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        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). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


V.       NAMEN, CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

Ministrstvo za zdravje  je novembra 2019 objavilo javni razpis ( v nadaljevanju JR) za izbor 

operacij » Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih  

storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije«. 

Predmet razpisa je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter 

preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma 

poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna 

Slovenija. Obenem se bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in 

storitev v realnem času, zagotavljana kontinuitete obravnave posameznika in zmanjšanja 

birokratske obremenitve zaposlenih. 

Namen JR je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči 

integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. 

Namen je tudi vzpostaviti povezavo med sistemi zdravstva in socialnega varstva in s tem doseči  

kakovostno in varno kontinuirano obravnavo posameznika. Poleg naštetega je namen JR 

graditev  modela prenosa kompetenc med različnimi profili in implementacija novih  znanj za 

kompetentno in prožnejše izvajanje storitev  v skupnosti. Model prenosa kompetenc se bo gradil 

s pomočjo dodatnega teoretičnega  in praktičnega usposabljanja strokovnih delavcev in 

sodelavcev za izvajanje kakovostne in varne storitve. 

 

V okviru JR se zagotovi dostop do novih storitev, s katerimi se krepi možnost, da starejši, ki so 

po tem JR upravičeni do novih storitev, kljub morebitni oviranosti, bolezni ali  krhkosti, 

ostanejo čim dlje v  domačem okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične 

sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe. 

 

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane se je skupaj s konzorcijskim partnerjem Zdravstvenim domom 

Slovenska Bistrica, prijavil na omenjen razpis in v maju 2020  prejel v podpis pogodbo za 

izvedbo projekta, ki so ga poimenovali DOM-DOMA. Z aktivnostmi sta projektna partnerja  

pričela z junijem 2020, od oktobra 2020 pa je delo začelo  potekati  tudi na terenu. Za 

uporabnike  so storitve v celoti brezplačne. 

 

IZVAJANJE PROJEKTA 

 

Projekt DOM DOMA se izvaja v občinah Slovenska Bistrica in Poljčane. 

Za vse, ki se želijo  vključiti v projekt je pogoj  oddaja Vloge za  uveljavljanje pravice do 

integrirane oskrbe. Pogoj predstavlja tudi starostna omejitev.  V projekt se lahko vključijo samo 

starejši od 65 let, ki imajo stalno oziroma začasno prebivališče v občini Slovenska Bistrica ali 

v občini Poljčane. 

 Po prejemu vloge strokovna delavka opravi na domu obisk in opravi oceno upravičenosti. 

Ocena se opravi s pomočjo ocenjevalne lestvice, določene s strani Ministrstva za zdravje. Na 

podlagi ocene se določijo točke, na podlagi katerih je vlagatelj uvrščen v določeno kategorijo 

upravičenosti do integrirane oskrbe. Predpisane kategorije upravičenosti do integrirane  oskrbe 

se razvrščajo od 1. do 5. kategorije, glede na njih pa ja določeno tudi število ur, ki so na voljo 

upravičenemu vlagatelju za izvajanje različnih storitev.  Nato koordinator opravi prvi obisk, kje 

se opravi osebni in izvedbeni načrt. 

Pri vseh vključenih v  integrirano oskrbo, ocenjevalke po šestih mesecih ponovno izvedejo  

oceno stanja. Ponovna ocena pokaže dobro vzdrževanje samostojnosti in zdravstvenega stanja, 

včasih pa celo  izboljšanje stanja. Prav tako je  je takšen način  spremljanja starostnikov v 

lokalnem okolju koristen, saj imamo  tako boljši uvid v splošno  zdravstveno in socialno stanje  



starejših v družbi. Ker ostanejo starostnik dlje časa v svojem domačem okolju, pomeni to tudi 

razbremenitev  institucionalnega varstva 

 Do vključno 23.5.2022 je bilo prejetih 385 vlog, od tega iz Slovenske Bistrice 352. Trenutno 

je vključenih v projekt 160 uporabnikov ( iz Slov. Bistrice 141). 

