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PRAVILNIK O STANDARDIH IN MERITIH

ZA RAZVRS'ANJE UPORABNIKOV V POSAMEZNO VRSTO OSKRBE

V DOMU TISJE STUARTruO PRI LITUI

Podlage:

f. ilen
lnstitucionalno varstvo

lnstitucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi druiini ali drugi organizirani obliki, ki

upraviiencem nadomelta, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne druiine.

Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s pravilnikom o standardih in normativih

socialnovarstvenih storitev s spremembami ter zdravsNeno varstvo po predpisih s podroaja zdravstva.

2. ilen

Upravitenci do storitve so praviloma osebe, starejie od 65 let, z razli6nimi starostnimi in/ali

zdravstvenimi teiavami. Zaradi razliinega obsega pomoti, kijo potrebujejo, razvriiamo uporabnike v

itiri standardne vrste oskrbe in sicer:

\+a
(

4. totke 1. odstavka 68. b ilena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, it. 3/07

- uradno preiilaeno besedilo, SZ;pspL 4!lO7 - ooor..6]^llO -ZSYarPre,62/10

-2uil5,57/L2,39h6 in 521]:6 -ZPPreb-\ rsl]7 in 54lt7,46l19,in 189/20-ZFROin

196/21 -zDosk)

8. ilena Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list

RS, 5t. 4sl10. 28lJL t}4l71. 111h3 in 7021L5.761t7.541L9,8t/L9.2O312r in

s4/22],
Pravilnika o minimalnih tehniinih zahtevah za izvajanje socialno varstvenih storitev
(Ur.l.RS, 5t. 67l20OGin l35l2tl,
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni

list RS, 5t. 381Oa.23106.42107 in 4/Ml
pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (uradni list

RS, at.87/06. t27106. glg] st/o8. slog in 6lt2l
Statut Doma Tisje Smartno pri Litiji

. oskrba I

. oskrba ll
o oskrba lll A in oskrba lll B

o oskrba lV.
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Kategorije oskrbe so odvisne od vrste in obsega pomoai, ki jo potrebuje uporabnik pri vsakdanjih

iivljenjskih opravilih.. Cene se oblikujejo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen

socialno varswenih, potrdijih Svet doma Tisje, soglasje k ceni storitev izda ustanovitelj.

Poleg oskrbe, kije opredeljena v posameznih vrstah oskrbe, lahko upraviaenci uporabljajo tudi dodaten
obseg oskrbe in dodatne storitve, kot so opredel.jene v 8. Ilenu teh podrobnejlih standardov.

3. dlen

Oskrba I

Oskrba lje namenjena uporabnikom, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, ne
zmorejo ved povsem samostojno iivetiv svojem domaeem okolju, deprav lahko 5e samostojno izvajajo
temeljne iivljenjske aktivnosti in pritem ne potrebujejo neposredne pomoii druge osebe.
Storitev v tej vrsti oskrbe vkljutuje osnovno in socialno oskrbo s spremljanjem potreb uporabnika.

OSNOVNA OSKRBA

Osnovna oskrba zajema:
. bivanje,
. organiziranjeprehrane,
o tehnitno oskrbo in
. preVOZ,

organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo (pred postreibo prilagojena konzistenca hrane) in
ustrezno postre;bo celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov.

Tehnifna oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehniinih pogojev za optimalno izvajanje
institucionalnega varstva ter vkljuiuje naloge vzdrievanja opreme, prostorov, objekta in okolice.

Prevozi vkljuiujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonsko dolodenih pravic
in obveznostiv nujnih primerih, ko prevoz ni mogod s strani svojcev ali zakonitega zastopnika. lzvajalec
lahko organizira in izvaja tudi druge vrste prevozov in spremstev (npr. prevozi uporabnikov na
kontrolne zdravstvene preglede), vendar se ti prevozi zaratunajo po veljavnem ceniku dodatnega
obsega oskrbe oziroma storitev.

Podrobneje tehnidne standarde bivanja opredeljuje pravilnik o minimalnih tehnitnih pogojih za
izvajanje institucionalnega varstva starejgih oseb, pomoii na domu in socialnega servisa.

