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Na podlagi 20. in 74. člena Statuta Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice in na 

predlog direktorice, je Svet Doma na svoji 13. redni seji, dne 29.2.2012, sprejel naslednji 

 

 

 

 

PRAVILNIK O MERILIH IN NAČINU OBRAČUNA IN PLAČILA STORITEV V 

DOMU UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE 

 

1.člen 

 

Ta pravilnik določa merila in način obračuna in plačila storitev v Domu upokojencev dr. 

Franceta Bergelja Jesenice ( v nadaljevanju Dom). 

 

 

I. DOLOČANJE CEN SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV 

 

2. člen 

 

Cene standardnih in nadstandardnih storitev se izračunavajo in usklajujejo po metodologiji in 

na način kot to predpisujejo podzakonski akti pristojnega ministrstva. 

 

Dom je kot izvajalec storitev institucionalnega varstva, dolžan od pristojnega ministrstva 

zahtevati soglasje k uporabi cen standardnih in nadstandardnih storitev. 

 

Cene dodatnih storitev in storitev, ki nimajo značaja socialno varstvenih storitev se 

zaračunavajo glede na stroške izvedbe. 

 

Cene vseh storitev in način obračunavanja določi, na predlog direktorja, Svet Doma in so 

navedene v ceniku Doma, ki so objavljeni na oglasni deski zavoda, ob vsaki spremembi cen. 

 

3. člen 

 

Cene standardnih storitev 

 

Cene socialnovarstvenih storitev oskrbe I., II., III. a, III. b in IV. se oblikujejo in usklajujejo v 

skladu z določili podzakonskih predpisov pristojnega ministrstva na osnovi načrtovanih 

povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto (elementov za oblikovanje cen), preračunanih na 

enoto storitev.  

 

Cena storitve oskrbe I, II, III. A, III. B in IV se določi na oskrbni dan – enota storitve je 

oskrbni dan. 

 

4. člen 

 

Cena standardne storitve institucionalnega varstva starejših, se določi za storitev  oskrbe I., ki 

se zagotavlja v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij.  
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Cena standardne storitve za enoposteljno sobo s souporabo sanitarij, se določi tako, da se cena 

iz prejšnjega odstavka poveča za 10%. 

 

5. člen 

 

Cena storitve oskrba II se določi tako, da se cena storitve oskrba 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. 

 

6. člen 

 

Cena storitve oskrbe III. A se določi tako, da se cena storitve oskrba I poveča za višino 

dodatka za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih  življenjskih potreb, v primeru 

najteže prizadetih. 

 

Cena storitve oskrbe III. B se določi tako, da se cena oskrbe I poveča za višino dodatka za 

pomoč in postrežbo za najtežje prizadete upravičence, v skladu s predpisi s področja 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

 

7. člen 

 

Cena storitve oskrbe IV (oskrba oseb z demenco) se določi po elementih, ki veljajo za 

določitev cene oskrbe I, pri čemer se izračunani stroški upoštevajo v ceni storitve le v 

sorazmernem delu števila uporabnikov v tej kategoriji oskrbe. Pri izračunu stroškov dela, se 

upošteva število zaposlenih za število uporabnikov kategorije oskrbe IV, kot ga določajo 

kadrovski normativi za opravljanje tovrstne storitve  

 

8. člen 

 

Cene nadstandardnih storitev 

 

Cene nadstandardnih storitev se določijo tako, da se cena oskrbe poveča za stroške, ki se 

nanašajo na nadstandardni bivalni prostor (višji strošek amortizacije in investicijskega 

vzdrževanja zaradi večje površine bivalnega prostora, amortizacija dodatne opreme, stroški 

čiščenja, poraba vode in drugo). Povečani stroški morajo biti posebej izkazani in 

dokumentirani pri določanju in pridobivanju soglasja k cenam od pristojnega ministrstva. 

