju nobena 
dejavnost, ki bi motila nočni počitek stanovalcev.
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3. ORGANIZACIJA POSAMEZNIH SLUŽB V DOMU

SLUŽBA PREHRANE
Služba prehrane skrbi za pravilno sestavo jedilnikov in za pripravo varovalne in 
dietne prehrane stanovalcev.  Servira hrano v jedilnici. Poskrbi za transport in 
porcioniranje kosil na oddelkih. V njihovi pristojnosti je tudi domska točilnica in 
kavni avtomat.

15. člen
Stanovalci se praviloma hranijo v jedilnici Doma. Stanovalcem, ki se težje 
gibljejo, se hrana servira v čajnih kuhinjah oddelkov. Nepokretnim in zelo 
bolnim stanovalcem se hrana servira v sobah. Tistim, ki pri hranjenju potrebujejo 
pomoč, pomaga negovalno osebje.  

16. člen
V domski kuhinji se pripravljajo poleg varovalne prehrane še naslednje diete: 
sladkorna dieta, želodčno žolčna dieta, kolitis dieta in več oblik posameznih diet 
in sicer pasirana, dodatno pasirana in sondna prehrana. O vrsti in obliki diete 
odloča domski zdravnik. 

17. člen
Predlog jedilnika pripravi vodja kuhinje za en teden naprej.   Pripombe na 
jedilnik in želje lahko stanovalci  javljajo članom komisije za pregled jedilnikov. 
Jedilniki so tedensko objavljeni na oglasni deski pred jedilnico in v čajnih 
kuhinjah na oddelkih. 

Obroki hrane v jedilnici se delijo ob naslednjih urah:

• zajtrk od 8.00 do 8.30 ure
• kosilo od 12.30 do 13.00 ure
• večerja od 18.00 do 18.30 ure (Grosuplje)
• večerja od 17.30 do 18.00 ure (Loški Potok)

18. člen
Odnašanje domske posode in pribora iz jedilnice in čajne kuhinje ni dovoljeno. 
Stanovalci shranjujejo hrano, ki jo pri obroku ne pojejo in jo odnesejo v sobe, na 
lastno odgovornost (zakonitosti HACCP sistema). Odnašanje domske posode, 
pribora, kruha in ostale hrane iz Doma ni dovoljeno!
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19.člen
Stanovalcem, obiskovalcem in delavcem Doma se pijača po naročilu servira 
v točilnici, ki je prostorsko ločena od jedilnice. Tu je mogoče kupiti tudi nekaj 
prehrambenih artiklov  (bonboni, čokolada, sladoled, pecivo…).

ZDRAVSTVENA SLUŽBA

20. člen
Socialna oskrba

Storitve oskrbe se določajo glede na potrebe posameznih stanovalcev. Izvajajo 
in spremljajo jih delavci zdravstveno – negovalne službe. Potrebo po spremembi 
oskrbe ugotavljata socialna delavka in vodja zdravstvene službe.

21. člen
Storitve socialne oskrbe so podrobneje opredeljene v Pravilniku o fakturiranju. 
Kategorije oskrbe  v domu so naslednje:

• V oskrbi I. so stanovalci, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo 
starost, niso sposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo 
manjši obseg neposredne osebne pomoči.

• V oskrbi II. so stanovalci z zmernimi starostnimi in drugimi težavami, ki 
potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči.

• V oskrbi III. so stanovalci z najzahtevnejšimi starostnimi in drugimi 
težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč ( Oskrba III/A ) 
oziroma, ki v celoti potrebuje stalno osebno pomoč ( Oskrba III/B ).

• V oskrbi IV. so stanovalci z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami 
v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj 
potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor ter posebne oblike 
varstva.                                  

22.člen
Zdravstvena nega

Storitve zdravstvene nege so določene s pravilnikom o razvrščanju oskrbovancev 
v zdravstveno nego, ki jih predpiše Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Te storitve se na  računu stanovalca evidentirajo, vendar jih za stanovalca plačuje 
zavarovalnica v okviru osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Vpogled v račun je 
možen v računovodstvu Doma.

Zdravstveno nego in medicinsko tehnične posege, na podlagi kadrovskih 
normativov izvajajo zaposleni po strokovnih standardih.
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Dom stanovalcem zagotavlja inkontinenčne pripomočke (vložki, plenice, 
podloge…) glede na določila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prav 
tako Dom zagotavlja tudi nabavo predpisanih zdravil iz lekarne.

