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ZADEVA:  Soglasje k  ceni storitve dolgotrajne oskrbe – projekt DOM DOMA 

                    

 

I. PREDLAGATELJ 

          

        Župan dr. Ivan ŽAGAR 

             

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 

Odbor za družbene dejavnosti 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 

 

          Enofazni 

 

IV. PRAVNE PODLAGE   

 

     Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 79/19). 
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V.       NAMEN, CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

 

Projekt DOM DOMA  se je v občini pričel izvajat junija 2020 in sicer na podlagi javnega 

razpisa, ki ga je  novembra 2019 objavilo Ministrstvo za zdravje za izbor operacij » 

Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih  storitev in 

programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije«. 

 

Glavni namen projekta  je zagotavljanje integrirane oskrbe starejših nad 65 let, kakovostne 

obravnave le teh, ter možnost njihovega čim daljšega samostojnega bivanja v domačem okolju.  

Za uporabnike  so bile  storitve v celoti brezplačne do 30. 06. 2022,  ko se je financiranje s 

strani Ministrstva za zdravje zaključilo. Od 1.7. 2022 se iz občinskega proračuna sofinancira 

50% cene storitve.  

 

Dne 16. 2. 2023 je izvajalec Dom dr. Jožeta Potrča posredoval vlogo za določitev cen storitev 

dolgotrajne oskrbe. Svojo vlogo je dopolnil dne 27. 2. 2023 in  1. 3. 2023. 

 

Pri izračunu stroškov za izvedbo storitev je izvajalec uporabil metodologijo, ki jo uporabljajo 

za izračun izvajanja storitev pomoči družini na domu. Upoštevali  so se  stroški plač izvajalcev 

in vodenja ter stroški storitev, materiala in amortizacije v višini 15 % stroškov plač. 

 

V nadaljevanju je prikaz izračuna  cene storitve  s predlaganim obsegom izvajalcev in 50 % 

deležem sofinanciranja s strani občin.: 

- za ohranjanje in izboljšanje samostojnosti ter krepitev avtonomije posameznika  

(fizioterapija in delovna terapija) se ekonomska cena za 1 uro storitve spremeni tako, da 

se poviša za 13,36  % iz 36,17 Eur in znaša 41,00 Eur,  

- za izvajanje zdravstvene nege in priprave zdravil se ekonomska cena za 1 uro storitve 

spremeni tako, da se poviša za 11,12 % iz 30,60 Eur in znaša 34,00 Eur. 

 

Pri izračunu cene so upoštevali naslednje kadre: 

- za ohranjanje in izboljšanje  samostojnosti ter krepitev avtonomije posameznika –  en 

dipl. delovni terapevt in en dipl. fizioterapevt. 

- za izvajanje zdravstvene nege in priprave zdravil – tri srednje medicinske sestre  in 0,5 

dipl. med. sestre. 

 

V ceni so upoštevali: 

- 33. plačni razred delovnega terapevta in fizioterapevta, 

- 29 plačni razred za 3 zdravstvene tehnike, 

- 39. plačni razred za 0,5 diplomirano medicinsko sestro koordinatorko in 

- 46. plačni razred 0,3 vodje in 15 % stroškov plač za administracijo. 

 

V stroških plač so upoštevani tudi: 

-  stroški regresa, 

- nadomestil, povračila in nadomestila, 

- delovna uspešnost in 

- prispevki delodajalca. 

 

Stroške storitev, materiala in amortizacije so upoštevali v višini 15 % stroškov plač.  

 

 



Pri določitvi cene so upoštevali: 

- 110 efektivnih ur na mesec za posameznega izvajalca zdravstvenega tehnika, 

- 90 ur za delovnega terapevta in 

- 90 ur za fizioterapevta. 

 

 

 

Ostale ure do polne delovne obveznosti predstavlja priprava  na delo, čas, porabljen za vožnjo 

med uporabniki storitev, sestanki in druge obveznosti zaposlenih. 

