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1. OSNOVNI PODATKI 

 

Naziv organa: 

Dom starejših občanov Ljubljana – Moste – Polje 

 

Skrajšana oblika: 

DSO Ljubljana Moste – Polje 

 

Naslov: 

Ob sotočju 9 

1000 Ljubljana 

 

T: 01/ 5843 700 

F: 01/ 5843 800 

E: info@dso-moste.si 
 

Matična številka: 5227046000 

Davčna številka: SI61326232 

Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0266 739 pri UJP 

 

Zavod je registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. Srg 10175900 

 

Odgovorna uradna oseba: 

 

Alenka Lovišček Stojanovič, mag. posl. ved 

 

Datum prve objave kataloga: 13.4.2015 

 

Datum zadnje spremembe: 1.2.2018 
 

Katalog je dostopen na spletnem mestu: http://www.dso-moste.si 
Druge oblike kataloga: v psini obliki na sedežu DSO Ljubljana Moste – Polje 

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU: 

 

Podatki o organizaciji: 

 

DSO Ljubljana Moste – Polje je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja dejavnost 

institucionalnega varstva starejših. Ustanovljen je bil s sklepom Vlade RS št. 022-03/93-9/44-8, 

z dne 6.5.1993. 
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Kratek opis delovnega področja: 

 

DSO kot osnovno dejavnost v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) in Sklepom o ustanovitvi Doma starejših 

občanov Ljubljana – Moste – Polje in Sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o 

preoblikovanju Doma starejših občanov Ljubljana – Moste – Polje (št. 571-22/2002-1 z dne 

26.6.2002) izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi 

dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših 

občanov. 

 

V okviru opredelitve iz prejšnjega odstavka opravlja dom: 

1. kot osnovno dejavnost: 

- dejavnost domov za starejše; 

- socialno varstvo brez nastanitve; 

- druge socialne dejavnosti (pomoč posamezniku in družini na domu, socialni servis, 

naloge priprave okolja, družine in posameznikov na starost); 

- samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (zdravstvena nega, 

fizioterapija, delovna terapija in drugo); 

- splošno izven bolnišnično zdravstveno dejavnost, 

- specialistično izven bolnišnično zdravstveno dejavnost. 

2. Kot gospodarsko dejavnost: 

- trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 

- dejavnost restavracij in gostiln; 

- točenje pijač; 

- dejavnost menz; 

- priprava in dostava hrane (catering); 

- druge poslovne dejavnosti, d.n.; 

- dejavnost pralnice in kemičnih čistilnic; 

- frizersko dejavnost; 

- kozmetično dejavnost; 

- pedikersko dejavnost; 

- dejavnost salonov za nego telesa. 

 

Seznam notranjih organizacijskih enot 

 

Organigram 

 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informaciji:  

 

Alenka Lovišček Stojanovič, mag. posl. ved 

Telefon: 01 584 37 20 

Telefax: 01 584 38 00 

E-naslov: info@dso-moste.si 
 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja domov za 

starejše 

 

a) Dom starejših občanov Ljubljana – Moste – Polje izvaja institucionalno varstvo in 

drugo dejavnost javne službe na podlagi: 

- Zakon o socialnem varstvu; 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020; 

- Pravilnik o metodologiji oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev, 
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- Pravilnik o uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. 

 

b) Dom starejših občanov Ljubljana – Moste – Polje izvaja zdravstveno nego in 

zdravstveno rehabilitacijo na podlagi: 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Resolucije o nacionalnem plan zdravstvenega varstva 2008-2013; 

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjene z Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

 

c) Javna dela: 

- Zakon o urejanju trga dela; 

- Pogodba o izvajanju javnega dela, sklenjenimi z Zavodom RS za zaposlovanje, 

občinami in drugimi. 

 

Seznam zbirk podatkov: 

 

1. Evidenca zaposlenega delavca 

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca 

3. Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva 

4. Evidenca o prosilcih za sprejem v institucionalno varstvo 

5. Evidenca o dostavi hrane na dom 

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

- v elektronski obliki na spletnem naslovu http://www.dso-moste.si. 

- »fizičen« dostop je mogoč po dogovoru v prostorih Doma starejših občanov Ljubljana – 

Moste – Polje na naslovu Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana. 

- dostop za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju 

in ponovni uporabi informacije javnega značaja: možen dostop za vpogled v dokumente 

z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za 

slabovidne (povečava črk). 

 

 

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ 

JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Dom starejših občanov Ljubljana – Moste – Polje lahko, če bi bil dostop do večjega obsega 

dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le – te skladno z Uredbo o 

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.  

 

 

 

 

      Alenka Lovišček S., mag. posl. ved 

 

 

 

Ljubljana, 1.2.2018  

http://www.dso-moste.si/

