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Na temelju 6. člena in 74. člena Statuta Doma starejših občanov Grosuplje, 
je Svet Doma na 16. seji dne 23.02.2017 sprejel naslednji

PRAVILNIK O OBSEGU IN OBRAČUNAVANJU SOCIALNO 
VARSTVENIH STORITEV IN DODATNIH STORITEV 

V DOMU STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE

1. člen

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi 
organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja 
funkcijo doma ali lastne družine. 

Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s Pravilnikom o standardih 
in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 
104/2011 - neuradno prečiščeno besedilo, 111/2013) in zdravstveno varstvo po 
predpisih s področja zdravstvenega varstva. 

Institucionalno varstvo v Domu se izvaja z nastanitvijo ali v obliki dnevnega 
varstva brez nastanitve.

2. člen

Upravičenci do storitve so osebe, starejše od 65 let, z različnimi starostnimi in/
ali zdravstvenimi težavami. Zaradi različnega obsega pomoči, ki jo potrebujejo, 
razvrščamo uporabnike v več vrst oskrbe. 

Razen storitev, ki so opredeljene v oskrbi I, II, IIIa, IIIb, IV lahko upravičenci 
uporabljajo tudi  nadstandardne in dodatne storitve.

Ne glede v katero oskrbo je stanovalec razvrščen, mu skušamo omogočiti, da 
samostojno izvaja tiste aktivnosti, ki jih zmore in jih k temu tudi vzpodbujamo.

3. člen

Cene storitve so oblikovane skladno z določili Zakona o socialnem varstvu in 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS 
št.87/06, 127/06, 51/08, 5/09 in 6/12).

Cena storitve institucionalne oskrbe je sestavljena iz cene bivalnega standarda, 
cene storitev oskrbe in cene dodatnih storitev.
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I. Standardne in nadstandardne bivalne storitve

Osnovni bivalni standard je bivanje v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij. 
Za bivalni nadstandard se šteje enoposteljna soba, balkon, kopalnica, 
nadstandardna oprema (klima naprave, kuhinjski blok, dodatno pohištvo, lahko 
obsega večjo bivalno površino, amortizacijo dodatne opreme, priključki za TV, 
telefon, internet itd.).

II. Storitve oskrbe

Oskrba I.

Storitve oskrbe I. zagotavlja zavod uporabnikom, ki ne potrebujejo neposredne 
osebne pomoči. Koristijo jo vsi stanovalci, ki celodnevno bivajo v zavodu. 

a) namestitev in vzdrževanje bivalnega in skupnih prostorov;
• nastanitev v opremljenih in vzdrževanih sobah, 
• uporaba skupnih prostorov,
• čiščenje sobe 2 krat tedensko,
• čiščenje posteljne enote 2krat mesečno,
• mokro čiščenje sanitarnega prostora 3 x tedensko,
• praznjenje koša za smeti 3 krat tedensko,
• dnevno čiščenje skupnih prostorov in skupnih kopalnic,
• čiščenje steklenih površin 2 x letno,
• čiščenje balkona 1 tedensko,
• generalno čiščenje sobe 1 x letno,
• vzdrževanje domske opreme, objekta in okolice doma.

 

b) osebna higiena  uporabnikov;
• menjava posteljnega perila na dva tedna,
• menjava brisač 1 x tedensko,
• preskrba s toaletnim papirjem, milom in šamponom po potrebi,
• spremljanje stanja osebne higiene,
• oskrba z materialom za inkontinenco 1x mesečno,
• vsakodnevno urejanje postelje.

c) prehrana uporabnikov;
• priprava celodnevne, starosti prilagojene hrane in napitkov ter njihova   

postrežba v centralni jedilnici,

• možnost uporabe čajnih kuhinj za pripravo napitkov,
• možnost preskrbe s čajem v čajni kuhinji.

d) skrb za pralno osebno perilo uporabnikov;
• označevanje osebnega perila in oblačil,
• zbiranje, odnašanje in prinašanje pralnega osebnega perila ter pranje in 

likanje 1x tedensko,
• manjša šiviljska popravila.

