
Na podlagi 19. in 73. clena Statuta Doma dr. Jozeta Potrca Poljcane in na predlog
direktorice zavoda je Svet Doma dr. Jozeta Potrca Poljcane na svoji 1. seji, dne 21.
10. 2016 sprejel naslednji

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

PRAVILNIKA

O SPREJEWIU, PREWIESTITVI IN ODPUSTU
STANOVALCEV DOMA DR. JOZETA POTRCA POLJCANE

1. clen

Predmettega pravilnika so spremembe in dopolnitve Pravllnika o sprejemu, premestltvi
In odpustu stanovalcev Doma dr. Jozeta Potrca Poljcane (v nadaljevanju: pravilnik), ki
ga je sprejel Svet doma na svoji rednl 12. seji, dne 30. 3. 2010.

2. clen

Spremeni in dopolnl se 11. clen pravllnika, tako da v novem besedllu glasi:

»Komisija pri obravnavi vlog kandidatov za sprejem uposteva zlasti naslednje osnovne
kriterije:
•  starost 65 let, le izjemoma je lahko starost tudi nizja;
•  vrstnl red po prispeQu prosenj oziroma dolzina cakalne dobe (vioge v evidenci);
•  zdravstveno stanje, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe in moznost

namestitve na ustrezno enoto;
•  blizina stalnega bivalisca uporabnika in njegovih svojcev;
•  sociaini razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost cimprejsnjega sprejema.

Komisija pri obravnavi vlog kandidatov za sprejem uposteva se naslednje dodatne
kriterije:
•  priporodlo o prednostni obravnavi pristojnega centra za sociaino delo;
•  kandidat z\V\ sam, nima bliznjih sorodnikov in razvite socialne mreze;
•  pomoci na domu ni mozno zagotoviti glede na obseg potreb po storitvah

zdravstvene nege in oskrbe;
•  nasilje v druzini;
•  neprimerne bivalne razmere;
•  oddaljenost od urbanega naseija;
•  sprejem v enoposteljne sobe se opravi izmenjaje za enega prosiica za sprejem v

zavod In enega ze sprejetega uporabnika, kl prosi za premestitev;
•  drugi razlogi, ki pogojujejo nujnost sprejema v zavod.

Komisija pri premestltvi stanovalcev uposteva zlasti naslednje osnovne kriterije:
•  nujnost premestitve zaradi spremembe zdravstvenega stanja,
•  nujnost premestitve zaradi bolnlsnicnih okuzb



• mnenje all priporocilo psihiatra ali osebnega zdravnika o potrebi po premestitvi,
• mnenje strokovnega tima,
•  organizacijske potrebe zavoda,
•  vrstni red vioge za premestitev,
•  cas trajanja namestitve v Domu dr. Jozeta Potrca Poljcane.

Komisija pri premestitvi uposteva se naslednje dodatne kriterije:
•  nerazumevanje s sostanovalcem/ko,
•  zeija po premestitvi v manj ali vec posteijno sobo,
•  sprejem v enoposteljne sobe se opravl izmenjaje za enega prosilca za sprejem v

zavod in enega ze sprejetega uporabnika, ki prosi za premestitev;
•  drugi razlogi, ki pogojujejo potrebo po premestitvi.«

3. clen

Vsa ostala dolocila pravilnika ostanejo nespremenjena.

4. clen

Ta pravilnik zacne veljati naslednji dan po sprejemu na Svetu doma in se objavi na
oglasnih deskah zavoda.
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