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PLAČEVANJU STORITEV
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Na osnovi Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. 1.RS, št. 45/10, 28/11,
104/11, 111/13, 102/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.
1.RS, št. 87/2006, 127/06,8/07,51/08,5/09,6/12) ter 31. člena Statuta Doma starejših Na Fari, št.
014-02-02/16-1 z dne 15.09.2016 je direktorica zavoda po predhodni obravnavi na seji Strokovneqa
sveta z dne 20.02.2019 sprejela naslednji '-=.... ..•••

PRAVILNIK
O VRSTI IN EVIDENTIRANJU STORITEV, RAZVRŠČANJU STANOVALCEV V

KATEGORIJE OSKRBE IN PLAČEVANJU STORITEV

1.SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pravilnik o vrsti in evidentiranju storitev, razvrščanju stanovalcev v kategorije oskrbe in
plačevanju storitev (v nadaljevanju: pravilnik) Doma starejših Na Fari, Prevalje (v
nadaljevanju: zavod) opredeljuje Vrsto in evidentiranje storitev, ki jih zavod opravlja, kriterije
za razvrščanje stanovalcev v kategorije oskrbe ter način obračunavanja in plačevanja
storitev.

2. člen

Posamezni pojmi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

zavod - Dom starejših Na Fari - izvajalec storitev
stanovalec - uporabnik storitev ,.
ZN - zdravstvena nega
DZN - dan zdravstvene nege (obračunska enota storitev zdravstvene nege)
FRS - finančno računovodska služba '.
ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ZNS - zdravstveno negovaina služba
SMS - srednja medicinska sestra
MSVT - medicinska sestra - vodja tima. .
MDDSZ - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3. člen

Zavod izvaja storitve, ki jih opredeljujeta ustanovi~veni akt in statut.

Zaposleni oziroma posamezne službe zavoda so odgovorni za izvajanje storitev po tem
pravilniku, evidentiranje le-teh in posredovanje podatkov za obračun. MSVT je odgovorna za
pravilno posredovanje podatkov o storitvah zdravstvene nege, socialna služba za storitve
oskrbe, ostali zaposleni pa vsak za storitve, ki jih opravljajo v okviru svojega delovnega
mesta. V FRS obračunavajo storitve v skladu z veljavnimi ceniki zavoda.

IL VRSTE STORITEV

4. člen

Zavod opravlja v največji meri standardne storitve javne službe za stanovalce (institucionalno
varstvo starejših), nadstandardne, podstandardne in dodatne storitve, pa tudi storitve iz
naslova tržne dejavnosti. V skladu z možnostmi opravlja tudi storitve za zunanje uporabnike.
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Zavod izvaja tudi storitve zdravstvenega varstva, ki obsegajo zdravstveno nego, zdravstveno
rehabilitacijo in storitve osnovne zdravstvene dejavnosti. Obseg in ceno storitev zdravstvene
nege in zdravstvene rehabilitacije določita zavod in ZZZS z vsakoletno pogodbo. Za izvajanje
storitev osnovne zdravstvene dejavnosti za stanovalce v domu v skladu s sprejetimi merili
sklene ZZZS vsakoletno pogodbo z izvajalcem s področja zdravstvenega ·'d'arstva.
Stanovalci se glede na zahtevnost storitev zdravstvene nege razvrščajo v skladu z merili, ki
jih predpiše ZZZS, v kategorije zdravstvene nege in sicer:

• zdravstvena nega 1,
• zdravstvena nega II,
• zdravstvena nega III,
• zdravstvena nega IV.

Obseg storitev zdravstvene nege je določen s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja
in navodili ZZZS.
Evidenco opravljenih storitev vodi ZNS in zdravnik.

6. člen

Zavod zagotavlja stanovalcem storitve po individualnih potrebah in izboru. Vrsta oskrbe in
nastanitve, začetek' izvajanja storitve, cena storitve ter plačniki storitve se opredelijo v
dogovoru, ki ga stanovalec sklene z zavodom. Prav tako se z dogovorom določijo pogoji za
spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora.
Potrebe in želje stanovalca se lahko med trajanjem dogovora spreminjajo. Zavod s
stanovalcem sklene dodatek k dogovoru v primeru spremenjenih okoliščin, zaradi katerih je
potrebno stanovalcu zagotoviti drugačen obseg ali drugo vrsto storitve, ki jo zavod izvaja.