23. člen
V okviru zdravstvene službe se izvaja tudi fizioterapija za stanovalce. Storitve 
fizioterapije predpiše zdravnik oziroma fiziater. Izvajajo se v prostorih 
fizioterapije, skupnih prostorih ali v sobah stanovalcev kot skupinske ali 
individualne oblike storitev.

V domu se izvaja tudi delovna terapija, ki svojo dejavnost izvaja v kabinetu 
delovne terapije in na oddelkih. Dejavnost se izvaja lahko v obliki terapevtske 
skupnosti; sestanki, debatni in bralni krožki, dogovori o pomoči osamljenim, 
knjižnica, jutranja telovadba, organiziranje praznovanj in prireditev…ali kot 
individualno delo; pogovori z nepokretnimi stanovalci na bolniških oddelkih, 
aplikacija nezahtevnih terapevtskih tehnik ali njihovih posameznih faz pri 
dementnih stanovalcih.

24. člen
Zdravniška služba

Zdravljenje stanovalcev Doma izvaja Zdravstveni dom Ljubljana, Enota 
osnovnega zdravstvenega varstva Grosuplje. Ambulanta splošne medicine je 
v pritličju Doma in dela po objavljenem razporedu. Specialistične storitve s 
področja psihiatrije in fiziatrije organizira Dom tako, da sklene pogodbo o delu 
z zdravniki specialisti, v okviru sredstev, ki jih v ta namen zagotovi s pogodbo z 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

25. člen
Zaradi varovanja osebnih podatkov sme podatke o diagnozah, predpisanih 
zdravilih in prognozah zdravljenja dajati stanovalcu in svojcem samo zdravnik, ki 
zdravi stanovalca.

Odgovorna sestra v Grosuplju daje informacije o storitvah oskrbe in zdravstvene 
nege osebno ali po telefonu vsak delovni dan med 11.30 in 12.30. uro.
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26. člen
Prevozi

Prevoze, ki po Zakonu o zdravstvenem varstvu in Zdravstvenem zavarovanju in 
Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja pripadajo stanovalcem, izvajajo 
za reševalne prevoze pooblaščene organizacije. 

V primerih, ko stanovalec ni upravičen do prevoza, ki mu ga zagotavlja Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, mora za to poskrbeti sam ali njegovi svojci. 

Če stanovalec potrebuje spremstvo oziroma prevoz in ga ne morejo zagotoviti 
svojci, to storitev na njihovo željo oziroma privolitvijo opravi Dom, kot plačljivo 
storitev. To velja samo za planirane preglede v dopoldanskem času. 

 SOCIALNA SLUŽBA
Socialna delavka sprejema in obravnava prošnje, rešuje konflikte in pritožbe 
stanovalcev ter obravnava želje stanovalcev in jih posreduje drugim službam.

27. člen
Če stanovalci ali svojci želijo premestitev znotraj Doma, morajo to sporočiti 
socialni delavki, ki vodi seznam čakajočih za notranje premestitve. O 
premestitvah v Domu na željo stanovalcev odloča Komisija za sprejem in odpust 
stanovalcev. Komisija za sprejem in odpust stanovalcev odloča tudi o začasnih 
ali stalnih preselitvah v drugo sobo zaradi spremembe zdravstvenega stanja ali v 
primerih kršitve hišnega reda. 

28. člen
Stanovalci in svojci so dolžni socialni službi sporočati vse spremembe osebnih 
podatkov oziroma kontaktnih podatkov (tel. številka, el. pošta, naslov).

SLUŽBA PRALNICE

29. člen
Pralno garderobo stanovalcev pere in lika pralnica v Domu. Kemično čiščenja 
garderobe ni zajeto v oskrbo. Za izgubljeno garderobo, ki ni bila označena v 
skladu s 3. členom Hišnega reda, Dom ne prevzema odgovornosti.
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Za nujna popravila osebnega perila in obleke je na voljo v okviru službe pralnice 
tudi šivilja, ki storitve zaračunava po veljavnem ceniku.

30. člen
Za stanovalce, ki so razvrščeni v oskrbo I., enkrat tedensko osebje Doma zbere 
osebno perilo, ki ga namenijo v pranje. Perilo se zbira v posebno vrečko za perilo, 
ki jo stanovalec prejme ob sprejemu. V vrečko s perilom, ki je namenjeno v 
pranje da listek na katerem so napisani kosi perila, ki jih je oddal. Oddano perilo 
mora biti ustrezno označeno.
Za stanovalce, ki so razvrščeni v druge kategorije oskrbe, osebje Doma odnaša 
osebno perilo v pranje vsak dan oziroma po potrebi.