 

Izvajalec poudarja, da je k določitvi cen pristopil skrajno racionalno, tako da bodo prihodki in 

odhodki na stroškovnem nosilcu dolgotrajna oskrba uravnoteženi. Za leto 2023 pristojno 

ministrstvo še ni objavilo rasti elementov cen socialno varstvenih storitev. Glede na to, da se ti 

elementi usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin, je pričakovati, da bo rast teh elementov 

tudi v obdobju februar 2022 – februar 2023 narastla. Rast indeksa cen življenjskih potrebščin v 

obdobju januar – december 2022 je znašala 10,3 %. 

Zaradi nabav osebnih avtomobilov v preteklosti so zmanjšali stroške službenih potovanj, 

vendar na drugi strani povečali stroške motornih goriv in vzdrževanja (povečanje energentov, 

zavarovalnin), ki so vplivale na ceno. Hkrati v letu 2023 pričakujejo rast cen energentov; rast 

cen goriv in vzdrževanja; zavarovalne premije za avtomobilsko zavarovanje. 

V predlagani ceni niso upoštevali rasti stroškov dela, ki ga lahko prinese prenova plačnega 

sistema v javnem sektorju in bi bistveno vplivala na povišanje stroškov. 

 

V letu 2022 so na stroškovnem mestu dolgotrajna oskrba poslovali negativno v višini 22.802,19 

Eur. S takšnim poslovanjem so odhodki presegali prihodke kar za 41,87 %. Že stroški dela so 

presegali za 31,88 % vseh prihodkov. Stroškov materiala, storitev in amortizacije v celoti niso 

pokrili. 

 

Izvajalec navaja, da se pri izvajanju storitev dolgotrajne oskrbe se srečujejo z različnimi izzivi. 

Glede na to, da storitve dolgotrajne oskrbe zakonsko niso urejene, je načrtovanje in 

promoviranje teh storitev težko.. Prav tako uporabniki teh storitev, predvsem storitev za 

ohranjanje in izboljšanje samostojnosti ter krepitev avtonomije posameznika, nimajo trajne 

potrebe po teh storitvah, saj jih po opravljenih rehabilitacijah, oziroma izboljšanem 

zdravstvenem stanju ne potrebujejo več, zato imajo večjo fluktacijo kot na storitvah pomoč 

družini na domu. 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

 

Pri obravnavi predloga za določitev cene storitve v občinski upravi predlagamo, da se povišanje 

porazdeli med uporabnike in občinski proračun, tako da občinski proračun pokrije 50 % 

predlagane nove cene dolgotrajne oskrbe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela št. 1: Plačilo storitve dolgotrajne oskrbe za mesec januar 2023 – veljavna cena  

Vrsta storitve Število ur 
Plačilo uporabniki – 

18,09 Eur 

Plačilo občina – 

18,09 Eur 

Ohranjanje in 

izboljšanje 

samostojnosti ter 

krepitev avtonomije  

88,90 1.608,20 1.608,20 

Vrsta storitve 
Število ur 

Plačilo uporabniki – 

15,30 Eur 

Plačilo občina – 

15,30 Eur 

Izvajanje zdravstvene 

nege in priprava 

zdravil 

152,23 2.329,12 2.329,12 

SKUPAJ 241,13 3.937,32 3.937,32 

 

 

 

Tabela št. 2: Plačilo storitve dolgotrajne oskrbe  – predlagana cena  

Vrsta storitve Število ur 
Plačilo uporabniki – 

20,05 Eur 

Plačilo občina – 

20,05 Eur 

Ohranjanje in 

izboljšanje 

samostojnosti ter 

krepitev avtonomije  

88,90 1.782,45 1.782,45 

Vrsta storitve 
Število ur 

Plačilo uporabniki – 

17,00 Eur 

Plačilo občina – 

17,00 Eur 

Izvajanje zdravstvene 

nege in priprava 

zdravil 

152,23 2.588,00 2.588,00 

SKUPAJ 241,13 4.370,45 4.370,45 

 

 

Predlagane spremembe cen in s tem povišana subvencija Občine, predstavlja mesečno cca. 