7. člen

Zavod opravlja za stanovalce v okviru javne službe na področju socialnega varstva naslednje
vrste standardnih storitev oziroma vrste oskrbe in sicer:

• oskrba 1,
• oskrba II,
• oskrba Illa,
• oskrba IIlb,
• oskrba IV.

8. člen

Storitve oskrbe I zagotavlja zavod stanovalcem, ki ne potrebujejo neposredne osebne
pomoči, Koristijo jo vsi stanovalci, ki celodnevno bivajo v zavodu. Storitve oskrbe I koristijo
popolnoma samostojni stanovalci, ki lahko opravljajo vsa vsakdanja opravila sami in so v
primerih, ko česa ne zmorejo opraviti, sposobni sami pridobiti pomoč v okolju.

9. člen

Storitve oskrbe Iso:
o) namestitev in vzdrževanje bivalnega in skupnih prostorov

- nastanitev v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih sobah,
- uporaba sobnega inventarja in skupnih prostorov,
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- čiščenje sanitarij, umivalnih prostorov oziroma kopalniškega dela enkrat dnevno,
- sesanje talnih površin ali mokro čiščenje tal in brisanje prahu na pohištvu dvakrat

tedensko,
- čiščenje steklenih površin dvakrat letno, ..••...-=-
- praznjenje vsebine koša za smeti enkrat dnevno,

generalno čiščenje bivalnega prostora stanovalca enkrat letno,
- vzdrževanje objekta in okolice

b) osebna higiena stanovalca
- uporaba kopalnic in skupnih kopalnic,
- zamenjava posteljnine dvakrat mesečno,
- menjava brisač dvakrat tedensko,
- preskrba s toaletnim papirjem in milom po potrebi,
- naročanje in oskrba z materialom za inkontinenco

c) prehrana stanovalca
- priprava celodnevne: starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov ter

njihova postrežba v centralni jedilnici (zajtrk, kosilo, malica, večerja)
d) skrb za osebno perilo stanovalca

- označevanje osebnega perila in oblačil (ob sprejemu),
- zbiranje, odnašanje in prinašanje osebnega perila ter pranje in likanje (izvzeta so

oblačila, ki so občutljiva za pranje pri visokih temperaturah in oblačila, ki potrebujejo
ročno pranje ali kemično čiščenje)

e) zagotavljanje varnosti stanovalcev
- možnost uporabe alarmnega sistema (klic v sili),
- požarni javljaici po sobah;
- obhod po oddelkih v nočnem času,
- evidentiranje odhodov in prihodov stanovalcev

f) organizacija prostočasovnih aktivnosti
- zagotavljanje pogojev za ohranjanje življenjskih aktivnosti in psihofizične kondicije

stanovalcevtorqaniziranje različnih aktivnosti za stanovalce- delovna terapija,
skupinska fizioterapija, interesne dejavnosti, kulturne in zabavne prireditve, verski
obredi, izleti, uporaba knjižnice in računalnika)

g) druge oblike pomoči
- storitve ob sprejemu, bivanju, preselitvi in prenehanju izvajanja storitev,

individualni programi, evalvacije,
- pomoč in svetovanje pri urejanju zadev v zvezi z bivanjem v zavodu (stanovalcem in

njihovim svojcem),
- vodenje evidenc,
- pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov znotraj zavoda ter

vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
- sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci,
- posredovanje splošnih informacij uporabnikom, svojcem in obiskovalcem,
- zdravstvene storitve v ambulanti •zavoda, naročanje na specialistične preglede,

prinašanje zdravil iz lekarne,
tehnična, administrativna in računovodska opravila.