Bivanje je organizirano v ogrevanih, opremljenih in vzdrievanih enoposteljnih in dvoposte|jnih sobah.
Vkljuluje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter
prostorov za izvajanje programov.



Bivanje zajema tudi aiiaenje bivalnih in skupnih prostorov; pranje, CiSdenje, vzdrievanje oblaeil ter
osebnega in skupnega perila; zagotavljanje odzivanja na klic po pomoli.

SOCIATNA OSKRBA

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive,

terapije, in vodenja uporabnikov. VkljuCuje izvajanje nalog vodenja in varswa .

V standardni obseg strokovno vodene de.iavnosti in nalog vodenja sodijo naloge povezane s sprejemi,
premestitvami in odpusti, individualnimi programi, ohranjanjem in razvijanjem socialnih stikov ter
organizacijo prostodasnih dejavnosti.

Varstvo vkljuauje nuden.je pomoCi uporabniku privzdrievanju osebne hiSiene in izvajaniu dnevnih

aktivnosti (vstajanju, oblatenju, premikanju, hoji, komunikaciji in prl orientacUi).

V Oskrbo I sodijo naslednje storitve:

frekvenca

1x tedensko

st.

1 sesanje talnih povriin ali mokro iiStenje tal in brisanje prahu na pohistvu v sobah

5tanovalcev

naziv

1x tedensko2 aiSaenje sanitarnega prostora z opremo
po potrebi3 preskrba s toaletnim papirjem in milom

1 x meseino4 tiStenje ba lkonov
2 x letno5 aiSaenje steklenih povriin
1x dnevno6 praznjenje kosa za smeti
1x dnevno

1x tedensko

7

8

iiStenje skupnih prostorov in skupnih kopalnic

obitaino strojno pranje in likanje osebnega perila

2 x meseino9 zagotavljanje sveie posteljnine
po potrebi10 oznadevanje osebnega perila

1x tedensko

3 x dnevno

11

t7 rehrane v obliki toplih ali delno toplih obrokov z napitki

menjava brisai

priprava starosti prilagojene P

13

14

postreZba obrokov v glavnijedilnici doma

vzdrievanje objekta in okolice

3 x dnevno

red no

15 vzdrievanje osnovnih sredstev doma

16 vodenje evidenc o okvarah osnovnih sredstev in njihovo odpravljanje
po potrebiL7 pos redovanje splolnih informacij uporabnikom, svojcem in obiskovalcem

18 zagotav Uanje sprejemanja in posredovanja navadnih poitnih poiiljk
redno

po potrebi20

19 vodenje odsotnosti uporabnikov daljiih od 24 ur in sprejemanje najav odsotnosti

organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z izvaianjem zakonskih pravic in obveznosti

uporabnikov v nujnih primerih, ko prevoz ni mogof s strani svojcev ali zakonitega

STORITVE OSKRBE I

Lrscente

Pranje in vzdrievanje perila

Preh rana

Tehnitna oskrba

redno
redno

redno

Prevozi



zastopnika. (npr: urejanje zadev povezanih z matitno knjigo, zapuitinske zadeve,
prisotnost na komisijah ZPIZ)

27 vodenje postopkov za sprejem, premestitev in odpust uporabnika v skladu s Pravilnikom
o postopkih pri uveUavljanju pravice do institucionalnega varstva

redno

22 oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih proBramov uporabnikov, ki obsegajo
najmanj navedbo storitev, ki so uporabnikom nudene

redno

23 pomot pri vzpostavljaniu in ohranjanju socialnih stikov znotraj doma ter vzpostavljanje
socialne mrele z okoljem, prostovoljci in sorodstvom, sodelovanje z drugimi
institucijami in strokovnimi sodelavci

po potrebi

24 organizacua prostodasnih dejavnosti v obliki rednih ali obdasnih programov glede na
psihofiziano stanje, potrebe in ielje uporabnika

redno

25

26

organizacija terapevtskega dela v okviru moinosti izvajalca in glede na ielje ter

spremljanje stanja osebne higiene uporabnika in oijega bivalnega okolja

psihofiziino stan u rabnika
redno

1 x tedensko
27 odziv na nujni klic po pomoti po potrebi
28 odziv na nenujni klic 1x tedensko
29 pomoii pri vkljuievanju uporabnikov k dejavnostim doma po potrebi