SKUPNE SLUŽBE

31. člen
Pošta, časopis
Navadne poštne pošiljke ter časopise za stanovalce prevzame delavka Doma. 
Pošto in časopise naslovljene na stanovalce odnese receptorju, ki jo še isti dan 
razdeli stanovalcem. Priporočeno pošto, pošto za odsotne stanovalce ali pošto, ki 
jo stanovalci ne morejo prevzeti izroči delavka socialni delavki.

32. člen
Okvare
Stanovalci obvestijo o okvarah na napravah in opremi Doma negovalno osebje. 
Če je popravilo nujno, odgovorna medicinska sestra o okvari telefonsko obvesti 
hišnika.

33. člen
Za okvare na opremi in napravah, ki so v lasti stanovalcev, poskrbijo stanovalci 
sami ali njihovi svojci. Proti plačilu lahko okvare odpravi tudi hišnik Doma.

34. člen
Radio, televizija, računalnik
V vseh sobah so priključki za televizijo. Kabelski televizijski program je mogoče 
spremljati v čajni kuhinjah vsakega oddelka in v sobah stanovalcev. Na oddelkih 
je nameščeno WI-FI omrežje. Stanovalci  priključitev in dodelitev gesla lahko 
naročijo v tajništvu doma. 

Nameščanje lastnih anten na zunanje površine doma (fasado) ni dovoljeno.
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 35. člen
V domu Grosuplje so organizirane tudi frizerske in pedikerske storitve. 
Naročanje na tovrstne storitve poteka preko recepcije. Storitve se izvajajo po 
veljavnem ceniku.

4. PRAVICE STANOVALCEV

36. člen
Na podlagi kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu Dom starejših občanov 
Grosuplje zagotavlja stanovalcem naslednje pravice:

• vse z Ustavo in zakonom Republike Slovenije zajamčene pravice ter vse 
mednarodne

• dokumente s področja človekovih pravic, ki jih je sprejela Republika 
Slovenija,

• stanovalci doma imajo pravico do varovanja dostojanstva, zasebnosti, 
individualnosti,

• vsakdo ima pravico do spoštovanja lastnih moralnih in kulturnih vrednot ter 
verskih

• prepričanj,
• pravica do varovanja in zaupnosti podatkov,
• pravica do dostojnega in spoštljivega naslavljanja in ogovarjanja 

uporabnikov,
• pravica do človečnosti, topline, varnosti in domačnosti,
• pravica do prostovoljnega soodločanja o svojem vsakdanjem življenju in 

počutju,
• pravica do ugovora v zvezi z opravljenimi storitvami.

37. člen
Vsi stanovalci doma sestavljajo zbor stanovalcev, preko katerega dajejo pobude, 
mnenja ter predloge. Stanovalci izvolijo iz svojih vrst delegata v Svet doma, ki 
zastopata njihove interese.
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5. OBVEZNOSTI STANOVALCEV IN OBISKOVALCEV

38. člen
Stanovalci ter obiskovalci z vstopom v dom sprejmejo naslednje obveznosti:

• Čuvati domsko premoženje, ki ga uporabljajo ali se ga poslužujejo;
• Sodelujejo z vodstvom doma za izboljšanje in reševanje problemov, ki 

nastanejo v domu;
• Razvijati in ohranjati dobre prijateljske odnose in medsebojno spoštovanje 

med stanovalci in osebjem doma (tolerantnost);
• Upoštevati navodila zdravnika in zdravstveno negovalnega osebja glede 

zdravljenja in vzdrževanja osebne ter prostorske higiene;
• Ohranjanje splošnega reda in miru v domu;
• Upoštevanje prepovedi kajenja v prostorih, ki niso posebno namenjeni 

kajenju;
• Pravočasno poravnati svoje finančne obveznosti do doma;
• Skrbeti za bivalno okolje in okolico doma. Metanje predmetov, hrane itd. 

preko balkonov in oken  je prepovedano!
• Dom ne odgovarja za odtujitev predmetov večje vrednosti in večjih 

denarnih sredstev, zato lahko stanovalec ob prihodu v Dom predmete 
in denarna sredstva večje vrednosti deponira v blagajni doma v skladu 
s Pravilnikom o ravnanju z denarnimi sredstvi. Ob smrti oz. izselitvi 
stanovalca so svojci v roku 5 dni dolžni deponirane predmete prevzeti. Po 
preteku tega roka bodo predmeti dani v uničenje.

