
 
CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA 
 

Delpinova ulica 18 B, 5000 Nova Gorica 
 
 
                         T: 05 330 29 00 

                         F: 05 330 29 13 

                         E: gpcsd.gorica1@gov.si 

                                                           www.csdgorica.si 

Nova Gorica, 23. 9. 2013 
 
 
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 137 
 
5291 MIREN 
 
 

OBRAZLOŽITEV NOVEGA  PREDLOGA CENE POMOČI DRUŽINI NA DOMU  
 

V februarju smo vam poslali predlog ekonomske cene pomoči družini na domu, katerega je občinski 
svet potrdil in iz katerega izhaja, da je občina, ob nespremenjeni ceni za uporabnika, prevzela 62,78 % 
vseh stroškov oz. 48.068,67 EUR.  
 
Skladno s pogovori in potrebami na terenu vam v nadaljevanju posredujemo nov predlog ekonomske 
cene za leto 2013. 
V slednjem smo prikazali, kolikšna bi bila cena na uro oz. kolikšni bi bili stroški, če bi za potrebe 
izvajanja storitve pomoči družini na domu na dan nedelje in na dan, ki je z zakonom določen kot dela 
prost dan, dodatno zaposlili ali delavko z izhodiščnim plačnim razredom 16 ali delavko zaposleno preko 
programa javna dela, ki je delno sofinanciran s strani zavoda za zaposlovanje in sicer od 1. 10. 2013 
dalje. 
 
Predlog cene je izračunan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev (Uradni list RS št. 87/2006, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/2012; v nadaljevanju Pravilnik), 6. čl. 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS št. 45/2010, 28/2011, 
104/2011) in 100. čl. Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) in skladno z drugimi veljavnimi 
predpisi. 
 
Osnova za izračun cene: 
 
- število zaposlenih: 3 socialne  oskrbovalke, zaposlene za osem urni delavnik od 1. 1. 2013 dalje in 

dodatna zaposlitev od 1. 10. 2013 dalje (ali javna delavka ali redna zaposlitev), 
- efektivne ure na oskrbovalko: 110 ur,  
- povprečno mesečno število uporabnikov: 32, 
- delež strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,160,   
- delež strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje: 0,081.  

 
Stroški storitve pomoči družini na domu so razdeljeni na (12. čl. Pravilnika): 
 
1. stroške za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov,  
2. stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, kot je določeno pri prvem delu 
storitve v pravilniku, ki določa standarde in normative socialnovarstvenih storitev (točka h 6. čl. 
tega pravilnika) in 
3. stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja  storitve. 



1. STROŠKI ZA NEPOSREDNO IZVAJANJE STORITVE NA DOMU UPORABNIKOV so stroški socialnih 
oskrbovalk in jih  sestavljajo: 
 
-  Stroški dela: stroški za bruto plače (osnovna plača z dodatki po KPJS) s prispevki delodajalca za 
socialno varnost, korekcija na bruto plačo s prispevki v višini 3,83 %, premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila 
stroškov prevoza na in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, 
kolektivno pogodbo in drugimi predpisi.  
 
Upoštevana izhodišča: 
 
- pri vrednotenju stroška za bruto osnovne plače delavk smo za obdobje od 1. 1. do 31. 5. 2013 

upoštevali plačno lestvico objavljeno v Uradnem listu RS, št. 40/2012, z dne 31. 5. 2012, od 1. 6. 
dalje pa lestvico skladno z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela 
v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ, razen za zaposlene preko javnih del, katerim 
pripada sorazmerni del vrednosti minimalne plače (trenutno veljavna minimalna plača je 783,66 €), 

- prispevki za socialno varnost na bruto plače ostajajo na sedaj veljavnih predpisih v višini 16,1 %, 
- regres za letni dopust za leto 2013 smo upoštevali v višini skladno z 176. členom ZUJF, za javna 

dela pa v višini minimalne plače, 
- strošek prehrane med delom:  3,61 €,   
- za prevoz na/z dela smo upoštevali dejanske stroške,  
- pri vrednotenju premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo za obdobje od 1. 1. 

do 31. 5. 2013 upoštevali lestvico veljavno od 1. 1. 2013, od  1. 6. 2013 pa vrednosti skladno z 
Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
uravnoteženje javnih financ, 

- solidarnostno pomoč v višini 577,51 € (178 čl. ZUJF),  
- jubilejno nagrado v višini: za deset let dela 288,76 €, za dvajset let dela 433,13 €, za trideset let 

dela 577,51 € (177 čl. ZUJF). 
 