433,00 Eur dodatnih proračunskih sredstev. 

 

 

VII. PREDLOG SKLEPA 

 

 

V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem 

razpravlja ter sprejme naslednji  

 

 

S K L E P   

 

I. 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša, da se izvajanje storitve dolgotrajne oskrbe - 

projekt DOM-DOMA, sofinancira s  sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica do preklica. 

 



 

II. 
 

Občina Slovenska Bistrica subvencionira ceno urne postavke v višini 50 % , razliko do polne 

cene prispevajo uporabniki storitve. 

 

 

III. 

 

Cena  za uro storitve » Ohranjanje in izboljšanje samostojnosti ter krepitev avtonomije 

posameznika«  je 41,00 Eur/uro. 

Sofinanciranje  iz občinskega proračuna znaša 20,50 Eur/uro. 

Cena za uporabnika  storitve je 20,50 Eur/uro. 

 

 

IV. 

 

Cena  za uro storitve » Zdravstvena nega in priprava zdravil« je 34,00 Eur/uro. 

Sofinanciranje  iz občinskega proračuna znaša 17,00 Eur/uro. 

Cena za uporabnika  storitve je 17,00 Eur/uro. 

 

 

 

V. 

 

Ta sklep začne veljati   naslednji  dan po  objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 

pa se od  25. 03. 2023. 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

  

                                                 Irena JEREB,                                                                

                                                                                                        vodja oddelka    

 

Priloge: 

• Predlog sklepa  

• Predlog  Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane 
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Na podlagi določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/2010), je Občinski 

svet občine Slovenska Bistrica na svoji 3. redni seji, dne 22. 3. 2023, sprejel  

 

 

S K L E P 

 O DOLOČITVI  CENE DOLGOTRAJNE OSKRBE – PROJEKT DOMA DOMA  

 

 

 

I. 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša, da se izvajanje storitve dolgotrajne oskrbe - 

projekt DOM-DOMA, sofinancira s  sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica do preklica. 

 

 

II. 
 

Občina Slovenska Bistrica subvencionira ceno urne postavke v višini 50 % , razliko do polne 

cene prispevajo uporabniki storitve. 

 

 

III. 

 

Cena  za uro storitve » Ohranjanje in izboljšanje samostojnosti ter krepitev avtonomije 

posameznika«  je 41,00 Eur/uro. 

Sofinanciranje  iz občinskega proračuna znaša 20,50 Eur/uro. 

Cena za uporabnika  storitve je 20,50 Eur/uro. 

 

 

IV. 

 

Cena  za uro storitve » Zdravstvena nega in priprava zdravil« je 34,00 Eur/uro. 

Sofinanciranje  iz občinskega proračuna znaša 17,00 Eur/uro. 

Cena za uporabnika  storitve je 17,00 Eur/uro. 
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V. 

 

Ta sklep začne veljati   naslednji  dan po  objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 

pa se od  25. 03. 2023. 

 

 

 

 

 

 

Številka:  

Slovenska Bistrica, dne  

 

                     

               dr. Ivan ŽAGAR, 

                  župan 

 Občine Slovenska Bistrica 
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Stev.; 900-0009/2023-17
Datum: 16. 2. 2023

Obcina Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 10

2310 Slovenska Bistrica

Dolocitev cen storitev dolgotrajne oskrbe za Obcino Slovenska
Bistrica.

ZADEVA:

Spostovani.

V prilogi vam posiljamo Sklep o dolocitvi cen storitev dolgotrajne oskrbe za uporabnike
na obmocju Obcine Slovenska Bistrica.