• Stanovalec in obiskovalec je dolžan pooblaščenemu delavcu Doma dovoliti 
vpogled v osebno prtljago ob izhodu iz Doma, če to zahteva.

6. KRŠITVE HIŠNEGA REDA

39. člen
Lažje kršitve hišnega reda so:
• nedostojno obnašanje (verbalno nasilje),
• netolerantnost do sostanovalcev in osebja,
• opuščanje osebne in prostorske higiene,
• kajenje v prostorih, ki niso namenjeni kadilcem,
• blatenje ugleda Doma, sostanovalcev in delavcev,
• povzročanje prepirov med sostanovalci ali prepiri z delavci in obiskovalci,
• nezakonito posredovanje informacij (zdravstveno stanje),
• namerno ogrožanje lastne varnosti in varnosti drugih (uporaba grelnih 

teles, vnetljivih snovi).
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40. člen
Hujše kršitve hišnega reda, so:

• - neredno plačevanje ali opustitev plačila domske oskrbe,
• - nasilno obnašanje in fizično obračunavanje,
• - pijančevanje in razgrajanje,
• - namensko poškodovanje, uničenje ali odnašanje predmetov, opreme in 

drugega premoženja Doma,
• - večkratno ponavljanje lažjih kršitev hišnega reda.

41. člen
O kršitvah hišnega reda stanovalci, njihovi svojci ali delavci Doma obveščajo 
socialno delavko. Le ta zbere morebitne dopolnilne podatke, nakar s prijavo in 
zbranimi podatki seznani Komisijo za sprejem in odpust stanovalcev.

V primeru ugotovljene očitane kršitve hišnega reda se stanovalcem izreče eden 
izmed naslednjih ukrepov:

• pisni opomin,
• pisni javni opomin,
• premestitev v drug zavod,
• odpust iz doma.

Komisija za sprejem in odpust stanovalcev lahko direktorju predlaga odpust 
stanovalca iz Doma, kadar le ta huje krši hišni red.

7. OBVEZNOSTI IN DOLŽNOSTI DELAVCEV

42. člen
Delavci doma so med drugim dolžni:

• Delavci zdravstvene enote so dolžni med delom nositi obleko, ki je 
označena z imenom in priimkom delavca.

• Delavci Doma morajo spoštljivo naslavljati stanovalce z »vi«. Tikanje 
stanovalcev ni dovoljeno.

• Delavci Doma so dolžni pred vstopom v sobe stanovalcev potrkati, delo 
v sobi pa opravljati praviloma tako, da so vrata na hodnik zaprta in da je 
zagotovljena zasebnost in dostojanstvo.

• Delavcem Doma je prepovedano, da bi si od stanovalcev sposojali predmete 
ali denar.
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• Delavci Doma ne smejo sprejemati daril ali nagrad večje vrednosti od 
stanovalcev ali njihovih svojcev.

• Delavec je dolžan pooblaščenemu delavcu doma informatorju/receptorju 
dovoliti vpogled v osebno prtljago pri izhodu iz Doma, če to zahteva.

8. POSTOPEK REŠEVANJA UGOVOROV IN PRITOŽB

43. člen
Stanovalec, ki ni zadovoljen s storitvijo, s postopkom delavca ali s pogoji v katerih 
živi, lahko temu ugovarja: ustno ali pisno pri socialni delavki, vodjih posameznih 
služb, zdravniku in v tajništvu doma oziroma pri direktorju.

44. člen
Če z obravnavo ugovora ni bil zadovoljen, se stanovalec oz. njegov zakoniti 
zastopnik lahko na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2, 
23/07-popr.UPB2, 41/07-popr) poda ugovor na Svet doma. Ugovor mora podati 
ustno ali pisno, najpozneje 8. dan po tem, ko je bila opravljena storitev, zoper 
katero ugovarja. Delavka socialne službe je dolžna nuditi pomoč pri oblikovanju 
ugovora.

Pisni ugovor se pošlje na naslov Dom starejših občanov Grosuplje, Ob 
Grosupeljščici 28, s pripisom »za Svet doma«. Svet mora o ugovoru odločati v 
15 dneh po prejemu ugovora in določiti kaj naj Dom ukrene ter o tem obvestiti 
stanovalca.