-  Stroški materiala in storitev: stroški prevoznih storitev, zaščitna sredstva, stroški zdravstvenih  
pregledov, stroški zavarovalnih premiji za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti, stroški 
izobraževanja, supervizije in stroški pisarniškega materiala ter drugi stroški materiala in storitev.  
 
Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja lahko skupaj 
znašajo 15  % od stroškov dela.  
Posebej smo ovrednotili strošek kritja uporabe osebnega vozila za službene namene, za delo na terenu. 
Upoštevali smo dejansko nastale stroške. 
  

 
2. STROŠKI STROKOVNE PRIPRAVE, VODENJA IN KOORDINIRANJA  
 

Stroški dela: 
Drugi in tretji del storitve opravlja strokovni delavec iz 69. ali 70. čl. ZSV z najmanj višješolsko 
izobrazbo. Za izračun cene smo upoštevali strokovnega delavca, ki je razvrščen v 42. plačni razred z 
položajnim dodatkom ter strokovnega delavca, ki je razvrščen v  30. plačni razred. 
 
Stroški materiala in storitev: 
V skladu z metodologijo o oblikovanju cen so skupni stroški materiala in storitev omejeni na maksimalno 
višino 20 % stroškov dela strokovnega delavca za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje.  
 



Stroški za upravno administrativna dela so stroški dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, 
računovodska, knjigovodska in druga dela. Ti stroški lahko znašajo 75 % stroškov dela vseh strokovnih 
delavcev in strokovnih sodelavcev, ki opravljajo funkcijo priprave, vodenja in koordiniranja. 
 
V kolikor izvajalec ne izvaja dejavnosti v lastnih prostorih, lahko upošteva strošek najemnine v višini 10 
% stroškov dela vseh zaposlenih. 
 
Za izračun deleža za strokovno pripravo za posamezno občino smo upoštevali, da se pri izvajanju te storitve 
upošteva 1 strokovni delavec na 200 uporabnikov, za vodenje in koordiniranje pa  0,5  strokovnega delavca na 20 
neposrednih izvajalcev oskrbe.  
 
Ekonomska cena storitve se izračuna tako, da se povprečne mesečne stroške preračuna na skupno 
število efektivnih ur.  
 

 
Predlog ekonomske cene: 
 
Ekonomska cena programa, ki je določena na efektivno uro, za leto 2013 tako znaša 19,21 € v primeru 
dodatne zaposlitve v okviru programa javnega dela, v primeru, da se zaposli dodatno redno zaposlitev  
pa je ekonomska cena  programa za 0,88 % višja oz. 19,38 €.  
 
V obeh primerih smo v obrazcu 2 najprej prikazali, kolikšna bi bila cena na uro za uporabnika, v kolikor 
bi občina iz proračuna pokrivala  50 % stroškov celotnega programa pomoči na domu (ZSV določa, da 
se iz proračuna občine financira pomoč družini na domu najmanj v višini 50 %), v drugi tabeli pa je 
prikazan izračun pri katerem se  delež  financiranja občine poveča na 60,01 %  (javna dela) oz. na 
64,20 % (dodatna redna zaposlitev) tako, da znaša cena za uporabnika 4,00 € za uro storitve (kot 
doslej).  
 

Iz sledečega sledi, da bi bili povprečni mesečni stroški, ki odpadejo na občino, ob nespremenjeni ceni 
za uporabnika, v primerjavi s potrjeno ceno višji za 115,98 EUR, v primeru dodatne redne zaposlitve pa 
za 442,13 EUR. 
 
V prvih osmih  mesecih smo v povprečju opravili 474 efektivnih ur na mesec, kar je za 143 ur več kot po 
planu oz. sprejetem predlogu. To pomeni, da v povprečju dosegamo višje mesečne prihodke, kar na 
drugi strani pomeni nižji prispevek za občino. Občina je na račun višjih doseženih prihodkov in nekoliko 
nižjih stroškov do 31. 8. 2013 prihranila za 524,04 EUR sredstev na mesec oz. 4.192,32 EUR. 
 
Lepo  vas pozdravljamo. 
 
 
Pripravila:                        
Nataša Peršolja       Nataša Košiček, univ. dipl. prav.                      

 v.d. direktorice 
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