 

9. člen 

 

Cena oskrbe zaradi nadstandardnega bivalnega prostora je v odstotku od najnižje cene 

standardne storitve lahko povečana največ za: 

5 % za lastne sanitarije (WC školjka in umivalnik) 

10 % za lastno kopalnico (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad) 

5 % za balkon  ali teraso 

5% z dodatno opremo v sobi 

30 % za apartma ali garsonjero s kuhinjo 

5 % za sobo, ki je za več kot 20 % večja od predpisanih standardov in normativov 

21. člen 
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Cena podstandardnih storitev 

 

Cena podstandardnih storitev oskrbe se zniža v odstotku od najnižje cene standardne storitve 

in sicer: 

5 % za triposteljno sobo 

10% za štiriposteljno in večposteljno sobo 

5% za sobo, ki je za več kot 20% manjša od predpisanih standardov in normativov 

 

10. člen 

 

Cene dodatnih storitev 

 

Dodatne storitve, ki niso predmet standardnih storitev, se lahko zaračunavajo na podlagi 

izkazanih dokumentiranih dodatnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem teh storitev 

in le, če se uporabnik zanje odloči prostovoljno in so opredeljene v Dogovoru o trajanju, vrsti 

in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva.  

 

O opravljenih dodatnih storitvah za posamezne uporabnike mora zavod voditi posebno 

evidenco in jih na računu, ki jih izstavi uporabniku, prikazati ločeno od storitev oskrbe. 

 

Kot dodatne storitve zavod ne sme zaračunati tistih storitev, ki so po vsebini del standardne 

storitve. 

 

11. člen 

 

Cene dodatnih storitev so določene na podlagi kalkulacij dejanskih stroškov za dodatne 

storitve in so določene s cenikom, ki ga sprejme Svet Doma.  

Dodatne storitve za stanovalce, ki so razporejeni v oskrbo I.  so: 

 

 

DODATNE STORITVE PO NAROČILU Enota mere Cena v EUR 

Dietna prehrana (sladkorna) dan 1,41 

Dietna prehrana (varovalna) dan 1,03 

Dodatek za hranjene po sondi dan 1,03 

Nenujna spremstva  ura 7,45 

Laična nega in družabništvo na željo stanovalca ura 7,45 

Britje (dodatno) storitev 3,17 

Striženje nohtov storitev 1,35 

Postrežba v sobo dan 2,65 

Postrežba v sobo  obrok 0,89 

Dodatno čiščenje ura 9,57 

Postiljanje postelje storitev 0,95 

Dodatno preoblačenje postelje storitev 2,06 

Dodatno kopanje storitev 6,59 

Pospravljenje odpadne hrane storitev 1,88 

Preventivno povijanje nog z elastičnim povojem storitev 3,01 

Delna pomoč pri umivanju in oskrbi storitev 1,35 

Kompletna jutranja nega storitev 2,71 

Anogenitalna nega (osnovna oskrba) storitev 1,53 
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Umivanje glave storitev 4,36 

Povečana poraba drobnega materiala  dan 1,12 

Ureditev sobe ob zaključku bivanja ura 10,89 

Dodatno posedanje na željo stanovalca storitev 0,75 

Selitev v drugo sobo na željo stanovalca ura 10,37 

Pavšal za uporabo lastnega hladilnika dan 0,11 

Najem domskega hladilnika dan 0,32 

   
Prefakturirane storitve in material 

Pedikerske stor., kemično čiščenje obleke     

Frizerske storitve     

Zdravila iz negativne liste     

Prevoz s spremstvom     

Material za delo šivilje     

Material za delo vzdrževalca     

   

DODATNA PREHRANA PO NAROČILU Enota mere Cena v EUR 

Donat  liter 1,28 

Radenska liter 0,62 

Jogurt  kom 0,40 

Energijski napitek  ENSURE 220 ml kom 1,72 

Energijski napitek  PROSURE 240 ml kom 3,60 

Sadni mix   1,19 

Vino  2 dcl 1,00 

Pivo 0,5 litra 1,05 

Sok  2 dcl 0,18 

Sezonsko sadje (dodatno poleg obroka) 1/4 kg 0,31 

Dodatna hrana, ki ni navedena v ceniku (na željo 
stanovalca)   

po računu 
dobavitelja 

 

Dejanske cene dodatnih storitev se izračunajo na podlagi kalkulacij, ki je dokumentiran dokaz 

o nastanku dodatnih stroškov za dodatne storitve. 

 

 

 

II. KORIŠČENJE SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV 

 

12. člen 

 

O vseh cenah socialno varstvenih storitev, dodatnih storitev in storitev, ki nimajo značaja 

socialno varstvenih storitev odloča Svet Doma in sprejme ustrezen sklep. 

