Na podlagi 74. čl. statuta Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška, Zakona o
socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr., 61/10ZSVarPre in 62/10-ZUPJS) in ob uporabi določil Pravilnika o standardih in normativih
SVS (Ur.l. RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in
6/12) ter Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce SVS (Ur.l. RS št.
67/06), pojasnil MDDSZ št. 234, sklepa Strokovnega sveta z dne 10. 4. 2012, je Svet
DSO na 15. redni seji dne 21. 5. 2012 sprejel naslednji

P R A V I L N I K
O DOLOČANJU VRSTE IN OBSEGA STORITEV OSKRBE
TER ZARAČUNAVANJU IN PLAČEVANJU OSKRBE
TER STORITEV
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vrsto in obseg storitev doma ter način zaračunavanja in
plačevanja oskrbe.
Skladno z Zakonom o socialnem varstvu, veljavnimi kadrovskimi normativi in stopnjo
ravni oskrbe, se posamezni stanovalci razvrščajo v ustrezno kategorijo oskrbe.
Razvrščanje opravi Komisija za sprejem, premestitev in odpust, ki jo imenuje direktor
Doma. Osnova za razvrščanje so kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.
2. člen
V Domu starejših občanov Ljubljana - Šiška nudimo:
1. STANDARDNE STORITVE OSKRBE v dvoposteljni sobi brez balkona
OSKRBA I. - za osebe, ki so starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali drugih
razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje
in potrebujejo manjši obseg neposredne pomoči,
OSKRBA II. - za osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki
potrebujejo večji obseg neposredne pomoči,

OSKRBA III. - za osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami,
ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč in sicer:
A- za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb,
B- za najtežje prizadete osebe,
OSKRBA IV. - za osebe z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali
popolno pomoč in nadzor (oskrba dementnih oseb), ki bivajo na enoti s povečano
pozornostjo.
Za vse navedene storitve se vodi evidenca. Storitve se zaračunavajo po veljavnem
ceniku dodatnih in drugih storitev.
Za standardno socialnovarstveno storitev se šteje storitev, ki se izvaja na način in v
obsegu, ki je določen s predpisi o standardih in normativih za izvajanje socialno
varstvenih storitev in predpisih o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje socialno
varstvenih storitev institucionalnega varstva starejših.
Cena standardne storitve se določi za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij.

KRITERIJI ZA RAZVRŠČANJE STANOVALCEV V KATEGORIJE OSKRBE
3. člen

OSKRBA I.
Je namenjena stanovalcem, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo
starost, niso sposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši
obseg neposredne pomoči.
OSKRBA I. zajema naslednje storitve:
nastanitev v opremljenih in vzdrževanih sobah:
1-2x tedensko čiščenje in urejanje stanovalčeve sobe,
3x tedensko čiščenje in urejanje sanitarnih prostorov (oskrba s toaletnim
papirjem in milom po potrebi),
dnevno čiščenje in urejanje skupnih prostorov in kopalnic,
2x letno čiščenje steklenih površin,
1x letno generalno čiščenje,
1x mesečno čiščenje balkonov;
celodnevno, starosti prilagojeno prehrano, postreženo v jedilnici doma:
4 obroki: zajtrk, kosilo, večerja, malica;
vzdrževanje osebnega in zavodskega perila:
menjava posteljnega perila po potrebi oziroma najmanj na 14 dni,
pranje in likanje osebnega perila enkrat tedensko,
preskrba s čistimi brisačami po potrebi oziroma najmanj na 6 dni;
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tehnična oskrba:
vzdrževanja objekta in okolice,
vzdrževanje in zagotavljanje sprotnega odpravljanja okvar osnovnih
sredstev doma,
vodenje evidenc o okvarah v domu,
dajanje splošnih informacij uporabnikom, svojcem in obiskovalcem,
zagotavljanje sprejemanja in posredovanja poštnih pošiljk,
vodenje odsotnosti uporabnikov daljših od 24 ur in najave odsotnosti,
organizacija in izvedba prevozov v zvezi z izvajanjem zakonskih pravic
in obveznosti uporabnikov v nujnih primerih, ko prevoz ni mogoč s
strani svojca ali zakonitega zastopnika (zapuščinske zadeve…);
uporabo vseh skupnih prostorov za kulturno, družabno, versko dejavnost in
prostorov za izvajanje osebne higiene;
zagotavljanje storitev socialne službe, finančne službe in drugih strokovnih služb
za funkcioniranje Doma;
pomoč in svetovanje pri urejanju starostnih in pravno - formalnih zadev,
povezanih z bivanjem v domu in socialna pomoč;
možnost vključevanja v skupine za samopomoč, skupne prireditve in druge
skupinske aktivnosti, možnost v vključevanje v aktivnosti delovne terapije;
uporaba knjižnice (domske);
možnost obiska kulturnih in zabavnih prireditev, verskih obredov, izletov,
piknikov;
nudenje zdravstvenih storitev v ambulanti Doma;
možnost uporabe sobnih zvoncev v nujnih primerih (klic v sili) in nudenje
potrebne pomoči.
4. člen