Za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe smo na 12. redni seji Sveta doma, dne 14. 2.
2023 sprejeli cene storitev za naslednje storitve:

1. Za ohranjanje in izboijsanje samostojnosti ter krepitev avtonomije posameznika
(fizioterapija in delovna terapija) se ekonomska cena za 1 uro storitve spremeni
tako, da se povisa za 13,36 % iz 36,17 EUR in znasa 41,00 EUR.
Cena 1 ure storitve za uporabnika znasa 50 % ekonomske cene,
oziroma 20,50 EUR;

2. Za izvajanje zdravstvene nege in priprave zdravil se ekonomska cena za 1 uro
storitve spremeni tako, da se povisa za 11,12 % iz 30,60 EUR in znasa 34,00
EUR.

Cena 1 ure storitve za uporabnika znasa 50 % ekonomske cene
oziroma 17,00 EUR;

K dolocitvi cene smo pristopili skrajno racionalno tako, da bodo prihodki in odhodki na
stroskovnem nosilcu dolgotrajna oskrba uravnotezeni. Za ieto 2023 se pristojno
ministrstvo ni objavilo rasti eiementov cen sociaino varstvenih storitev. Glede na to, da
se ti elementi usklajujejo z rastjo cen zivijenjskih potrebsdn, je pricakovati, da bo rast
teh eiementov tudi v obdobju februar 2022 do februatja 2023 narastla. Rast indeksa
cen zivijenjskih potrebsdn v obdobju januar - december 2022 je znasala 10,3 %.
Zaradi nabav osebnih avtomobilov v preteklosti smo zmanjsali stroske sluzbenih
potovanj, vendar na drugi strani povecali stroske motornih goriv in vzdtievanja
(povecanje energentov, zavarovalnin), ki so vplivale na ceno.
Hkrati v letu 2023 pricakujemo rast cen energentov, v nasem primeru rast cen goriv,
in zavarovalnin, v nasem primeru zavarovalne premije za avtomobilsko zavarovanje.

Domdlz. Jo^taBotr^a PoljCane, PatrCeva ul. 1,2319 PoljC^e, TH.: 02 829 59 20, Fax: 02 802 56 75,E-mail: info@dom»pbi|cane.d
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V predlagani ceni nismo upostevali rasti stroskov dela, ki ga lahko prinese prenova
placnega sistema v javnem sektorju in bo bistveno vplivala na povisanje stroskov.

Pri izracunu stroskov smo smiseino uporabili metodologijO; ki jo uporabljamo za izracun
izvajanja storitev pomoci druzini na domu. Upostevali smo stroske plac izvajalcev in
vodenja ter stroske storitev, materiala in amortizadje v visini 15 % stroskov plac.

Pri izracunu cene smo upostevali naslednje kadre:
1. Za ohranjanje in izboljsanje samostojnosti ter krepitev avtonomije

posameznika; 1 dipl. delovnega terapevta ter 1 dipl. fizioterapevta.
2. Za izvajanje zdravstvene nege ter koordinatorja in priprave zdravil; 3 srednje

medicinske sestre ter 0,5 diplomirane medicinske sestre.

Na podlagi sprejetih cen dolgotrajne oskrbe s strani Sveta doma in na podlagi sprejetih
posebnih sklepov s strani Obcine Slovenska Bistrica, bosta Obdna Slovenska Bistrica
in Dorn sklenila ustrezno pogodbo o sofinanciranju teh storitev, v visini 50 %
ekonomske cene.

S spostovanjem vas pozdravijamo.

Pomocnik direktorice:

Goran Frangez, mag. posl.

Direktorica:

anka Sorsak, univ[ dipl. soc. del.

moj

Priloge:
Sklep Sveta doma;

Vrodti:

Naslovniku po e-naslovu: Qbcina(Q)slov-bistrica.si:
Arhiv-tu
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Stev.: 900-0009/2023-33
Datum: 27. 2. 2023

Obcina Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 10

2310 Slovenska Bistrica

Dolocitev cen storitev dolgotrajne oskrbe za Obcino Slovenska
Bistrica - dopolnitev.

ZADEVA:

Spostovani.

16. 2. 2023 smo vam posredovali obvestilo 900-0009/2023-16 o Dolocitvi cen storitev
dolgotrajne oskrbe za Obcino Slovenska Bistrica.