e) zagotavljanje varnosti uporabnikov;
• možnost uporabe alarmnega sistema za nujne primere v sobah, kopalnicah 

in wc-jih,
• požarni javljalci po sobah,
• obhodi po oddelkih v nočnem času,
• evidentiranje odhodov in prihodov stanovalcev (daljših od enega dneva).

f ) organizacija prostočasnih aktivnosti;
• možnost sodelovanja in udeležbe pri organiziranih aktivnostih in 

prireditvah.

g) druge oblike varstva;
• socialne  in administrativne storitve ob sprejemu, bivanju, preselitvi in 

prenehanju izvajanja storitev,
• pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov znotraj zavoda ter 

vzpostavljanje socialne mreže  z okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
• posredovanje splošnih informacij uporabnikom, svojcem in obiskovalcem v 

skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov,
• organizacija in izvedba prevozov v zvezi z izvajanjem zakonskih pravic in 

obveznosti uporabnikov v nujnih primerih.

Oskrba II.

Storitve oskrbe II. so namenjene stanovalcem z zmernimi starostnimi in 
zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo manjši obseg neposredne osebne 
pomoči. Koristijo jo uporabniki, ki so delno samostojni in sami opravljajo 
večino vsakdanjih opravil, za ostala pa potrebujejo neposredno pomoč drugih v 
manjšem obsegu.
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V obseg storitev oskrbe II. sodijo poleg storitev oskrbe I. še:

a) namestitev in vzdrževanje bivalnega in skupnih prostorov;
• čiščenje sobe 3x tedensko,
• mokro čiščenje sanitarnega prostora 4 x tedensko,
• in menjava posteljnega perila 1x tedensko,
• vsakodnevno urejanje ožje bivalne okolice uporabnikov,
• čiščenje posteljne enote 3x mesečno.

b) osebna higiena uporabnikov;
• 1x dnevno  pomoč pri umivanju do pasu oziroma vzpodbuda pri tem,
• vsakodnevna pomoč  pri oblačenju, slačenju, obuvanju, 3x/dan,
• pomoč pri menjavi inkontinenčnih pripomočkov in anogenitalni negi -3x 

dnevno,
• pomoč pri kopanju in striženju nohtov 3x mesečno,
• pomoč pri britju 3x tedensko,
• pomoč pri čiščenju in vzdrževanju ortopedskih pripomočkov,
• pomoč pri nameščanju predpisanih ortopedskih pripomočkov.

c) prehrana uporabnikov;
• prinašanje vseh obrokov hrane v oddelčno jedilnico ali sobo, 
• priprava na hranjenje in delna pomoč pri hranjenju,
• prinašanje in serviranje napitkov v sobo uporabnika 1x na dan,
• spremstvo za obroke v oddelčno jedilnico in nazaj
• skrb za osebno perilo,
• pomoč pri pripravi in odnašanje pralnega osebnega perila in oblačil  

v pranje,
• prinašanje osebnega perila in oblačil v sobo ter pomoč pri zlaganju perila  

v omaro.

h) druge oblike varstva;
• možnost uporabe pripomočkov, ki pomagajo vzdrževati samostojnost 

(obposteljne mizice, toaletnega stola, invalidskega vozička ...),
• pomoč pri vstajanju in posedanju na invalidski voziček v skladu s 

sposobnostmi in zmožnostmi stanovalca in glede na strokovni standard,
• pomoč pri posedanju na WC, sobni WC glede na stopnjo inkontinence in 

strokovni standard,
• pomoč pri nameščanju elastičnih nogavic ali elastičnih povojev,
• spremljanje  uporabnikov na aktivnosti in prireditve v Domu,
• pomoč pri obiskovanju frizerja, pedikerja.

Oskrba III.A

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

Uporabnikom oskrbe III.A.  zagotavljamo poleg oskrbe I. še  naslednje storitve:

a) namestitev in vzdrževanje bivalnega in skupnih prostorov;
• vsakodnevno vzdrževanje sobe, kopalnice in sanitarij,
• zahtevnejši postopki čiščenja v zvezi z preprečevanjem in obvladovanjem 

bolnišničnih okužb,
• čiščenje posteljne enote 3x mesečno,
• uporaba električnih postelj,
• prilagojeni klicni sistemi glede na zmožnosti stanovalcev.

b) osebna higiena uporabnikov;
• 1 x dnevno umivanje do pasu ali strokovna pomoč in vzpodbuda  

pri umivanju,
• menjava posteljnega perila po potrebi,
• anogenitalna nega 3x dnevno ob menjavi inkontinenčnih pripomočkov ali 

strokovna pomoč in vzpodbuda pri tem,
• kopanje ali tuširanje 3x mesečno,
• strokovna pomoč pri umivanju zob in ustne votline ali izvajanje nege zob, 

do 3x na dan,
• umivanje zobne proteze in posodice za protezo,  do 3x na dan,
• britje 3x tedensko,
• oblačenje in slačenje ,
• obuvanje in sezuvanje ,
• krajšanje las 1x na dva meseca.

c) prehrana uporabnikov;
• dostava hrane in napitkov v sobo ali na oddelek ob obrokih,
• pomoč pri hranjenju ter pomoč pri pitju oziroma hranjenje in hidriranje 

stanovalca.

d) zagotavljanje varnosti stanovalcev;
• večkratni nadzor nad počutjem stanovalca,
• ukrepi za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
• namestitev in vzdrževanje pripomočkov za preprečevanje preležanin,
• menjava položajev v postelji večkrat dnevno,
• varovalne ograjice.
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e) druge oblike varstva;
• posedanje na nočno posodo v postelji, sobni WC ali WC glede na stopnjo 

inkontinence in v okviru strokovnega standarda,
• posedanje na invalidski voziček v skladu s strokovnimi standardi,
• osebna ureditev in priprava za vključitev v individualni ali skupinski 

program in druge aktivnosti zavoda.

Oskrba III.B

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

V okvir storitev oskrbe III.b sodijo poleg storitev, ki so zagotovljene z oskrbo  
I., II., in III.a, še naslednje storitve:

• 24 urni nadzor, pomoč in strokovna oskrba uporabnikov z najzahtevnejšim 
zdravstvenim stanjem,

• priprava sondne prehrane in hranjenje po sondi 6X dnevno.
• namestitev  in vzdrževanje pripomočkov za preprečevanje preležanin  

ter 24 urna pomoč pri menjavi položaja v postelji.

Oskrba IV

V oskrbo IV. spadajo stanovalci z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v 
duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo 
stalno obliko pomoči, ki je odvisna od individualnih zmožnosti in je obravnavana 
v individualnem načrtu. 

Stanovalcem skušamo omogočiti, da samostojno izvajajo tiste aktivnost, ki jih 
zmorejo in jih k temu vzpodbujamo in nudimo strokovno pomoč.

V okvir storitev oskrbe IV. sodijo:

a) namestitev in vzdrževanje bivalnega in skupnih prostorov;
• nastanitev v opremljenih, vzdrževanih in prilagojenih sobah  

(npr. varnostne ključavnice na oknih, varovani balkoni …),
• zagotavljanje in vzdrževanje pripadajočih ortopedskih pripomočkov,
• večkrat dnevno higiensko vzdrževanje sobe, kopalnice in sanitarij,
• večkrat dnevno urejanje ožje okolice stanovalca,
• praznjenje koša za smeti 3x tedensko,
• dnevno čiščenje skupnih prostorov in kopalnic,
• čiščenje steklenih površin 2x letno,

• čiščenje balkona 1x tedensko,
• generalno čiščenje sobe 1x letno,
• vzdrževanje objekta in okolice.

b) osebna higiena;
• menjava posteljnega perila po potrebi,
• menjava brisač 1x tedensko,
• preskrba s toaletnim papirjem, milom in šamponom po potrebi,
• strokovna pomoč in vzpodbuda pri oblačenju, slačenju, obuvanju, 

sezuvanju ali izvajanje teh dejavnosti,
• strokovna pomoč in vzpodbuda pri vzdrževanju osebne higiene  

ali vzdrževanje osebne higiene,
• strokovna pomoč in vzpodbuda ali izvajanje ustne nege,
• strokovna pomoč in vzpodbuda pri izvajanju anogenitalne nege  

ali izvajanje anogenitalne nege, 
• krajšanje las enkrat na dva meseca,
• kopanje ali tuširanje 3x mesečno.

c) prehrana uporabnikov;
• dostava hrane in napitkov na oddelek ali v sobo in pomoč pri hranjenju ali 

hranjenje in hidriranje,
• individualno prilagajanje zajtrka glede na želje in potrebe stanovalca,
• sodelovanje pri peki peciva na oddelku ter kuhanju kave.

d) skrb za pralno osebno perilo uporabnikov;
• označevanje osebnega perila in oblačil,
• odnašanje in prinašanje osebnega pralnega perila ter pranje in likanje,
• manjša šiviljska dela.

e) zagotavljanje varnosti;
• 24 urno spremljanje počutja  in varnosti stanovalcev,
• požarni javljalci po sobah,
• stalni nočni nadzor,
• spremljanje odhodov in prihodov stanovalcev.

f ) Posebne oblike oskrbe in aktivnost prilagojene specifičnim potrebam 
stanovalcev - vključevanje v skupinske in individualne aktivnosti glede na  
individualne potrebe, želje, sposobnosti in potrebe stanovalcev.
• osebna ureditev in priprava za vključitev v individualni ali skupinski 

program in druge aktivnosti,
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• spremljanje in usmerjanje pri vseh dnevnih aktivnostih z namenom 
ohranjevanja psihičnih in fizičnih  sposobnosti,

• izvajanje dodatne strokovne obravnave na oddelku, glede na stopnjo 
demence in na podlagi individualnega načrta:
- vaje za ohranjanje kognitivnih in gibalnih sposobnosti,
- ohranjanje in vzpostavljanje socialnih stikov,
- asistenca pri vključevanju v gospodinjska dela,
- telovadba,
- ustvarjalne delavnice,
- branje, pisanje,
- vodeni pogovori na določene teme,

• spremljanje na aktivnosti in prireditve izven oddelka ( kreativne delavnice, 
bralne urice, telovadba, kulturne dogodke, izleti, sprehodi, uporaba 
knjižnice …).

g)  druge oblike varstva;
• socialna pomoč pri urejanju zadev v zvezi z bivanjem v zavodu 

(stanovalcem in svojcem) v okviru pristojnosti socialne delavke;,
• v okviru namestitve na varovani oddelek doma – obveščanje pristojnega 

sodišča, ki s sklepom potrdi sprejem oz. bivanje na tem oddelku,
• organizacija in izvedba prevozov v zvezi z izvajanjem zakonskih pravic in 

obveznosti uporabnikov v nujnih primerih,
• sestanki s svojci,
• individualno delo (pogovori)  s svojci.

III. Dodatne storitve 

Dodatne storitve, ki niso predmet standardnih storitev se zaračunavajo na 
podlagi naročila oziroma dogovora med ZNO z uporabnikom ter evidence 
opravljenih storitev. Obračunajo se v skladu s cenikom Doma, ki mora biti 
izobešen na vidnem mestu.

Seznam dodatnih storitev je v prilogi tega Pravilnika.

4. člen

Razvrščanje uporabnikov v kategorije oskrbe 

Razvrščanje stanovalcev v ustrezno kategorijo oskrbe opravlja Komisija za 
sprejem, premestitve in odpust stanovalcev (v nadaljevanju: komisija) skladno 
s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva 

(Uradni list RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007 - neuradno prečiščeno besedilo) 
po predhodnem mnenju zdravstveno negovalne enote.

Prvo, začasno razvrstitev stanovalca opravi komisija v postopku sprejema na 
osnovi podatkov iz sprejemne dokumentacije in drugih razpoložljivih informacij.

Sprememba oskrbe v trajanju do 30 dni 

V primeru, da se zaradi akutnih zdravstvenih težav ali drugih stanj in okoliščin 
uporabnika, ki so krajša od 30 dni pojavi potreba po drugačni vrsti socialne 
oskrbe uporabnika in se le-ta zagotavlja, se z uporabnikom ne sklepa dodatka k 
dogovoru.