OSKRBA II.
Je namenjena stanovalcem z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki
potrebujejo večji obseg neposredne pomoči.
OSKRBA II. zajema naslednje storitve:
V okvir storitev oskrbe II. sodijo, poleg oskrbe I., še:
delna pomoč pri oblačenju, slačenju spodnjih delov oblačil, obuvanje, sezuvanje
(zjutraj in zvečer),
pomoč pri kopanju, tuširanju enkrat na 14 dni in striženje nohtov,
pomoč pri namestitvi plenice zvečer in jutranja anogenitalna nega,
prinašanje hrane v sobo 4x dnevno,
priprava dodatnih napitkov,
urejanje postelje in menjava perila po potrebi,
zbiranje in odnašanje umazanega osebnega perila in dostava čistega osebnega
perila 2x tedensko,
prinašanje pošte in časopisov v sobo,
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higiensko vzdrževanje stanovalčeve sobe 3x tedensko in urejanje ožje okolice,
higiensko vzdrževanje sanitarnih prostorov 5x tedensko,
uporaba in čiščenje ortopedskih pripomočkov (1x mesečno in po potrebi),
zagotavljanje dodatne opreme (bolniška postelja, trapez, servirna mizica),
mletje, občasni nadzor, odzivi na zvonec,
multidisciplinarna obravnava: zaposlitvena in socialna obravnava
- aktivno preživljanje prostega časa,
- zaposlitev,
- socializacija,
- delo s svojci.

V kategorijo oskrbe II. so razvrščeni stanovalci, ki poleg oskrbe I potrebujejo vsaj
tri storitve oskrbe II, ali vsaj eno storitev oskrbe II, ki se ponovi trikrat dnevno.
5. člen

OSKRBA III. A
Je namenjena stanovalcem z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami,
ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih
življenjskih potreb.
OSKRBA III. A zajema naslednje storitve:
V okvir storitev oskrbe III. A sodijo poleg storitev, ki so zagotovljene z oskrbo I. in
oskrbo II., še naslednje storitve:
24 urna skrb za osebno higieno- celotno,
oblačenje, obuvanje, slačenje,
kopanje na 14 dni,
britje,
prinašanje pošte in časopisa v sobo,
prinašanje hrane v sobo 4x dnevno,
izvajanje inkontinentnega programa z anogenitalno nego 3x dnevno,
menjava osebnega perila vsak dan oz. po potrebi,
pomoč pri hranjenju, hranjenje in dodatna hidracija,
posedanje nepomičnega stanovalca na IV 1x dnevno oz. po naročilu zdravnika
(ob vikendih samo en dan),
pomoč pri vstajanju, stanovalec sodeluje (večkrat na dan),
nadzor in varstvo nad stanovalčevim splošnim počutjem, odzivanje na zvonec,
vsakodnevno urejanje postelje in menjava posteljnega perila po potrebi,
dnevno zbiranje in odvažanje osebnega perila in prinašanje svežega 3x tedensko,
dnevno vzdrževanje stanovalčeve sobe in ostalih skupnih prostorov,
uporaba ortopedskih pripomočkov in čiščenje le-teh (antidekubitusne blazine,
sobni vozički, hodulje, bergle),
mletje, miksanje ali pasiranje hrane,
dodatna poraba perila in dodatne opreme (vzglavniki, odeje, ob posteljne mizice,
ograje, postelje na elektriko),
spremljanje stanovalcev na razne aktivnosti v Domu,
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multidisciplinarna strokovna obravnava stanovalca in priprava za vključitev v
individualni program in program fizioterapije in delovne terapije na podlagi
individualnega načrta in zmožnosti stanovalca.