Dom lahko organizira in izvaja tudi druge vrste prevozov in spremstev (npr. prevozi uporabnikov na
kontrolne zdravstvene preglede), vendar se ti prevozi zaratunajo po veuavnem ceniku storitev.
Zdravstveno indicirani nujni prevozi so zagotovljeni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

Prostoaasne dejavnosti se lahko izvajajo v domu ali zunaj njega, praviloma na podroeju: kulturno
zabavnih, druiabnih, ustvarjalnih, interesnih, rekreativnih, iportnih in okupacijskih dejavnosti ter
duhovnega iivljenja. O programih se vodi dokumentacija, iz katere je razvidna vsebina programa,
njegov nosilec, das izvedbe in obseg programa ter stevilo oz. seznam udeleiencev.

Med minimalni standard vzdrievanja osebne higiene ne sodijo frizerske, pedikerske in kozmetiane
storiwe, masaia telesa alidelov telesa, ipd.

4. ilen

STORITVE OSKRBE ll in lll
5t naztv frekvenca totke

ti56enje, pranje, pospravljanje
1 sesanje talnih povriin ali mokro distenje tal 2 x t€densko

1 x dnevno
2

3
2 6iiienje sanitarnega prostora z opremo 2 x tedensko

1 x dnevno
2

3

3 tiiienje invalidskega voziika ali drugih ortopedskih pripomoekov 1 x mesedno 3

4 dilienje nodnih omaric
diiienje trapezov:

1 x tedensko
1 x dnevno

1

1

5 brisanje obposteunih mizic po obroku 3 x dnevno 3

I

SOCIAI.NA OSKRBA

Vodenje

Varstvo

Poleg standardnega obsega storitev Oskrbe I so uporabnikom Oskrbe ll, llt/A,llll} in lV zagotovljene
5e naslednje storitve oskrbe:



4 x dnevno
5 x dnevno

6 1 x mesetno 1

1 6iiienje notranjosti pohiStva 4 x letno 1

9 ureja nje postelje 1 x dnevno
2do6x
dnevno

2

4

10
1xna14dni
1x na dan
VeEkrat /dan

2

3

4

11 zbiranje in odnaSanje umazanega oseb. perila in dostava iistega oseb. Perila 1 x tedensko
1 x dnevno

1

2

Preh rana

72 streiba hrane v skupnih prostorih na enoti, gospodinjskih skupinah ali v sobi 1 x dnevno
2 x dnevno
3 x dnevno
4 x dnevno
5 x dnevno

2

3

4

5

6

13 priprava oziroma serviranje napitkov ter pomof pri pitju do 5x

dnevno
3

14 priprava na hranjenje
3x dnevno
4x dnevno
5x dnevno

3

4

5

15

Pomoi* pri hranjenju, pomoi pri rezanju mesa ter drugih kosov hrane

3x dnevno
4x dnevno
5x dnevno

5

6

7

Osebna higrena tn ure nost

16 Pomoi* pri kopanju 1x na 10 dni
oz 3x

meseano

6

77 Pomot*umivanju (umivanje do pasu) 1x dnevno 5

18 umivanie anogenitalnega predela 1x dnevno
2x dnevno
3x dnevno
veakrat
dnevno

2

4

6

8

19 Pomott pri umivanju zob in ustne votline 1 x dnevno 4

4

5

Pomoi* pri urejanju notranjosti omar ob prisotnosti uporabnika

menjava posteljnega perila in tiiienje postelje



20 umivanje zobne proteze in posodice za protezo 1 x dnevno 3

27 Pomoir pri striienju nohtov 3x meseino
Oz. 1x na 10

dni

2

22 britje 2 x tedensko 3

23 striienje las 4x letno 1

24 pomod+ pri uporabi in menjavi inkontinendnih pripomotkov 1x dnevno
2x dnevno
3 x dnevno
4x dnevno
5x dnevno