10. člen

3

Storitve oskrbe " so namenjene stanovalcem z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi
težavami, ki potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči. Koristijo jo stanovalci, ki
so delno samostojni in sami opravljajo večino vsakdanjih opravil, za druga pa potrebujejo
občasno neposredno pomoč drugih.
V obseg storitev oskrbe " sodijo poleg storitev oskrbe I še:
a) namestitev in vzdrževanje bivalnega in skupnih prostorov



PRAVILNIK O VRSTI lN EVIDENTIRANJU STORITEV, RAZVRŠČANJU STANOVALCEV V KATEGORIJE OSKRBE IN
PLAČEVANJU STORITEV

vsakodnevno urejanje postelje stanovalca in menjava posteljnega perila po potrebi,
- vsakodnevno urejanje ožje bivalne okolice stanovalca,
- uporaba dodatnega sobnega inventarja po potrebi.

b) osebna higiena stanovalca
- pomoč pri kopanju ali tuširanju dvakrat mesečno,
- vsakodnevna pomoč pri izvajanju osebne higiene, oblačenju, slačenju, obuvanju,
- britje dvakrat tedensko, striženje enkrat na dva meseca,
- naročanje in oskrba z materialom za inkontinenco ter. pomoč pri m'enjavi

inkontinenčnih pripomočkov (lažja oblika inkontinence) v skladu z normativi ZZZS.
c) prehrana stanovalca

- prinašanje obrokov hrane na oddelek ali v sobo stanovalca,
- priprava na hranjenje in delna pomoč pri hranjenju,
- prinašanje in serviranje napitkov v sobo stanovalca,
- spremstvo stanovalca v oddelčno jedilnico in nazaj.

d) skrb za osebno perilo stanovalca
- pomoč pri pripravi osebnega perila za pranje,
- pomoč pri zlaganju čistega perila v omaro.

e) druge oblike pomoči .
- pomoč pri čiščenju in vzdrževanju ortopedskih pripomočkov (zobne proteze, invalidski

vozički ... ), ,
- pomoč pri nameščanju ortopedskih pripomočkov (slušni aparat, zobna proteza ... ),
- spremljanje stanovalca na aktivnosti in prireditve v zavodu,
- pomoč pri vstajanju in posedanju na invalidski voziček, we, sobni we,
- menjava položaja v postelji.

V to kategorijo oskrbe se uvrstijo stanovalci, ki poleg oskrbe I potrebujejo dnevno vsaj še tri
storitve oskrbe II ali pa vsaj eno storitev oskrbe II, ki se ponovi najmanj trikrat dnevno.

11. člen

Storitve oskrbe. IIla so namenjene stanovalcem s hudimi starostnimi in zdravstvenimi
težavami, ki potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih
življenjskih potreb.

V okvir standardnih storitev oskrbe IIla sodijo poleg.storitev oskrbe I še naslednje storitve:
a) namestitev in vzdrževanje bivalnega in skupnih prostorov

- večkrat dnevno higiensko vzdrževanje sobe, kopalnice in sanitarij ter menjava
posteljnega perila po potrebi.

b) osebna higiena stanovalca .
- trikrat dnevno izvajanje osebne higiene stanovalca - pomoč pri menjavi

inkontinenčnih pripomočkov
- izvajanje ustne nege,

britje stanovalca 2x tedensko,
- anogenitalna nega 3x dnevno,
- striženje las enkrat na dva meseca,.
- kopanje ali tuširanje dvakrat mesečno

c) prehrana stanovalca
- dostava hrane in napitkov v sobo ali na oddelek,
- pomoč pri hranjenju stanovalca ter pomoč pri pitju oziroma hranjenje in hidriranje

stanovalca
d) skrb za osebno perilo stanovalca

- preoblačenje stanovalca po potrebi
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e) zagotavljanje varnosti stanovalcev
- večkratni nadzor nad počutjem stanovalca

f) druge oblike pomoči
- posedanje stanovalca v postelji ali na invalidski voziček v skladu s sposobnostmi

stanovalca in zmožnostmi zavoda, ''''''-
posedanje na nočno posodo v postelji, sobni we ali we,

- čiščenje, dezinfekcija in vzdrževanje ortopedskih pripomočkov,
- namestitev in vzdrževanje pripomočkov za preprečevanje preležanin,
- nameščanje elastičnih povojev in elastičnih nogavic,
- menjava položaja v postelji večkrat dnevno,
- osebna ureditev in priprava za vključitev v individualni ali skupinski program in druge

aktivnosti zavoda.

V to kategorijo oskrbe se uvrstijo stanovalci, ki poleg oskrbe I potrebujejo dnevno vsaj še tri
storitve oskrbe IIla ali pa vsaj eno storitev oskrbe IIla, ki se ponovi najmanj trikrat dnevno.

