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Spo5tovana uporabnica, spoitovani uporabnik!

VSI

S' ,ELIMO, DA BI 8'L' ZADOVOUN'

Z

NAS'MI STOR'TVAMI.

OPRAVUENIH STOR'TEV ALI ODNOSOM DEUVCEV NISTE ZADOVOUN',

KOLIKOR S /(yALITErO
SO VAM NA RAZPOUGO

V

RAZL'CNE P Rr,TOZBENE POTI :

EISIIA - v nabiralnik za pritoibe oz. ugovore v avli Doma, izroCite vodji posamezne sluibe,
prinesite v tajniSwo Doma ali pa pogljite po poiti.
USTNA - pritoiba oz. ugovor je lahko ustni ali ustni na zapisnik- v tem primeru se smatra kot
pisna pritoiba oz. ugovor.
PO TETEFONU
PO ELEKTRO NSKI POSTI.

ali po telefonu:
Pritoiba oz. usovor
1. Lahko zahtevate informaciio ali pojasnilo oziroma razSovor s strokovno delavko ali
sodelavko/sodelavcem, ki vam je nudil storitev ali obravnavo;
2. Zahtevate pogovor z odgovorno osebo - vodjo posamezne sluibe (zdravstveno

negovalne sluibe, kuhinje, vodje servisnih sluib, socialno delavko, vodjo finandno
ratunovodske sluibe, vodjo zunanje dejavnosti ali direktorico Doma);
3. Zahtevate opravi.ilo ob morebitnl napaki ali nesporazumu.
Pisni usovo r oz. oritoiba:

o

ee niste zadovoljni s posamezno storitvijo lahko vloiite pisni ugovor oz. pritoibo

zoper
storitev
opravljeno
ugovor
zoper
ter
sodelavca
ali
strokovnega
delavca
ravnanje strokovnega

na Komisijo za sprejeme, odpuste, Premestitve in razvrstiwe stanovalcev

v

kategorije

oskrbe.

o

V kolikor z odgovorom Komisije niste zadovoljni lahko vloiite ugovor oz. pritoibo zoper
ravnanje strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca ter ugovor oz. pritoibo 20per
opravljeno storitev na Svet Doma Tisje.

.

Na Svet Doma Tisje lahko ugovor oz. pritoibo zoper ravnanje strokovnega delavca ali
strokovnega sodelavca ter ugovor oz. pritoibo zoper opravljeno storitev vloiite tudi
neposredno v roku osmih dni od opravljene storitve (94. ilen Zakona o socialnem varstvu).
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o

Kadarkolije bilo o va5i vlogi odloieno z upravno odloEbo, lahko vloiite pritoibo oz. ugovot v
skladu s pravnim poukom, ki je v njej naveden. Enako lahko ravnate tudi takrat, ko pristojni
organ o vaii vlogi ni odlolil v zakonitem roku.

.

Predla8ate Socialni zbornici Sloveniie, Ukmarieva ulica 2,
morebitno krsitev Kodeksa etiinih naEel v socialnem varstvu.

s svo.iim ugovorom oz. pritoibo niste uspeli ali 5e vedno niste zadovoljni s storitvijo ali z
delom in postopki izva.ialca, lahko vloiite zahtevo ali pobudo za izredni inipekcijski nadzor,
ki ga organizira in izvaja Socialna inspekciia v okviru lnspektorata RS za delo- stukljeva cesta
/r4, 1q)o Liubliana, Ljubliana (102. ilen Zakona o socialnem varswu).

Vsako va5o pritoibo oz. ugovor bomo srrUno prdiEilt io

odgovorili.
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