
 
 
 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 
 

OBRAZLOŽITEV  
SKLEPA 

o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu za leto 2010 
 

1. Pravna podlaga za sprejem sklepa 

 
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007) 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev 

(Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) 
 

2. Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja 

 
Center za socialno delo, v okviru katerega deluje Center za pomoč na domu Klas, ki 
za območje naše občine izvaja javno službo pomoči na domu, nam je posredoval 
predlog cene socialno-varstvene storitve pomoč na domu za leto 2010. Pri izračunu 
cene je upošteval dejansko stanje (dve redno zaposleni delavki za 8-urni delavnik in 
ena javna delavka za 6-urni delavnik od 15.2.2010 dalje), kot posledico povišanja 
števila uporabnikov (23-29 uporabnikov mesečno v letu 2010, 12-17 uporabnikov 
mesečno v letu 2009). V letu 2009 sta pomoč izvajali 1 redno zaposlena delavka in 1 
javna delavka. 
 
Število uporabnikov se je od leta 2009 zvečalo za okrog 80-90%, predvsem zaradi 
zadovoljstva uporabnikov z izvajanjem pomoči, zaradi demografskih bivanj (delež 
starostnikov se hitro povečuje), krajšanja ležalnih dob v bolnišnicah in dolgih 
čakalnih dob za domove upokojencev. Bistven element je tudi ugodna cena za 
uporabnike, ki je v letih 2008 in 2009 znašala 3,71 EUR. 
 
Pomoč na domu sestoji iz naslednjih vrst pomoči: 

- gospodinjska pomoč, 
- pomoč pri vzdrževanju osebe higiene, 
- pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov. 

Za veliko uporabnikov se vrši tudi prinos enega toplega obroka dnevno (kosilo). 
Upravičenci do pomoči na domu so starejši od 65 let. 
 
V skladu z ustrezno metodologijo in ob upoštevanju dejanskega stanja, so stroški 
storitve za leto 2010 naslednji: 

1. Stroški vodenja (delež 0,18): 1.004,27 EUR (v to ceno so zajeti stroški dela vodje 
in koordinatorja ter stroški dela drugih zaposlenih (poslovodna, 



računovodska, knjigovodska dela) - v deležu 0,18, stroški materiala in storitev, 
stroški amortizacije), 

2. Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov: 4.440,84 EUR (v to ceno 
so zajeti stroški bruto plač socialnih oskrbovalk). 

 
Cena storitve pomoči na domu se določi tako, da se upoštevajo celotni stroški 
storitve, nato pa preračunajo na efektivno uro (310 efektivnih ur mesečno). Cena 
storitve na efektivno uro v letu 2010 za našo občino znaša 17,56 EUR. Od te cene krije 
delež občine (v skladu z zakonom minimalno 50% cene), delež država (20,34% - 
javno delo in subvencionirana zaposlitev), preostali delež pa uporabniki storitve. 
 
Za leto 2010 predlagamo ceno za uporabnika 4,00 EUR/uro storitve, kar pomeni 
minimalno zvišanje cene glede na lansko leto (za 0,29 EUR), obenem pa je cena 
primerljiva z ostalimi okoliškimi občinami. 
 
Izračun predlagane cene za leto 2010 je naslednji: 

  OBČINA  DRŽAVA UPORABNIKI 
100% 56,88% 20,34% 22,78% 

CENA NA URO      17,56 EUR            9,99 EUR      3,57 EUR 4,00 EUR 

 
Primerjalna analiza med sosednjimi občinami – podatki veljajo za leto 2010: 

OBČINA  MONG BRDA KANAL MIREN RENČE ŠEMPETER 
CENA ZA 

UPORABNIKA 4,17 4,00 5,42 4,00 3,85 3,10 

 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je podrobno preučil razširjeno gradivo o ceni 
storitve na svoji 6. seji dne 3.3.2010 in k predloženemu gradivu podal pozitivno 
mnenje. Na 6. seji odbora je sodelovala tudi ga. Jelka Humar, vodja Centra za pomoč 
na domu Klas, ki je odbornikom podrobno predstavila samo storitev. 
 
Pristojni organ lokalne skupnosti (občinski svet) mora na podlagi 101. člena zakona 
dati soglasje k ceni storitve, zato občinskemu svetu predlagamo, da obravnava 
predlog sklepa ter k njemu poda svoje soglasje. 
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