V kategorijo oskrbe III. A se razvrstijo stanovalci, ki potrebujejo poleg oskrbe I,
oskrbe II, najmanj tri storitve oskrbe III. A, ali vsaj eno storitev oskrbe III. A, ki se
ponovi trikrat dnevno.
6. člen

OSKRBA III. B
Je namenjena najtežje prizadetim stanovalcem, z najzahtevnejšimi starostnimi in
zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč za
opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb.
OSKRBA III. B zajema naslednje storitve:
V okvir standardnih storitev oskrbe III. B sodijo poleg storitev, ki so zagotovljene z
oskrbo I., oskrbo II. in III. A, še naslednje storitve:
24-urni nadzor, pomoč in strokovna oskrba stanovalca z najzahtevnejšim
zdravstvenim stanjem,
priprava sondne prehrane (industrijsko pripravljena prehrana) in hranjenje vsaj 6x
dnevno po sondi,
oskrba stanovalca s traheostomo.

V kategorijo oskrbe III. B se razvrstijo stanovalci, ki potrebujejo poleg storitev
oskrbe I, oskrbe II in oskrbe III. A, najmanj tri storitve oskrbe III. B, ali vsaj eno
storitev oskrbe III. B, ki se ponovi najmanj trikrat dnevno.
7. člen

OSKRBA IV.
Je namenjena stanovalcem z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno
pomoč in nadzor in so običajno še pomični (oskrba stanovalcev z demenco), ki bivajo
na enoti s povečano pozornostjo.
Osnova za razvrstitev v oskrbo IV je diagnoza zdravnika psihiatra.
Za te uporabnike je značilno, da imajo pogosto zmanjšano sposobnost razumevanja
in presoje, težko sledijo daljšim pogovorom, težje dojemajo simbolno izražanje, ne
morejo samostojno urejati finančnih zadev, samostojno potovati in imajo težave v
orientaciji prostora. Stanovalcu mora biti zagotovljena spodbuda za čim večjo
samostojnost na področju bivanja, oskrbe in vključevanje v aktivnosti, ki jih še zmore
na in izven enote. Varovanje se izvaja z odnosom osebja, ki temelji na zaupanju, z
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usmerjanjem, vodenjem in drugimi tehnikami strokovnega dela z osebami z
demenco.
OSKRBA IV. zajema naslednje storitve:
V okvir standardnih storitev oskrbe IV. sodijo poleg storitev, ki so zagotovljene z
oskrbo I. ali oskrbo II., še naslednje storitve:
24-urno varovanje oseb z dolgotrajnimi motnjami v duševnem zdravju in oseb z
demenco.

V kategorijo oskrbe IV. se razvrstijo stanovalci, ki potrebujejo poleg storitev
oskrbe I. ali oskrbe II. stalno 24-urno strokovno pomoč, nadzor in varovanje.
Dnevno varstvo
8. člen
Dom izvaja storitve oskrbe in varstva za 10 ur ali krajši čas (dnevno varstvo).
9. člen
Kategorijo oskrbe določi Komisija za sprejem, premestitev in odpust, po kriterijih tega
pravilnika.
Podlaga za zaračunavanje oskrbe, je z uporabnikom sklenjen dogovor o zagotavljanju
storitve institucionalnega varstva in vsi dodatki k dogovoru, s katerimi se določijo vsa
bistvena vprašanja izvajanja oskrbe, zlasti pa vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve,
obseg storitve, cena storitve in osebe, ki bodo storitev plačevale.
10. člen
2. NADSTANDARDNE STORITVE
Za nadstandardno socialno varstveno storitev se šteje storitev, ki se izvaja v pogojih,
ki so višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev.
Za nadstandardne storitve se ne štejejo dodatne storitve.
Nadstandardne storitve se nanašajo na nadstandardni bivalni prostor:
- za enoposteljno sobo brez lastne kopalnice,
- za balkon,
- za dodatno opremo v sobi.
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11. člen
3. DODATNE STORITVE
Za dodatne storitve se štejejo storitve, ki jih zavod uporabnikom nudi poleg
standardnih in nadstandardnih storitev po predpisanih standardih in normativih za
izvajanje socialno varstvenih storitev. Dodatne storitve so lahko:
- selitev na lastno željo- generalno čiščenje sobe in inventarja ter pomoč pri selitvi
(2,5 ure strežnice),
- spremstvo na kontrolne preglede, nakupe ali v dnevno varstvo (1 ura strežnice),
- prinašanje hrane v sobo-1 obrok, za stanovalca, ki ni v oskrbi II. ali III. A, III. B,
IV.
- postiljanje postelje na željo stanovalca dnevno, ki ni v oskrbi II ali III. A, III. B,
IV.,
- šivanje, krpanje osebnega perila (1 ura šivilje),
- higiensko striženje las,
- laična nega in družabništvo na željo stanovalca ali uporabnika dnevnega varstva
(1 ura negovalke ali strežnice),
- kopanje na željo stanovalca ali uporabnika dnevnega varstva, ki ni v oskrbi II ali
III. A, III. B, IV.,
- britje stanovalca ali uporabnika dnevnega varstva, ki ni v oskrbi III. A, III. B, IV.,
- čiščenje bivalnih prostorov večkrat kot je določeno s standardi in normativi (ura
storitve),
- prevoz stanovalca ali uporabnika dnevnega varstva z osebnim avtomobilom na
lastno željo (plačilo kilometrine),
- dodatne storitve delovne terapije na željo stanovalca ali uporabnika dnevnega
varstva (1 ura delovne terapevtke),
- dodatne storitve fizioterapije na željo stanovalca ali uporabnika dnevnega varstva
(1 ura fizioterapevtke),
- uporaba lastnega hladilnika (cena elektrike) dnevno,
- uporaba lastne TV (cena naročnine za kabelsko TV) dnevno,
- uporaba dodatnega radiatorja- dnevno.
12. člen
Doplačilo za dietno prehrano
Stanovalci in zunanji uporabniki se za dietno prehrano odločajo na podlagi
zdravstvene dokumentacije in zdravnikovega mnenja. V primeru, da se stanovalec
kljub priporočilom zdravnika za dieto ne odloči, sam prevzame odgovornost
pravilnosti prehranjevanja ter o tem obvesti zdravnika in poda pisno izjavo odgovorni
medicinski sestri.
Možnosti:
- sladkorna dieta,
- ostala dieta,
- hrana za sondo- tekoča,
- dieta brez glutena,
- dodatek za enteralno prehrano- diabetes ½ l,
- dodatek za enteralno prehrano- standard ½ l.
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DOLOČANJE CEN SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV
13. člen
Cene standardnih in nadstandardnih storitev se izračunavajo in usklajujejo po
metodologiji in na način kot to predpisujejo podzakonski akti ministrstva.
Dom je kot izvajalec storitev institucionalnega varstva dolžan od pristojnega
ministrstva zahtevati soglasje k uporabi cen socialno varstvenih storitev.
Cene dodatnih storitev potrdi Svet
mestu.

Doma. Cenik mora biti izobešen na vidnem

Cene vseh storitev in način obračunavanja določi na predlog direktorja Svet Doma in
so navedene v ceniku Doma, ki ga prejme vsak stanovalec ob sprejemu v Dom.
Cenik se objavi na oglasnih deskah in spletni strani Doma.
Izvajalci institucionalnega varstva starejših lahko uskladijo cene storitev oskrbe II. in
III. A in III. B s prvim dnem naslednjega meseca po spremembi višine dodatka za
pomoč in postrežbo v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
Cene standardnih storitev
14. člen
V skladu s pravilnikom, ki ureja standarde in normative za izvajanje socialno
varstvenih storitev, se standardna storitev institucionalnega varstva starejših od 65
let zagotavlja v enoposteljni oziroma dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij.
Cena standardne storitve se določi za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij.
Cena standardne storitve za enoposteljno sobo s souporabo sanitarij se določi tako,
da se cena iz prejšnjega odstavka poveča za 10%.
Cena se določi za standardno storitev oskrbe I., in sicer za skupno število
uporabnikov oskrbe I., II., in III. A in III. B.
Cena storitve oskrbe I., II., III. A, III. B in IV. se določi na oskrbi dan.
15. člen
Cena storitve oskrbe II. se določi tako, da se cena storitve oskrbe I. poveča za višino
dodatka za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb v
skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
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16. člen
Cene storitve oskrbe III, A se določi tako, da se cena storitve oskrbe I, poveča za
višino dodatka za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih
potreb v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
17. člen
Cena storitve oskrbe III. B se določi tako, da se cena oskrbe I. poveča za višino
dodatka za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete upravičence v skladu s predpisi
s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
18. člen
Cena storitve IV. se določi za oddelek, ki ga ima Dom vzpostavljenega za dementne
osebe v skladu z veljavnimi standardi in normativi za izvajanje socialno varstvenih
storitev. Cena se določi na način, ki velja za oblikovanje cene oskrbe I. iz 2. točke
prvega odstavka Pravilnika o oblikovanju cen socialno varstvenih storitev.
20. člen
Cena storitve dnevnega varstva, ki jo izvaja Dom v trajanju 8 ur dnevno, se določi v
višini 70% cene storitve celodnevnega institucionalnega varstva in glede na
razvrstitev uporabnikov v kategorije oskrbe I., II., III. A, III. B in IV..
Cene nadstandardnih storitev
21. člen
Cene nadstandardnih storitev se določijo tako, da se cena oskrbe poveča za stroške,
ki se nanašajo na nadstandardni bivalni prostor (višji strošek amortizacije in
investicijskega vzdrževanja zaradi večje površine bivalnega prostora, amortizacija
dodatne opreme, stroški čiščenja, porabe vode in drugo). Povečani stroški morajo biti
posebej izkazani in dokumentirani pri odločanju in pridobivanju soglasja k cenam od
pristojnega ministrstva.
V dvoposteljni sobi se cena za balkon, lastne sanitarije oz. kopalnico deli na dva dela.
22. člen
Cene oskrbe zaradi nadstandardnega bivalnega prostora se povečajo v odstotku od
cene standardne storitve (oskrba I. v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij), in sicer
največ:
- 5% za balkon (razen »francoskega« balkona) ali teraso,
- 5% za dodatno opremo v sobi.
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Cene dodatnih storitev
23. člen
Dodatne storitve, ki niso predmet standardnih storitev, se lahko zaračunavajo samo
na podlagi izkazanih dokumentarnih dodatnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z
opravljanjem teh storitev in le, če se uporabnik zanje odloči prostovoljno in so
opredeljene v Dogovoru o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve
institucionalnega varstva.
O opravljenih dodatnih storitvah za posamezne uporabnike mora Dom voditi posebno
evidenco in jih na računu, ki jih izstavi uporabniku, prikazati ločeno od storitev
oskrbe.
Kot dodatne storitve se ne sme zaračunavati tistih storitev, ki so po vsebini del
standardne storitve.
24. člen
Cene dodatnih storitev so določene na podlagi kalkulacij dejanskih stroškov za
dodatne storitve in so določene s cenikom, ki ga sprejme Svet Doma.
Prinašanje hrane v sobo uporabnikom, ki nimajo storitve oskrbe II., III. A, III. B ali
IV., se obračuna po sprejetem ceniku (trikratna postrežba se šteje za en dan).