V okviru projekta je več timov: vstopna informacijska točka ( VIT), tim za centralizirano 

pripravo zdravil, tim za izvajanje novih storitev v skupnosti, tim za izvajanje novih storitev za 

ohranjanje in izboljšanje samostojnosti, krepitev avtonomije posameznika, tim družinske 

medicine in strokovni vodja projekta. 

 

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.  

. 

Kljub vsem pozitivnim učinkom, ki jih izkazuje projekt, pa Ministrstvo za zdravje ne namerava 

podaljšati projekta, ki se zaključuje s 30.6. 2022. 

 

SOFINANCIRANJE PROJEKTA 

Kot že omenjeno, se projekt zaključi s 30.6.2022 in s tem tudi sofinanciranje  z evropskimi 

oziroma državnimi sredstvi.  Dom dr. Jožeta Potrča je v decembru 2021 naslovil na pristojno 

ministrstvo prošnjo za podaljšanje projekta. Prava tako je bila prošnja za podaljšanje poslana  

tudi s strani obeh občin. 

Ministrstvo za zdravje je podaljšanje projekta zavrnilo z utemeljitvijo, da je podaljšanje 

terminskega načrta izvajanja operacije mimo pogojev in drugih zahtev javnega razpisa glede 

časovnega  izvajanja operacij zaradi  spremenjenih okoliščin, višje sile ali izjemnih okoliščin 

dovoljeno, če so ti ustrezno utemeljeni in podprti s  strokovnim mnenjem. S podaljšanjem  

projektov bi  postavili v neenakopraven položaj morebitne prijavitelje, ki zaradi, v javnem 

razpisu opredeljenega trajanja projekta niso podali prijave na razpis. Ministrstvo meni, da ni 

utemeljenih razlogov za podaljšanje projekta, saj menijo, da pojasnila  iz prošnje na zadostijo 

kriterijem spremenjenih  okoliščin, višje sile ali izjemnih okoliščin ter nadalje ugotavljajo, da 

so okolja že dosegla kazalnike učinka iz javnega razpisa. 

 

Glede na vse navedeno,  je Dom podal pobudo  občinama, da  pristopita k sofinanciranju 

projekta, do konca leta 2022.  

Predlaga se, da se izvajanja  projekta nadaljuje v delnem obsegu in s 50% deležem 

sofinanciranja s  strani občin. 

Kadrovska struktura  bi bila naslednja: 

- 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 sred. medicinske sestre  in 0,5 

dipl. med. sestre. 

 

Pri izračunu stroškov za izvedbo storitev je Dom dr. Jožeta Potrča 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  znaša 

cena za uro storitev 36,36 € (  pri 50% sofinanciranju občine je cena za uporabnika 

18,18€) 



- za izvajanje zdravstvene nege in priprave zdravil znaša cena za uro storitev 36,61€ ( pri 

50% sofinanciranju občine je cena za uporabnika 18,31€). 

 

Na podlagi realiziranih ur v letu 2021 predstavlja delež storitev za Občino Slovenska Bistrica 

90%. 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

Načrtovani polletni obseg storitev  za občino  Slovenska Bistrica je 3.240 ur.  

 

 

Tabela 1:  Prikaz stroškov izvajanja storitev in deleži občin 

 

Občina Vrednost storitve ( 6 mesecev) 50% sof. delež občin 

Slovenska Bistrica 106.519,51 53.259,75 

Poljčane 11.835,50 5.917,75 

SKUPAJ 118.355,01 59.177,51 

 

V proračunu Občine so na postavki 3.3.3.2. za sofinanciranje projekta predvidena sredstva v 

višini 53.300€. 

 

 

 

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 projekta DOM-DOMA, od 

01. 07.  do 31.12. 2022, sofinancira s  sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica. 

 

 

 

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 36,36€. 



Sofinanciranje  iz občinskega proračuna znaša 18,18€/ura. 

Cena za uporabnika  storitve je 18,18€/ura. 

 

 

IV. 

 

Cena  za uro storitve » Zdravstvena nega in priprava zdravil« je 36,61€. 

Sofinanciranje  iz občinskega proračuna znaša 18,31€/ura. 

Cena za uporabnika  storitve je 18,31€/ura. 

 

 

 

 

V. 

 

Z nosilcem projekta  Dom  dr. Jožeta Potrča Poljčane, Občina Slovenska Bistrica sklene 

pogodba o izvajanju projekta DOM-DOMA. 