1

2

3

4

5
25 pomoi *pri posedanju na nodno posodo v postelji 1x do 3x

dnevno
4

26 lx do 3x

dnevno
4

27 praznjenje in ii5tenje urinskih steklenic ter notnih posod 1x do 3x
dnevno

2

28 Pomot* pri menjavi osebnega perila, oblaienju, sladenju, obuvanju in
sezuvanju

1x dnevno
2x dnevno

2

4

29 Pomoa* pri oblatenju elastianih nogavic 1x dnevno 4
30 namelCanje ortopedskih pripomodkov (sluSni aparat, oiesna proteza,

protetika)
1x dnevno 3

Giban e

31 Pomodt pri posedanju na invalidski voziiek in z invalidskeBa voziaka ter
transfer do prostorov DT, FTH, AMB...

1x dnevno 3

32 Pomot* pri obraianju v postelji 6 x dnevno 6
33 PomoEr pri vstajanju 1 x dnevno

2 x dnevno
2

4
34 spremljanje stanovalca na aktivnosti znotraj doma 4x mesedno 2

35 dobava inkontinentnih pripomodkov redno 1

36 prinaSanje zdravil iz lekarne in potrjevanje kartice zdravstvenega zavarovan ja po potrebi 1

odziv na nenujni klic po pomoti 1x dnevno 1

38 priprava na specialistiane preglede po potrebi 1

* pomot vkljuiuje pripravo prostora, pripravo materiala, oskrbo materiala; vzpodbujanje, pomoi in
izvedbo ali samo vzpodbujanje, samo pomoi, samo izvedbo

Pomodt pri posedanju na sobno straniSde ali WC in aisienje sobnih strani5a

Drugo



5. tlen

Storitve se praviloma nanaiajo na uporabnike, ki so delno pomiini, z obiasno inkontinenco ali

uporabnike z zgodnjo stopnjo demence. Pomoi je potrebna za opravljanje vedine osnovnih

iivljenjskih potreb, kadar jih uporabniki zaradi trajnih sprememb, ne morejo samostojno
zadovoljevati.

6. ilen

oskrba lll/A je namenjena uporabnikom z najzahtevnej5imi starostnimi in zdravstvenimi

teiavami. Oseba je pri izvajanju temeljnih iivljenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves das

delno odvisna od pomoai druge osebe.

Storitev se v oskrbi lll/A izvaja za uporabnike, ki so delno 5e samostojni pri gibanju ali niso

vei gibljivi in so zaradi fiziinih oziroma psihitnih teiav, delno ali v celoti ves 6as odvisni od

pomoti druge osebe pri izvajanju vedine osnovnih iivljenjskih potreb, ker se niti ob osebnih

prizadevanjih in ob pomoii ortopedskih pripomoikov ne morejo samostojno gibati, hraniti,

oblaiiti in slaiiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno higieno, kakor tudi ne opravljati

drugih iivljenjskih opravil, nujno potrebnih za iivljenje.

Za zaratunavanje Oskrbe lll/A morajo biti uporabniku, poleg standardnega obsega storitev

Oskrbe l, zagotovljene storitve Oskrbe ll in lll vsaj v skupni vrednosti 32 totk. V primeru, da je

obseg storitev manjSi, uporabnik plata Oskrbo ll in posamezne storitve v skladno s cenikom,

vendar tako izraiunana cena ne sme preseBati cene Oskrbe lll/A v enakem obdobju.

Oskrba lll/Bje namenjena uporabnikom, ki potrebujejo pomod in oskrbo, ker so pri izvajanju

temeljnih iivljenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves das popolnoma odvisni od pomodi

druge osebe.

Oskrba ll

V oskrbo ll sodijo uporabniki z zmernimi starostnimi in drugimi teiavami, ki potrebujejo veiji
obseg neposredne osebne pomoii. Oseba je pri izvajanju temeljnih iivljenjskih aktivnostih in

dnevnih opravilih obtasno odvisna od pomoti druge osebe.

