Na osnovi določil Zakona o socialnem varstvu (Ur. l RS, št. 36/2004) in Pravilnika o
postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l RS, št. 38/04; št. 23/06
in 42/07) izdajam naslednji

PRAVILNIK O DELU KOMISIJE ZA SPREJEM, PREMESTITVE IN
ODPUST
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja delo Komisije za sprejem, premestitve in odpust v Sončnem domu d.o.o. (v
nadaljevanju: komisija).
2. člen
Predsednika in člane komisije imenuje direktor s sklepom. Komisijo sestavljajo:
–
–
–
–

strokovni vodja,
socialna delavka,
vodja pomoči na domu,
diplomiran medicinska sestra - vodja izmene.
3. člen

V komisiji lahko sodelujejo tudi zunanji sodelavci, upravičenci do institucionalnega varstva,
njihovi zakoniti zastopniki, pooblaščenci, svojci in zavezanci, če komisija oceni, da je to
potrebno zaradi njene odločitve.
II. NALOGE KOMISIJE
4. člen
Komisija na podlagi popolne prošnje uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika in
iz priložene dokumentacije ugotovi ali uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem in ali je
upravičen do storitve. V kolikor komisija ugotovi, da uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem,
uporabnika uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem obvesti v roku, ki ne sme biti
daljši od dveh mesecev od prispetja popolne prošnje.
Ob obravnavi prošnje in njenih prilog komisija ugotovi in določi vrsto storitve oziroma
oskrbe, ki jo bo potreboval uporabnik glede na njegovo zdravstveno in socialno stanje.
5. člen
Komisija vodi sezname čakajočih za sprejem in premestitev in upošteva naslednje kriterije:
 vrstni red/ datum prošnje
 bližina stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev (mariborskem območju, bližje
območje, drugo)
 zdravstveno stanje uporabnika
 socialni razlogi (uporabnik živi brez svojcev, nasilje v družini ali domačem okolju, še
zlasti do upravičenca, uporabnik je koristnik storitve pomoči na domu v občinah Ruše ali
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Selnica ob Dravi, za sprejem prosita oba partnerja, neurejene stanovanjske razmere in
druge socialne težave)
Prednost imajo prosilci z izpolnjevanjem več kriterijev in sicer po vrstnem redu naštetih
kriterijev iz tega člena, razen v primerih, ko komisija na podlagi posebnih situacij
uporabnikov utemeljeno ugotovi, da je sprejem v Dom nujen zaradi zagotovitve izboljšanja
zdravstvenega in socialnega stanja upravičenca.
Razmerje sprejema oz. premestitve v enoposteljne sobe je trije notranji uporabniki in en
zunanji prosilec.
6. člen
V primeru, ko komisija ugotovi, da prosilec ni upravičenec do storitve ali da Dom ne izvaja
storitve, ki jo prosilec potrebuje, komisija sprejme sklep o zavrnitvi njegove prošnje na
podlagi katerega Dom izda odločbo o zavrnitvi prosilčeve prošnje ter mu s sodelovanjem
centra za socialno delo pomaga pri zagotovitvi njegovim potrebam ustrezne storitve.
7. člen
V Dom ne sprejemamo:
 bolnikov, ki jim po mnenju komisije v domu ne moremo nuditi ustrezne zdravstvene nege
oziroma oskrbe,
 prosilcev, ki imajo diagnozo F 10 in diagnozo od F 20 do vključno F 39 določeno po
mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične
namene (MKB),
 oseb, ki še niso dopolnili 65 let starosti in mlajših invalidnih oseb, razen izjemoma ko
komisija na podlagi posebnih situacij prosilcev utemeljeno ugotovi, da je sprejem v Dom
nujen zaradi zagotovitve izboljšanja zdravstvenega in socialnega stanja upravičenca.
8. člen
Komisija odloča o premestitvah: na predlog / željo uporabnika
na predlog zavoda/ strokovnega tima
Premestitev upravičenca se lahko opravi v okviru doma ali v drug zavod.
KRITERIJI PREDNOSTNE PREMESTITVE:
 Izolacija - preprečevanje prenosa okužb (uporabnika zaradi spremenjenih potreb pri
izvajanju storitve potrebno premestiti na oddelek / sobo doma , kjer bo omogočeno
izvajanje potrebne storitve oziroma oskrbe, oziroma bo uporabniku zagotovljeno
ustreznejše zdravstveno in socialno stanje.
 Posebnost uporabnika
 Kršitev hišnega reda ( konflikt s sostanovalci)
 Želja/predlog uporabnika (bivalni standard: enoposteljna soba, nadstandardna…,
sobivanje s partnerjem, prijateljem…)
 Socialne razmere
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Premestitev na predlog strokovnega tima Doma, se opravi na podlagi ugotovitve in predloga
komisije, da je uporabnika zaradi spremenjenih potreb pri izvajanju storitve potrebno notranje
premestiti ali premestiti v drug zavod, ki izvaja storitev oziroma oskrbo, ki jo uporabnik
potrebuje, ali zaradi hujših kršitev hišnega reda.
9. člen
Komisija sprejema ugotovitve in odločitve glede odpusta uporabnika iz Doma.
Uporabnika se lahko odpusti iz Doma :
 na predlog uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika,
 zaradi prenehanja razlogov za vključitev,
 zaradi hujših kršitev hišnega reda in zlorabe opojnih substanc,
 zaradi kršitve oziroma neizpolnjevanja sklenjenega dogovora.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta pravilnik je obravnaval strokovni tim Sončnega doma in z njim soglašal.
11. člen
Pravilnik velja od 01. 09. 2014 dalje.

Maribor, dne 04.01.2016
Direktor
Robert ŽVIŽAJ
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