 

 

 

VI. 

 

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

pa se od 01.07.2022 do 31.12.2022. 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

  

                                                 Irena JEREB,                                                                

                                                                                                        vodja oddelka    

 

Priloge: 

• Predlog sklepa  

• Predlog  Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane 

• Prošnja Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane na MZ 

• Vloga Občine Slovenska Bistrica in Občine Poljčane na MZ 

• Odgovor MZ 
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Na podlagi določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19), je Občinski 

svet Občine Slovenska Bistrica na svoji 20. redni seji, dne 21. junija 2022, sprejel  

 

 

S K L E P 

 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA DOM - DOMA 

 

 

 

I. 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša, da se izvajanje projekta DOM - DOMA, od 

01. 07.  do 31.12. 2022, sofinancira s  sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica. 

 

 

 

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 36,36€. 

Sofinanciranje  iz občinskega proračuna znaša 18,18€/ura. 

Cena za uporabnika  storitve je 18,18€/ura. 

 

 

IV. 

 

Cena  za uro storitve » Zdravstvena nega in priprava zdravil« je 36,61€. 

Sofinanciranje  iz občinskega proračuna znaša 18,31€/ura. 

Cena za uporabnika  storitve je 18,31€/ura. 
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V. 

 

Z nosilcem projekta  Dom  dr. Jožeta Potrča Poljčane, Občina Slovenska Bistrica  sklene 

pogodba o izvajanju projekta DOM-DOMA. 

 

 

 

VI. 

 

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

pa se od 01.07.2022 do 31.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:  

Slovenska Bistrica, dne  

 

                     

               dr. Ivan ŽAGAR, 

                  župan 

 Občine Slovenska Bistrica 
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Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ulica 1
2319 Poljčane
Urška Zajšek Moder, strokovna vodja projekta
urska.zajsek-moder@dom-poljcane.si

Datum: 28. 4. 2022
Številka: 4300-14/2018/297

Zadeva: Podaljšanje projekta »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih 
izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v 
Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« - odgovor

Zveza: Vaš dopis št. 122-3/2022 (039-0007/2022-7) z dne 13. 4. 2022

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili dopis za podaljšanje 
pilotnega projekta DOM-DOMA (v nadaljnjem besedilu: projekt), ki ga izvajata konzorcijska 
partnerja Dom dr. Jožeta Potrča in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica v okviru javnega razpisa 
»Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in 
programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« (Uradni list RS, 69/2019; v 
nadaljnjem besedilu: javni razpis). Pozivate, da se v okviru ministrstva zagotovijo sredstva za 
podaljšanje izvajanja storitev projekta dokler v celoti ne zaživi Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni 
list RS, št. 196/21) v praksi.

Odgovor na zaprosilo za podaljšanje operacije v skladu z javnim razpisom smo vam posredovali 
že v dopisu številka 4300-14/2018/238 z dne 10. 1. 2022. Dodatno pojasnjujemo, da 
financiranje vsebin oziroma aktivnosti v skladu z javnim razpisom na način kot predlagate v 
dopisu št. 122-3/2022 (039-0007/2022-7) z dne 13. 4. 2022, ni izvedljivo, saj se projekt izvaja 
pod pogoji, ki so določeni za izvajanje kohezijskih projektov in ne pod pogoji, ki veljajo za 
projekte, ki se financirajo iz virov proračuna. Poleg tega v proračunu ministrstva ni zagotovljenih 
finančnih sredstev za ta namen, oziroma za podaljšanje operacije kot predlagate.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

Lep pozdrav,

mag. Klavdija Kobal Straus
vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo
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Vročiti:
 Urška Zajšek Moder; urska.zajsek-moder@dom-poljcane.si – po e-pošti
 Stanislav Kovačič; stane.kovacic@poljcane.si – po e-pošti
 Dr. Ivan Žagar, ivan.zagar@slov-bistrica.si – po e-pošti
 Ivanka Soršak, iva.sorsak@dom-poljcane.si – po e-pošti
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; gp.mddsz@gov.si – po e-

pošti
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije; gp.gs@gov.si – po e-pošti
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