Uporabniku se drugačna storitev obračuna v primeru, ko se spremenjena storitev 
izvaja dalj kot pet dni. 

V kolikor se pojavi potreba po dodatnih storitvah oskrbe, se le-te izvaja na 
podlagi naročila oz. dogovora o izvajanju dodatnih storitev oskrbe sklenjenega 
med vodjo ZNO in naročnikom, in se zaračunava skladno s cenikom dodatnih 
storitev.

Sprememba oskrbe v trajanju nad 30 dni

Skleneta uporabnik in izvajalec dodatek k dogovoru. Kadar s stanovalcem oz. 
njegovim skrbnikom ni mogoče skleniti dodatka k dogovoru in obstaja nevarnost 
ogrožanja zdravstvenega stanja uporabnika, zavod izda odločbo o spremembi 
kategorije oskrbe.

Navedena dejstva o potrebi po spremembi oskrbe ugotovi pristojna komisija 
izvajalca in o tem predhodno seznani uporabnika in njegovega zakonitega 
zastopnika ter plačnika. 

5. člen

Dietna prehrana

V ceni oskrbe je zajeta priprava starostnikom primerne varovalna prehrana. 
Dietna prehrana se dodatno zaračunava po ceniku. Potrebo po dietni prehrani 
določi zdravnik, ki dela v ambulanti Doma. Če stanovalec odkloni dietno hrano, 
mu zdravnica razloži posledice, nato podpiše izjavo, ki se hrani v zdravstvenem 
kartonu. 
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6. člen

Zdravstvena nega 

Zdravstveno nego izvaja Dom v obsegu in po cenah, ki jih s pogodbo določita 
Dom in ZZZS. Plačnik zdravstvene nege je ZZZS. Stanovalci Doma prejmejo 
mesečni informativni račun v finančno-računovodski službi Doma.

Tujci, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, plačujejo tudi 
zdravstveno nego.

7. člen

Izstavljanje računov in plačilni pogoji

Dom izstavi uporabniku ali drugemu zavezancu za plačilo storitev, račun 
predvidoma do petega dne v mesecu za pretekli mesec. 

Fizične osebe, ki so zavezanci za plačilo računa, morajo račun plačati do 
osemnajstega dne v mesecu, ko je bil račun izstavljen.

Uporabniki proračunskih sredstev morajo plačati račun v tridesetih dneh od 
dneva izstavitve računa. 

ZZZS mora plačati račun v tridesetih dneh po izstavitvi računa. Za zamudo 
plačila zaračunava Dom zakonite zamudne obresti.

Pritožba na izstavljen račun je možna v osmih dneh od prejema računa.

8. člen

Rezervacije

V času  od podpisa Dogovora do dejanske vselitve v Dom se uporabnikom 
zaračunava rezervacija do 30 dni v skladu z veljavnim cenikom.

9. člen

Izselitev iz Doma

Če se uporabnik izseli iz Doma, mora pet dni pred odhodom vložiti prošnjo za 
odpust, sicer mu Dom zaračuna pet dni bremenitve odhoda.

V primeru smrti uporabnika se za čas, potreben za ureditev prostora in opreme, 
zaračuna do tri dni bremenitve odhoda v skladu z veljavnim cenikom.

10. člen

Odsotnost

Odsotnost se uporabniku upošteva, ko je le-to najavil najmanj tri dni prej, 
če odsotnost ni bila najavljana, pa od tretjega dneva odsotnosti dalje. Za čas 
odsotnosti se uporabniku odštejejo materialni stroški živil, v skladu z veljavnim 
cenikom.

Uporabniku, ki je odsoten iz Doma več kot trideset dni, se cena storitev zmanjša 
še za ceno dodatne oskrbe, v katero je sicer razvrščen.

 

11. člen

Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o vsebini in 
fakturiranju storitev z dne 26.02.2013.

Pravilnik je bil objavljen na oglasni deski 27.02.2017 in prične veljati s 1.3.2017.

Predsednik/ca Sveta Doma

 Slavka Podlipec
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Zapiski:
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