Za zaradunavanje Oskrbe ll morajo biti uporabniku, poleg standardnega obsega storitev
Oskrbe l, zagotovljene storitve Oskrbe ll in lll vsaj v skupni vrednosti 16 totk . V primeru, da je

obseg storitev manjii, uporabnik plada Oskrbo I in posamezne storitve v skladno s cenikom,

vendar tako izraiunana cena ne sme presegati cene Oskrbe ll v enakem obdobju.

Oskrba lll



Storitev se v tej vrsti oskrbe izvaja za uporabnike s popolno omejitvijo samostojnosti oziroma
popolno izgubo zmoinosti za sodelovanje pri pomoii druge osebe za izvajanje osnovnih
iivljenjskih aktivnostih.

Za zaraEunavanje Oskrbe lll/B morajo biti uporabniku, poleg standardnega obsega storitev
Oskrbe l, zagotovljene storitve Oskrbe ll in lll vsaj vskupni vrednosti 65 todk. V primeru, da je
obseg storitev manjii, uporabnik plaia Oskrbo lll/A in posamezne storitve v skladno s cenikom,
vendar tako izradunana cena ne sme presegati cene Oskrbe lll/B v enakem obdobju.

7. Elen

Oskrba lV

V Oskrbo lV sodijo uporabniki z najzahtevnejiimi dolgotrajnimi teiavami v du5evnem zdravju,
ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomot
ter osebno spremljanje ali nadzor.

Storitev se v tej vrsti oskrbe izvaja za uporabnike, ki imajo pogosto ali trajno zmanj5ano
sposobnost razumevanja in presoje, teiko sledijo daljiim pogovorom, teije dojemajo
simbolno izraianje, ne morejo samostojno urejati finananih zadev, samostojno potovati in
imajo teiave z orientacijo v prostoru in aasu.

Osnova za razvrstitev uporabnika v Oskrbo lVje postavljena diagnoza demenca in opredeljena potreba
po osebnem spremljanju ali nadzoru s strani specialista psihiatra.
Storitev v tej vrsti oskrbe vkljuiuje, poleg osnovne in socialne oskrbe, 5e spodbujanje k ohranjanju
pridobljenih kognitivnih in psihosocialnih spretnosti (spodbujanje k samostojnosti), prepretevanje
socialne izkljuienosti z organiziranim druienjem ter vkljuaevanje v organizirane skupinske ali
individualne aktivnosti, kijih uporabniki 5e zmorejo, stalen nadzor - osebno spremljanje in varovanje.

8. ilen

Razen storitev, ki so opredeljene v standardnih vrstah oskrbe lahko upraviienci uporablja.lo
tudi dodatne in nadstandardne storitve. Dodatne storitve oblikuje izvajalec sam.

Dod atn e storitve so:

e prinalanje hrane v sobo uporabniku, ie to ie ni zajeto v vrsti oskrbe, ki jo uporabnik
prejema,

o opravljanje storitev tisienja bivalnih prostorov veikrat na teden, kot je doloieno s

podrobnejSimi standardi in normativi,
. pomot pri osebni higieni in izvajanju dnevnih aktivnosti v ve6jem obsegu, kotje doloiena s

podrobnejiimi standardi in normativi,
e kopanje za uporabnike, ki ne potrebujejo oskrbe ll ali lll;
o dnevno urejanje postelje uporabniku, ki ne potrebuje oskrbe ll ali lll,
. druge storitve, ki so v doloieni kategoriji oskrbe opravljene veikrat dnevno kot je doloaena

v standardu,
. spremstvo zunaj doma - sprehodi s stanovalcem po njegovi ielji ali na ieljo svojcev,



Kot dodatne storitve se lahko itejejo tudi druge storitve opredeljene v tem pravilniku, de te ie
niso zajete v vrsto oskrbe, ki jo uporabnik prejema.

f. ilen

Za zaraiunavanje dodatnega obsega oskrbe veljajo doloiila 28. tlena ter prvim odstavkom

33. ilena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Dodaten obseg oskrbe oziroma storitev lahko na ieljo uporabnikov oziroma svo.icev vkljuiuje

vse storitve posamezne vrste oskrbe, navedene v 3. in 8. dlenu teh podrobnejlih standardov.

Moinost kori5ienja dodatnega obsega oskrbe oziroma storitev se opredeli v dogovoru o

trajanju, vrsti in naainu zaSotavljanja storitve institucionalnega varstva, naroai na

predpisanem obrazcu, evidentira v evidencah dodatnega obsega oskrb oziroma storitev in

zaratuna v skladu z veljavnim cenikom. Cene dodatnih storitev potrdi Svet Doma Tisje.

10. ilen

Nadstandardne storitve so opredeljene v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno

varstvenih storitev.

Nadstandardne storitve:

Cene oskrbe se zaradi nadstandardnega bivalnega prostora povefajo in sicer:

5% za lastne sanitarije (WC 6koljka in umivalnik)
10% za lastno kopalnico (k sanitarijam dodatno tui ali kopalna kad),

o spremstvo po nakupih,
o storitve frizerja, pedikerja,

. zdravila z negativne liste in doplaEila za ortopedske pripomotke,
o fizioterapevtske storitve, ki jih ne predpile zdravnik,
o uporaba hladilnika v sobi,
o uporaba dodatnih grelnih teles v sobi (elektriini radiator, kalorifer),
. uporaba telefona v sobi, TV v sobi
o preselitev stanovalca v drugo sobo na lastno ieljo,
o Siviljske storitve (krajianje ali daljianje oblaiil, Sirjenje ali oienje oblaiil, manjii popravki -

Sivanje gumbov, robljenje, ...),

. zagotavljanje inkontineninih pripomodkov nad priznanim standardom ZZS,

. uporaba domskega (osebnega) perila,

o ne nujna spremstva,
o ne nujni prevozi,
o uporabnina nadstandardnih tehniinih pripomoikov,
o stroiki urejanja pokojnika,

o rodno pranje in kemitno tiiienje oblaiil,
o urejanje plaiil poloinic,
. pomoi pri re5evanju upravno-pravnih zadev,

o priprava enteralne prehrane,

o fotokopiranje.

o
o



o
o
o
o

5% za balkon (razen rfrancoskega< balkona) ali teraso,
5% za dodatno opremo v sobi,
30% za apartma ali garsonjero s kuhinjo,
5% za sobo, ki je za vei kot 20% veila od predpisanih standardov in

normativov.

Cene oskrbe se zaradi podstandardnega bivalnega prostora zniiajo in sicer:

5% za triposteljno sobo,
10% za Stiriposteljno sobo,
15% za pet in ved posteljno sobo,
5% za sobo, ki je za vei kol20% manj5a od predpisanih standardov in
normativov.

70% cene oskrbe I

70o/o cene oskrbe ll
70o/o cene oskrbe lll
7Oo/o cene oskrbe lV

11. ilen

Za doloiitev in spremembo vrste oskrbe je zadoliena komisija za sprejem, premestitve in
odpust.

O vseh izvedenih storitvah se vodi evidenca storitev za vsakega uporabnika. Evidenca je
podlaga za razvriianje uporabnikov v posamezne kategorije oskrbe ter zaraiunavanje storitev
oskrbe. Storitev, ki niso evidentirane, ni mogoie upoitevati pri razporejanju uporabnikov v
posamezne kategorije oskrbe oz. zaraaunati.
Dodatne storitve se vedno prikazujejo loieno.

Evidenca storitev se lahko vodi radunalniiko vendar tako, da je na zahtevo vedno mogode
pristojnemu nadzornemu organu ali uporabniku predloiiti pisno porotilo o izvedenih
storitvah.

Cene oskrbe in storitev se oblikujejo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev.

Podstandardne storitve:

o
o
o
o

Dnevno varstvo:

o
o
o
o



12. dlen

Pravilnik zaine veljati z dne, ko ga sprejme svet doma in se uporablja 8. dan po objavi na

oglasni deski.

doma:

5tev.:
Sprejeto na svetu doma dne: 29.9.2022
Objavljeno na oglasni deski:

Uporablja se od dne:


	naslovna - 4. točka
	Pravilnik o standardih in normativih