12. člen

Storitve oskrbe IlIb so namenjene stanovalcem z najzahtevnejšimi starostnimi in
zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb.

V okvir standardnih storitev oskrbe IIlb sodijo poleg storitev oskrbe I še naslednje storitve:
a) namestitev in vzdrževanje bivalnega in skupnih prostorov

- večkrat dnevno higiensko vzdrževanje sobe, kopalnice in sanitarij ter menjava
posteljnega perila po potrebi

b) osebna higiena stanovalca
- trikrat dnevno izvajanje osebne higiene stanovalca - naročanje in oskrba z

materialom za inkontinenco in pomoč pri menjavi inkontinenčnih pripomočkov v
skladu z normativi ZZZS,
izvajanje ustne nege,

- izvajanje anogenitalne nege 3x dnevno,
britje dvakrat tedensko,

- striženje las enkrat na dva meseca,
- kopanje ali tuširanje dvakrat mesečno .oz. po potrebi.

c) prehrana stanovalca
- priprava hrane, dostava hrane in napitkov v sobo, pomoč pri namestitvi položaja za

hranjenje in pitje in pomoč pri hranjenju in pitju (npr. pomoč pri hranjenju po sondi 6 x
dnevno, pomoč pri pitju po sondi 6x dnevno)

d) skrb za osebno perilo stanovalca
- preoblačenje stanovalca po potrebi,

e) zagotavljanje varnosti stanovalcev
- 24 urno spremljanje počutja stanovalca, po potrebi pomoč in strokovna oskrba

f) druge oblike pomoči
- dodatno čiščenje, dezinfekcija in vzdrževanje ortopedskih pripomočkov ter prostorov,
- namestitev in vzdrževanje pripomočkov za preprečevanje preležanin ter 24 urna

pomoč pri menjavi položaja v. postelji,
prilagojena oprema prostorov,

- bazaina stimulacija,
- priprava stanovalca na izvajanje individualnega programa fizioterapije.

5

V to kategorijo se uvrstijo stanovalci, ki poleg oskrbe I potrebujejo dnevno vsaj še tri storitve
oskrbe IlIb ali pa vsaj eno storitev oskrbe IlIb, ki se ponovi najmanj trikrat dnevno.
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13. člen

Storitve oskrbe IV so namenjene stanovalcem z dolqetrsjnirni težavami v duševnem zdravju,
ki zaradi demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in osebno
spremljanje.

V okvir standardnih storitev oskrbe IV sodijo poleg storitev oskrbe I še naslednje storitve:
a) namestitev in vzdrževanje bivalnega in skupnih prostorov ...•

- večkrat dnevno higiensko vzdrževanje sobe, kopalnice in sanitarij ter menjava
posteljnega perila po potrebi,

- dnevno urejanje ožje okolice stanovalca
b) osebna higiena stanovalca

- pomoč pri oblačenju, slačenju, obuvanju, sezuvanju ali izvajanje teh dejavnosti,
- dnevna pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ali vzdrževanje osebne higiene,
- naročanje in oskrba z materialom za inkontinenco ter pomoč ali menjava

inkontinenčnih pripomočkov v skladu z normativi ZZZS,
- izvajanje ustne nege,
- pomoč pri izvajanju anogenitalne nege 3x dnevno ali izvajanje anogenitalne nege 3x

dnevno, .
- striženje las enkrat na dva meseca,
- kopanje ali tuširanje dvakrat mesečno.

c) prehrana stanovalca .
- dostava hrane in napitkov' na oddelek ali v sobo in pomoč pri hranjenju ali hranjenje

ter hidriranje .
d) skrb za osebno perilo stanovalca

- pomoč pri preoblačenju ali preoblačenje stanovalca po potrebi.
e) zagotavljanje varnosti stanovalcev

- 24-urno spremljanje počutja stanovalca
f) druge oblike pomoči

- nameščanje in vzdrževanje ortopedskih pripomočkov,
- osebna ureditev in priprava za vključitev v individualni ali skupinski program in druge

aktivnosti, ki jih izvaja strokovno usposobljeno osebje po zastavljenem programu
glede na potrebe stanovalcev in stopnjo demence.

14. člen

Nadstandardne, podstandardne in dodatne storitve izvaja zavod v skladu s Pravilnikom o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Navodili MDDSZ.

15. člen

Za nadstandardno socialno varstveno storitev se šteje storitev, ki se izvaja v pogojih, ki so
višji od minimalnih bivalnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev v skladu s 33.
členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Za
nadstandardne storitve štejejo:

bivanje v enoposteljni sobi z lastnimi sanitarijami ali kopalnico,
- dodatna oprema v sobi (hladilnik, klima, TV in druge naprave večje vrednosti v lasti

zavoda in druga, dodatno vgrajena oprema na željo stanovalca).

16. člen

Za podstandardno socialno varstveno storitev se šteje storitev, ki se izvaja v pogojih, ki so
nižji od minimalnih bivalnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev v skladu s 33.
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členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Za
podstandardne storitve štejejo:

- bivanje v tri ali štiriposteljni sobi.

17. člen

Dodatne storitve so storitve, ki imajo socialno varstveni značaj in niso predmet standardnih
paketov storitev oskrbe 1, II, IIla, IIlb in IV. Namenjene so izpolnjevanju dodatnih individualnih
želja in potreb stanovalcev in so jim dostopne po lastnem izboru in plačilu.

Dodatne (posebej plačljive) socialno varstvene storitve so:

- dodatek za dieto in dodatek k prehrani - visoko kalorična hrana,
- kopanje ali tuširanje (za stanovalce v kategoriji oskrbe 1),
- dodatno kopanje ali tuširanje stanovalcev (večkrat, kot je določeno v tem Pravilniku),
- dodatno umivanje - anogenitalna nega (oz. anogenitalna nega za stanovalce v oskrbi

1),
- dodatno umivanje - anogenitalna nega (večkrat, kot je določeno v tem Pravilniku)
- dodatno umivanje - anoqenitalna nega s preoblačenjem (oz. anogenitalna nega s

preoblačenjem za stanovalce v oskrbi 1)
- dodatno umivanje - anogenitalna nega s preoblačenjem (večkrat, kot je določeno v

tem Pravilniku),
- spremstva (v primerih, ko ni zagotovljeno strokovno spremstvo s strani izvajalca

reševalnih prevozov oz. svojcev),
- prinašanje hrane v sobo ali oddelčno jedilnico (za stanovalce v kategoriji oskrbe 1),
- preselitev stanovalca in čiščenje sobe - na željo stanovalca,
- menjavanje postelineqa perila na željo stanovalca (večkrat, kot je določeno v tem

Pravilniku),
- čiščenje sobe po odhodu stanovalca,
- oskrba PO smrti,
- čiščenje in nameščanje ortopedskih pripomočkov (za stanovalce v kategoriji oskrbe 1),
- pomoč pri oblačenju (za stanovalce v kategoriji oskrbe 1),
- ostale storitve iz naslova storitev, ki imajo socialno varstveni značaj.

18:člen

Zavod v skladu s predpisi opravlja za svoje stanovalce, zaposlene in druge uporabnike tudi
druge vrste storitev iz naslova tržne dejavnosti:

- storitve v dnevnem baru,
- priprava prehrane za zaposlene in zunanje uporabnike,
- dostava prehrane na dom,
- spremstvo z vozilom zavoda od 7. do 15. ure v delovnih dneh v primeru, da je vozilo

na razpolago - v nujnih primerih ali če si stanovalec ne more zagotoviti drugega
prevoza, le-tega proti plačilu uredi zavod,

- pranje in likanje v pralnici zavoda za zunanje uporabnike,
frizerske storitve,

- storitve pedikure, fizioterapije, storitve razvajanja telesa in duha ter različnih rnasaž,
- telefonski impulzi,
- delež naročnine za priključitev na kabelsko televizijo in uporaba pametne kartice,
- koriščenje interneta-priklop
- koriščenje interneta-mesečna uporaba
- koriščenje masažnega fotelja
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kuhanje in serviranje kave,
- dodatno označevanje osebnega perila in oblačil,
- šivanje in krpanje osebnega perila in oblačil r

- dodatna hladilna sredstva
- večja poraba inkontinenčnih pripomočkov, kot jo priznava ZZZS,
- druge storitve, ki jih stanovalci in njihovi svojci želijo koristiti in jih posebej naročijo,

19. člen

Cene storitev osnovne oskrbe (oskrba 1) institucionalnega varstva, cene nadstandardnih,
podstandardnih in cene dodatnih storitev, sprejme svet zavoda. Cene se določijo na osnovi
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in usklajujejo v
skladu z veljavno zakonodajo glede na rast elementov cen socialno varstvenih storitev, ki jih
za vsako leto predpiše minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

III. RAZVRŠČANJE STANOVALCEV V KATEGORIJE OSKRBE

20. člen

Pri razvrscanju stanovalcev v kategorije oskrbe se poleg pogostosti tipičnih storitev v
individualnem paketu storitev smiselno upoštevajo tudi individualne potrebe po pogostosti in
trajanju posamezne storitve.

21. člen

Razvrščanje stanovalcev v ustrezno kategorijo oskrbe opravlja Komisija za sprejem,
premestitve in odpust stanovalcev (v nadaljevanju: komisija) po predhodnem mnenju ZNS.
Prvo, začasno razvrstitev stanovalca, opravi komisija v postopku sprejema na osnovi
podatkov iz sprejemne dokumentacije in drugih razpoložljivih informacij.

22. člen

Ko pride do spremenjenih okoliščin, zaradi katerih je potrebno stanovalcu zagotoviti
drugačen obseg ali vrsto storitve, si zavod prizadeva za sporazumno rešitev tako, da
stanovalcu in svojcem pojasni okoliščine in predlaga sklenitev dodatka k dogovoru.

Kadar s stanovalcem oz. njegovim skrbnikom ni mogoče skleniti dodatka k dogovoru in
obstaja nevarnost ogrožanja :zdravstvenega stanja stanovalca oz. higienskih razmer v
zavodu, zavod izda odločbo o spremembi kategorije oskrbe.

IV. CENE STORITEV

Cene standardnih storitev
23. člen

-Cene institucionalnih socialno varstvenih storitev oskrbe 1, II, IIla, IlIb in IV se oblikujejo in
usklajujejo z določili podzakonskih predpisov pristojnega ministrstva na osnovi načrtovanih
povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto (elementov za oblikovanje cen), preračunanih
na enoto storitve. Pri oblikovanju cene se v skladu z metodologijo upoštevajo stroški dela,
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stroški materiala in storitev ter stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja ter stroški
financiranja.

Cena storitve oskrbe 1, II, IIla, IIlb in IV se določi na oskrbni dan, ki je enota..storitve.

24. člen

Cena oskrbe se določi za standardno storitev oskrbe 1,ki se zagotavlja v dvoposteljni sobi s
sanitarijami.

Cena storitve oskrbe II se določi tako, da se cena storitve oskrbe I poveča za višino dodatka
za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, v skladu s predpisi
s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Cena oskrbe Illa se določi tako. da se cena storitve oskrbe I poveča za višino dodatka za
pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb v skladu s predpisi s
področja pokojninskega in invalidskeqa zavarovanja.

Cena oskrbe IIlb se določi tako, da se cena storitve oskrbe I poveča za višino dodatka za
pomoč in postrežbo. za najtežje prizadete upravičence, v skladu s predpisi s področja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Cena oskrbe IV se določi na način; ki velja za oblikovanje cene oskrbe I za odrasle osebe z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj
potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in osebno spremljanje.

25. člen
~

Če se storitev izvaja v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij, se cena zviša za 10 % oskrbe
1. .

Cene nadstandardnih storitev

26. člen

Cene nadstandardnih storitev oskrbe se določijo tako, da se cena oskrbe poveča za
stroške, ki se nanašajo na nadstandardni bivalni prostor (površina bivalnega prostora,
amortizacija dodatne opreme, stroški čiščenja, poraba vode in drugo) in sicer v skladu s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Cene podstandardnih storitev

27. člen

Če se storitev izvaja v triposteljni sobi, se cena zniža za 5% oskrbe 1,v štiriposteljni sobi pa
za 10 % oskrbe 1.
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Cene storitev dnevnega varstva

28. člen r

Cena storitev dnevnega varstva starejših se določi za storitev v trajanju 8 ur dnevno in sicer
v višini 70 % cene oskrbe 1, oskrbe II, IIla, Illb in IV, glede na razvrstitev uporabnika v
kategorijo oskrbe.

Če se storitev izvaja več ali manj kot 8 ur dnevno, se cen~sorazmerno zviša ali zniža.

29. člen

Cene dodatnih storitev se zaračunavajo na osnovni veljavnega cenika, ki ga sprejme Svet
zavoda.

30. člen

Cena zdravstvene nege je določena na dan s pogodbo, ki jo zavod sklene z ZZZS.

31. člen

Cene storitev, ki. nimajo znacaja socialnovarstvenih storitev (iz 18. člena tega
pravilnika), določi direktorica zavoda v soglasju s Svetom zavoda, razen za cene v dnevnem
baru, ki jih potrdi direktorica.

32. člen

Cene storitev osnovne oskrbe (oskrba 1) institucionalnega varstva, cene oskrbe IV, cene
nadstandardnih storitev, cene podstandardnih storitev, cene storitev dnevnega varstva na
predlog direktorice sprejme Svet zavoda.

Zavod je dolžan pristojnemu organu ( MDDSZ) pošiljati obvestilo o višini usklajene cene v
roku 15 dni od uskladitve,

V kolikor zavod oblikuje popolnoma novo ceno socialnovarstvene storitve, mora pred
pričetkom izvajanja storitve, pri pristojnem organu (MDDSZ),vložiti vlogo za soglasje k ceni.
Pristojni organ (MDDSZ) izda soglasje k ceni socialno varstvenih storitev v roku 30 dni od
prejema vloge.
Zavod mora podati novo vlogo za pridobitev soglasja tudi, v kolikor se spremeni pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (sprememba elementov za
oblikovanje cene) ali, če se pojavijo spremembe, ki vplivajo na ceno in niso predmet
usklajevanja cen.
Pristojni organ (MDDSZ) izda soglasje k ceni socialno varstvenih storitev v roku 30 dni od
prejema vloge.

33. člen

Uskladitev cen se opravi praviloma enkrat letno in sicer s prvim marcem, glede na letno rast
elementov, ki določajo cene.

Letno rast stroškov dela ter letni indeks cen življenjskih potrebščin (december preteklega leta
na december predpreteklega leta) objavi minister, pristojen za socialno varstvo. '
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V roku 1S dni od uskladitve cen zavod obvesti MDDSZ ter prične uporabljati usklajene cene
po 30 dneh od dneva spremembe cene, če ministrstvo v tem roku ne oporeka pravilnosti
uskladitve cene.

Zaradi postopnega doseganja višine cen storitev v skladu sstandardi, je lahko uskladitev cen
dogovorjena dvakrat letno.

34. člen

Ceniki za vse vrste standardnih, nadstandardnih, podstandardnih, dodatnih storitev in
storitev tržne dejavnosti, so izobešeni na vidnem mestu na oglasnih deskah zavoda in na
spletni strani Doma starejših Na Fari.

V. OBRAČUNAVANJ.E IN PLAČEVANJE OPRAVLJENIH STORITEV

3S. člen

Obračun opravljenih. storitev oskrbe in zdravstvene nege ter dodatnih storitev, izvaja
računovodstvo zavoda na podlagi tega Pravilnika do S. dne v mesecu za pretekli mesec po
prejetih, potrjenih in preverjenih evidencah izvedenih storitev in veljavnih cenikih.

36. člen

Za obračun oskrbe dobi FRS zadnjega dne v mesecu preko računalniško podprtega
informacijskega sistema za vsakega posameznega stanovalca za pretekli mesec potrebne
podatke od socialne službe in sicer:

- število realiziranih oskrbnih dni,
- zabeleženo odsotnost,
- vrsto oskrbe,
- vrsto sobe,
- bivalni standard, nadstandard oz. podstandard,
- kdo je oz. so plačniki oskrbe in v kakšnem razmerju (stanovalec, svojci, občina).

Od ZNS in drugih služb, ki izvajajo storitve: pa dobi FRS' podatke o opravljenih dodatnih
storitvah za posameznega stanovalca.

37. člen

Pri obračunu se dan sprejema v zavod upošteva 'kot prvi dan, dan odhoda pa kot zadnji dan
oskrbe. Evidenco o razvrstitvi stanovalcev v posamezno kategorijo oskrbe vodi socialna
služba.

38. člen

Vse opravljene storitve, ki niso predmet oskrbe, se evidentirajo v službah, ki te storitve
izvajajo. Vodje služb so odgovorni -za posredovanje evidenc opravljenih dodatnih storitev
FRS sproti za tiste storitve, ki se zaračunavajo vsakokrat posebej, ter prvi delovni dan v
mesecu za pretekli mesec za tiste storitve, ki se zaračunavajo enkrat mesečno. I

Zavod vodi posebno evidenco o opravljenih dodatnih storitvah in jih na računih uporabnikom
prikazuje posebej, ločeno od storitev oskrbe.
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39. člen

Za storitve dnevnega bara se izstavljajo računi v dnevnem baru. Po zaključku dnevnega
poslovanja se v baru in trgovini naredi zaključek blagajne z zbirnim izpisom dnevnega
izkupička (kontrolni trak registrske blagajne), ki ga naslednji delovni dan posredujejo v glavno
blagajno zavoda.

40. člen

Za storitve ZN je DZN obračunska enota, ki je osnova za evidentiranje in sestavo računov za
opravljene storitve zdravstvene nege in rehabilitacije. MSVT na podlagi zapisov ZNS vodijo
vsakodnevni seznam izvedenih storitev.

Obračun za storitve ZN se opravi za prvo obdobje meseca (1. - 15.) prvi delovni dan po 15. v
mesecu in za drugo obdobje meseca (od 16. - do 31.) prvi delovni dan v mesecu za pretekli
mesec. Prvi delovni dan po poteku obdobja za obračun MSVT dostavi FRS poimenski izpis
opravljenih storitev.

Obračun storitev ZN izvaja FRS. Podatki, potrebni za izstavitev računa ZZZS, se zajemajo
avtomatsko preko računalniške mreže. Računi se izstavijo najkasneje v petih dneh po
obračunskem obdobju. FRS izpiše ob izstavitvi računov realizacijo dni zdravstvene nege po
kategorijah, ob koncu leta pa za celo leto.

41. člen

Za čas, ko so stanovalci na bolnišničnem zdravljenju, zdraviliškem zdravljenju ali so iz drugih
razlogov odsotni, se cena kategorije oskrbe, v katero je stanovalec razvrščen, s prvim dnem
odsotnosti zniža za stroške prehrane.

Če se stanovalec začasno izseli iz zavoda ali se v zavod vseli kasneje, kot je določen termin
vse Iitve in želi, da ga soba čaka do določenega dne, plača ta čas rezervacijo, ki znaša ceno
oskrbe 1, zmanjšano za stroške prehrane.

42. člen'

Zavod na podlagi evidenc o koriščenju storitev in na podlagi veljavnega cenika mesečno
zaračuna socialno varstvene storitve vsakemu uporabniku posebej. Zavezanci za plačilo
storitev plačujejo zaračunane storitve v 8 dneh po izstavitvi računa. Račun lahko zavezanci
poravnajo na blagajni zavoda, pošti, banki ali drugi za plačitni promet pooblaščeni instituciji.

V primeru nepravočasnega plačila si zavod pridržuje pravico zaračunati zakonsko določene
zamudne obresti.

43. člen

Stroške storitev, ki nimajo značaja socialno varstvenih storitev, morajo stanovalci in drugi
uporabniki poravnati na podlagi veljavnih cen in cenikov takoj po izstavitvi računa. Če te
storitve (razen storitev dnevnega bara) koristijo stanovalci zavoda, se lahko vključijo v skupni
račun obračuna oskrbe in jih plačajo v roku, ki velja za plačilo oskrbe.
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VI. KONČNA DOLOČBA

44. člen

Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski zavoda.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrsti in evidentiranju
storitev, razvrščanju stanovalcev v kategorije oskrbe in plačevanju storitev št. 020-01-
03/13-3, z dne 16.5.2017.

Številka: 122-01-04/19-1
Datum: 20.02.2019

StankaV~~H/ //
direktor/" .Z/~

Objavljeno na oglasni deski zavoda dne 20.02.2019, velja od 28.02.2019 dalje.
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