45. člen
Stanovalec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ima pravico, da na 
podlagi 102. in 105. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2, 
23/07-popr.UPB2, 41/07-popr), zahtevati izredni inšpekcijski nadzor zaradi 
kršitev izvajanja storitev institucionalnega varstva. Predlog se vloži na naslov: 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat 
RS za delo, Socialna inšpekcija, Parmova 33, 1000 Ljubljana ali pri izvajalcu 
dejavnosti.
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9. VERSKI OBREDI

46. člen
Verski obredi so v Grosupljem v pristojnosti Župnišča Grosuplje. Sveta maša  
za stanovalce in njihove svojce poteka v prostorih domske kapele, ob večjih 
praznikih oz. večjem številu udeležencev pa v prostorih jedilnice doma. V enoti 
Loški Potok za duhovno oskrbo skrbi župnija Loški Potok in Draga.

Duhovnika na željo stanovalca ali njegovih svojcev pokliče socialna delavka, ob 
njeni odsotnosti pa odgovorna medicinska sestra.

10. POSTOPEK OB IZSELITVI; PLAČILA ZA ČAS ODSOTNOSTI IZ DOMA

47. člen
Stanovalec, ki se želi izseliti, da ustno ali pisno odpoved socialni delavki Doma 
pet dni pred izselitvijo.

Če se stanovalec izseli pred odpovednim rokom petih dni, plača za čas do poteka 
roka bremenitev odhoda, kot je določena s Pravilnikom o vsebini storitev Doma.

48. člen
V primeru smrti stanovalca se za čas, potreben za ureditev prostora in opreme 
zaračuna tri dni bremenitev odhoda, v skladu z veljavnim cenikom.

49. člen
Če je stanovalec odsoten iz Doma na svojo željo ali zaradi zdravljenja v 
zdravstvenem zavodu, se mu zaračuna rezervacija bivanja v Domu.

50. člen
Cena rezervacije je cena osnovne oskrbe v sobi določenega bivalnega standarda 
(eno, ali  dvo posteljna soba) in cena dodatne oskrbe, v katero je stanovalec 
razvrščen, zmanjšana za materialne stroške živil.

Stanovalcu, ki je odsoten več kot 30 dni, se cena rezervacije zmanjša še za ceno 
dodatne oskrbe.

51. člen
Dom izstavi stanovalcem ali drugim zavezancem za plačilo storitev račun do 
desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
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Če zavezanec računa ne plača v roku, zaračuna Dom zakonite zamudne obresti. 
Po 30 dneh plačnik prejme opomin, nato pa sledi tožba.

11. POSTOPEK V PRIMERU SMRTI STANOVALCA

52. člen
Ureditev umrlega spada v pogrebne storitve in jo izvede pogrebni zavod. Če na 
željo svojcev ureditev umrlega opravi Dom, se ta storitev zaračuna posebej.

53. člen
Odgovorna medicinska sestra o smrti obvesti dežurnega zdravnika. Če je smrt 
nastopila v času, ko ne dela socialna delavka, pa obvešča tudi svojce umrlega. 
Umrli stanovalec je do odvoza pogrebnega zavoda v poslovilni sobi. 

54. člen
Stvari umrlega odgovorna medicinska sestra zaklene v omaro, če je bival v 
enoposteljni sobi pa zaklene sobo. Če je stanovalec imel pri sebi nakit, gotovino 
ali hranilno knjižico, dežurna sestra te stvari popiše in shrani v ambulanti Doma.

Stvari umrlega stanovalca izroči svojcem socialna delavka potem, ko zaključi 
vse formalnost v zvezi s prenehanjem bivanja stanovalca v Domu. Svojci so 
dolžni v treh dneh od smrti odnesti vse osebne predmete, osebno perilo, obleko, 
morebitno lastno opremo in dekorativne predmete. Če svojci po opozorilu po 
15 dneh še vedno niso odnesli naštetih osebnih predmetov se le ti odpeljejo na 
uničenje.

55. člen
Z dnem ko prične veljati ta akt, preneha veljati Hišni red, ki je bil sprejet 
29.10.2008. Pravilnik je bil objavljen na oglasni deski dne 27.02.2017. 

Ta Hišni red se prične uporabljati 8. dan po objavi na oglasni deski Doma, dne 
07.03.2017.

Predsednik/ca Sveta Doma 

Slavka Podlipec
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Dom starejših občanov Grosuplje
Ob Grosupeljščici 28

1290 Grosuplje
Tel.: (01) 7810 – 700
Fax: (01) 7810 – 720

Spletni naslov: www.dso-grosuplje.si