 

 

Na podlagi sklepa Sveta Doma se sestavi cenik vseh socialno varstvenih storitev, ki se 

zaračunavajo uporabnikom teh storitev.  

 

Cenik je javno objavljen na oglasnih deskah Doma, prejme pa ga tudi vsak stanovalcev ob 

sprejemu v Dom. 
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13. člen 

 

O vrstah storitev, ki jih je Dom upravičen zaračunavati posameznemu stanovalcu glede na 

želje, potrebe in zdravstveno stanje stanovalcev odloča Komisija za sprejem, premestitev in 

odpust stanovalcev, v skladu s Pravilnikom o sprejemu, premestitvi in odpustu stanovalcev 

Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.  

 

Direktor Doma in stanovalec, drugi zavezanci za plačilo ali doplačilo, zakoniti zastopnik ( če 

so določene osebe, ki imajo v posameznem primeru tak status), sklenejo dogovor, ki je 

osnova, na podlagi katere lahko Dom za stanovalca zaračunava storitve po veljavnih cenikih 

za socialne varstvene storitve  in sicer za celotno obdobje, od sprejema do zaključka bivanja 

stanovalca v domu. V dogovoru se opredelijo tudi deleži posameznih zavezancev za plačilo. 

 

14. člen 

 

Stanovalec, ki ob sprejemu v dom še nima priznane pravice do oprostitve pri plačilu socialno 

varstvenih storitev, pa na pristojnem centru za socialno delo že uveljavlja pravico ali pa jo 

namerava uveljavljati, se stanovalec in/ali drugi plačniki z dogovorom zavežejo k plačevanju 

storitev doma, do dokončnosti odločbe centra za socialno delo. 

 

V primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na obseg in ceno zaračunavanja storitev, se s 

podpisniki dogovora sklene dodatek k dogovoru. 

 

 

III. ZARAČUNAVANJE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV 

 

15. člen 

 

Dom na podlagi evidenc o koriščenju storitev in na podlagi veljavnega cenika mesečno 

zaračunava socialnovarstvene storitve vsakemu uporabniku posebej. Storitve se zaračunavajo 

na podlagi izstavljenega računa, najkasneje do 10. v mesecu za storitve opravljene v 

preteklem mesecu, na podlagi storitev oz. naročenih ostalih storitev, kot so opredeljene v tem 

pravilniku. 

 

16. člen 

 

Zavezanci za plačilo storitev morajo na podlagi prejetih računov plačati zaračunane storitve 

do 15. v mesecu. Plačilo lahko izvršijo na  blagajni Doma, na pošti ali banki. Za nepravočasno 

plačilo je Dom upravičen zaračunati dolžniku zakonite zamudne obresti. 

 

17. člen 

 

Za čas, ko so uporabniki napoteni v bolnišnično, zdraviliško zdravljenje ali so iz drugih 

razlogov odsotni, se cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili dva dni prej, 

če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dneva odsotnosti dalje.  

 

Odsotnost iz Doma je treba sporočiti socialni delavki ali  namestnici direktorice za področje 

zdravstvene nege in oskrbe ali medicinski sestri na svoji bivalni enoti, dva dni pred 

odsotnostjo. 
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18. člen 

 

IV. STORITVE, KI NIMAJO ZNAČAJA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV 

 

19. člen 

 

Dom v skladu s predpisi opravlja tudi druge vrste storitev in dejavnosti, ki nimajo značaja 

socialno varstvenih storitev in so v skladu z registrirano dejavnostjo zavoda: 

 

Storitve, ki nimajo značaja socialno varstvenih storitev so navedene v ceniku storitev Doma. 

Ceniki so priloga tega pravilnika. 

 

Stroške storitev, ki nimajo značaja socialno varstvenih storitev morajo uporabniki poravnati 

na podlagi veljavnih cen in cenikov, ob plačilu računa za domsko oskrbo. 

 

 

V. KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati 8 dan po objavi na oglasni deski Doma, objavi pa se v roku 3 dni od 

sprejema na Svetu Doma.  

 

 

 

 

                                              Predsednica Sveta doma 

                                                                                                    Maja Robič           

 

 

 
 