Dne 22. 2. 2022 ste nas pozvali k dopolnitvi obrazlozitve cene dolgotrajne oskrbe za
Obcino Slovenska Bistrica. V zvezi s pozivom v nadaljevanju dodatno pojasnjujemo
dolocitev cene dolgotrajne oskrbe za Obcino Slovenska Bistrica.

Ker smo razloge za uskladitev cene ze navedli v obvestilu 900-0009/2023-16 z dne 16.
2. 2023 vam tokrat dodatno pojasnjujemo strukturo stroskov upostevanih v ceni.

V ceni smo upostevali 33. piacni razred za delovnega terapevta in fizioterapevta, 29.
placni razred za 3 zdravstvene tehnike, 39. piacni razred za 0,5 diplomirane medidnsko
sestro koordinatorko, 46 piacni razred 0,3 vodje in 15 % stroskov plac za administradjo.
V stroskih plac so upostevani tudi stroski regresa, nadomestil, povracila in nadomestila,
delovna uspesnost in prispevki delodajalca. Stroske storitev, materiala in amortizadje smo
upostevali v visini 15 % stroskov plac. Pri dolocitvi cene smo upostevali 110 efektivnih ur
na mesec za posameznega izvajalca zdravstvenega tehnika, 90 ur za delovnega terapevta,
90 ur za fizioterapevta. Ostale ure do polne delovne obveznosti predstavlja priprava na
delo, cas, porabljen za voznjo med uporabniki storitev, sestanki in druge obveznosti
zaposlenih.

Ugotavijamo, da je tako nacrtovan obseg efektivnih ur na izvajalca preobsezen, saj
relativno malo izvajalcev pokriva zelo obsezen teritorij Obcine Slovenska Bistrica in Obcine
Poljcane, kar predstavlja dnevno premagovanje vecjih razdalj.

V letu 2022 smo na stroskovnem mestu dolgotrajna oskrba poslovali negativno v visini
22.802,19 EUR. S taksnim poslovanjem so odhodki presegali prihodke kar za 41,87 %. Ze

Dom dr. Jozeta Potica Poljcane, Potrceva ul. I, 2319 Poljcane, Tel.: 02 829 59 20, Fax: 02 802 56 75, E-mail: info@dom-poljcane.si
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stroski dela so presegali za 31,88 % vseh prihodkov. Stroskov materiala, storitev in
amortizadje pa v celoti nismo pokrili.

Pri izvajanju storitev dolgotrajne oskrbe se srecujemo z razlicnimi izzivi. Ker storitve
dolgotrajne oskrbe niso zakonsko urejene, je tudi nacrtovanje in promoviranje teh storitev
tezko. Dodatno negotovost povzroca odlocanje lokalne skupnosti o podpiranju ter
sofinanciranju te dejavnosti. Prav tako uporabniki teh storitev, predvsem storitev za
ohranjanje in izboljsanje samostojnosti ter krepitev avtonomije posameznika, nimajo
trajne potrebe po teh storitvah, saj jih po opravijenih rehabilitacijah, oziroma izboijsanem
zdravstvenem stanju, ne potrebujejo vec, zato imamo vecjo fluktuacijo, kot na storitvah
pomod druzini na domu.

Na podlagi tako doiocene cene, bosta Dorn Poljcane in Obcina Siovenska Bistrica sklenila
ustrezen dodatek k pogodbi o sofinanciranju teh storitev ter dolodla vidno sofinanciranja
storitev v delezu ekonomske cene. Sedaj ta delez znasa 50 %.

Prosimo vas, da nas o odiocitvi obvestite cim prej, sa] tudi mi ne moremo stranke
obvescati o spremembi njihovega deleza za nazaj.

0'-£ M
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Pomocnik direktorice:

Goran Frangez, mag.lposl. ved.
Direkjtohca:

I'Mika Sorsak, univ. dipl. soc. del.
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Naslovniku po e-naslovu: obcina@ife^istrica.si;
Arhiv-tu.

Vrodti:


