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SPOŠTOVANI STANOVALCI -KE IN DRUGI UPORABNIKI-CE STORITEV DOMA 

UPOKOJENCEV dr. FRANCETA BERGLJA JESENICE (V NADALJEVANJU DOM) 

Zaposleni v Domu si prizadevamo, da bi bili  zadovoljni s storitvami, ki jih potrebujete in 

koristite v naši ustanovi in tudi z odnosom osebja do vas. Vsaka vaša povratna informacija je za 
nas pomembna in zaželena. 

Prizadevamo si sproti in hitro reševanje nejasnosti, nezadovoljstva, pritožb oziroma odzivati na 
novo nastale potrebe. 

V ta namen v nadaljevanju predstavljamo poti podajanja in reševanja pohval in pritožb v našem 
Domu. Seznanjamo pa vas tudi z možnostmi reševanja pritožb v sodelovanju z drugimi 
institucijami v primeru, da z rešitvami/odgovori, ki vam jih Dom poda niste zadovoljni ali pa 

njihovo reševanje ni v pristojnosti Doma . 

Način reševanja pritožb in podajanja pohval v Domu:  

Ustno: Kot razgovor s strokovnim delavcem ali sodelavcem, ki vam je nudil storitev ali vodil 

obravnavo ali z odgovorno osebo: direktorjem, vodjo zdravstvene nege in oskrbe ali socialno 

delavko. 

Pisno: Lahko izpolnite obrazec Pisna pohvala/pritožba, ki je na voljo v recepciji Doma in ga 

tam tudi oddate.. 

Na anonimne pritožbe ne odgovarjamo. 

Druge pritožbene poti: 

 V primeru, da za stanovalca v njegovi zadevi dom izda sklep ali odločbo, se lahko stanovalec 
skladno s pravnim poukom na ta akt pritoži na drugostopenjski organ, ki je Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana. 
 V primeru, da stanovalec meni, da mu dom ne nudi storitve v skladu s predpisi, ima pravico po 

102. členu Zakona o socialnem varstvu predlagati pobudo za inšpekcijski nadzor nad delom 
izvajalca na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Inšpektorat RS za delo, Socialna inšpekcija, Parmova 33, Ljubljana. 

 Kadar stanovalec meni, da mu Dom ne nudi ustreznih zdravstvenih storitev in oskrbe, se lahko 

pritoži direktorju Doma in če z njegovim odgovorom ni zadovoljen, na drugostopenjski organ, 
ki je Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.  

 Če stanovalec meni, da so mu kršene ustavne pravice in svoboščine pri izvajalcu storitve, lahko 
o tem obvesti direktorja Doma in če z njegovim odgovorom ni zadovoljen, lahko o tem obvesti 
Urad varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. 

 Če uporabnik storitve meni, da so mu v zavodu kršene pravice iz naslova varstva osebnih 
podatkov, lahko o dogajanju seznani informacijsko pooblaščenko in sicer na naslovu 
Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, p. p. 78, 10001 Ljubljana. 

Navodilo o poteh pritožb in pohval začne veljati z dnem 1.9.2021.  
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POSTOPEK VLOŽITVE PRITOŽBE/POHVALE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodilo o poteh pritožb in pohval začne veljati z dnem 1.10.2021.  

Jesenice, september 2021 

VLAGATELJ ŽELI PODATI PRITOŽBO ALI  POHVALO 

PRITOŽBO ALI POHVALO LAHKO PODATE V USTNI ALI PISNI OBLIKI  
(obrazci so na voljo v recepciji) 

 PISNO PRITOŽBO/POHVALO na obrazcu oddate v nabiralnik 

USTNO PRITOŽBO/POHVALO podajte neposredno vodji službe 

POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽBE VODI Socialna delavka, vodje služb, predstavnik 
vodstva za kakovost, pomočnik direktorice in/ali direktorica 

ODLOČITEV O REŠITVI PRITOŽBE  
odločitev bo podana v roku 8 dni od podane  pritožbe, če pritožbe v tem času ni mogoče 
rešiti, vas obvestimo o poteku reševanja. O dokončni rešitvi pritožbe boste ustno ali 

pisno obveščeni. 

Z ODGOVOROM SE 

STRINJATE 

Z ODGOVOROM SE NE 

STRINJATE 

POSTOPEK ZAKLJUČEN V ROKU 8 DNI LAHKO VLOŽITE 
UGOVOR ZOPER ODLOČITEV O 
PRITOŽBI 

UGOVOR OBRAVNAVA SVET 

ZAVODA IN SPREJME 

ODLOČITEV V ROKU 15 DNI OD 
PREJEMA UGOVORA 
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  Pripravil: Pregledal: Odobril: 

Predstavnik vodstva za kakovost 

Marija Trček 

 

Socialna delavka 

Duši Žakelj 
 

Direktorica 

dr. Karmen Arko 

 