KORIŠČENJE SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
25. člen
O vseh cenah socialno varstvenih storitev, dodatnih storitev in storitev, ki nimajo
značaja socialno varstvenih storitev na predlog direktorja potrjuje Svet Doma in
sprejme ustrezni sklep.
Na podlagi sklepa Sveta Doma se sestavi cenik vseh socialno varstvenih storitev, ki
se zaračunavajo uporabnikom teh storitev.
Cenik je javno objavljen na oglasnih deskah Doma, spletni strani Doma, ob sprejemu
pa ga sprejme tudi vsak stanovalec.
26. člen
O vrstah storitev, ki jih Dom zaračunava posameznemu stanovalcu, odloči komisija za
sprejem, premestitev in odpust stanovalcev na predlog odgovorne oddelčne sestre.
Dodatni obseg storitev oskrbe, ki ni predmet standardnega obsega posamezne
kategorije oskrbe se lahko zaračunavajo samo na podlagi izkazanih in
dokumentiranih dodatnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem teh storitev in
sicer pod pogojem, da se uporabnik zanje odloči prostovoljno in da so opredeljene v
dogovoru o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva, ki
ga podpišeta direktor in stanovalec doma.
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ZARAČUNAVANJE SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
27. člen
Način plačila se določi ob sprejemu z izjavo o načinu plačila.
Delavka računovodstva pripravi obračun storitev na podlagi DOGOVORA in nato
mesečnih sprememb (računalniških in v pisni obliki) in veljavnega cenika. Dan
sprejema v Dom je prvi dan, dan odhoda pa dan, ko izprazni sobo.
V primeru, ko želi uporabnik vnaprej plačati rezervacijo z namenom, da se mu v
določenem času v Domu zagotovi prostor, plača oskrbo I. zmanjšano za prehrano.
Rezervacija se sme sprejeti in zaračunavati za največ 30 dni.
Stanovalci ali tisti, ki so namesto njih sprejeli obveznosti plačevanja stroškov oskrbe,
so dolžni poravnati stroške oskrbe do 15. v mesecu za pretekli mesec.
28. člen
Za čas, ko je uporabnik napoten na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali
je iz drugih razlogov odsoten, se cena kategorije oskrbe, v katero je uporabnik
razvrščen, s prvim dnem odsotnosti zniža za stroške živil, če je odsotnost najavljena
najmanj dva dni prej. Če odsotnost ni bila najavljena, se odšteva od drugega dneva
odsotnosti dalje.
Odsotnost po lastni želji (ni vključena bolnišnica in zdravilišče), lahko traja skupaj
največ 30 dni.
29. člen
V primeru, da stanovalec ali zavezanec za plačevanje stroškov oskrbe ne poravnava
obveznosti v roku, določenem v prejšnjem členu, se mu po preteku tega roka
zaračunavajo zakonsko določene zamudne obresti oziroma SE SPROŽI POSTOPEK
TERJATVE.
30. člen
V primerih, ko svojci ob smrti stanovalca v dveh dneh ne izpraznijo sobe oz. ne
dogovorijo načina izpraznitve, se jim do izpraznitve zaračunava oskrba v katero je bil
stanovalec razvrščen, zmanjšana za stroške živil.
KONČNE DOLOČBE
31. člen
Pravilnik je bil sprejet na 15. redni seji Sveta Doma, dne 21. 5. 2012, po predhodni
obravnavi na strokovnem Svetu Doma dne 10. 4. 2012, uporablja pa se od osmega
dne po objavi na oglasni deski, to je od 1. 6. 2012 dalje.
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S tem dnem preneha veljati pravilnik, ki se je uporabljal od 1. 3. 2007 dalje.
Ljubljana, 23. 5. 2012
Številka: 954/2012
Rihard Gerbec
predsednik Sveta
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