
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

 
OBRAZLOŽITEV  

PREDLOGA SKLEPA O SOGLASJU K CENI SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE 
POMOČ NA DOMU ZA LETO 2011 

 
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, nas je dne 4.2.2011 v 
skladu s pravilnikom o metodologiji zaprosil za uskladitev cene pomoči na domu za 
leto 2011.  
 
Obširno obrazložitev predloga sklepa je obravnaval Odbor za zdravstvo in socialno 
varstvo na svoji 1. seji dne 21.2.2011. Vsi prisotni odborniki so soglasno podprli 
predlagani predlog sklepa. 
 
Pomoč na domu sestoji iz naslednjih vrst pomoči: 

- gospodinjska pomoč, 
- pomoč pri temeljnih osebnih opravilih (osebna higiena), 
- pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov (t.i. družabništvo). 

Za veliko uporabnikov se vrši tudi prinos enega toplega obroka dnevno (kosilo). 
 
V letu 2011 imamo v naši občini povprečno 29 uporabnikov storitve pomoči na 
domu. Upravičenci do pomoči na domu so starejši od 65 let. 
 
Storitev se je v naši občini pričela izvajati v letu 2006 (2 uporabnika). Število 
uporabnikov pomoči na domu se je z leti precej povečalo, od leta 2008 npr. za okrog 
90%, predvsem zaradi zadovoljstva uporabnikov z izvajanjem pomoči, zaradi 
demografskih bivanj (delež starostnikov se hitro povečuje), krajšanja ležalnih dob v 
bolnišnicah in čakalnih dob za domove upokojencev. Bistven element je tudi ugodna 
cena za uporabnike, ki je v letih 2008 in 2009 po sklepu občinskega sveta znašala 3,71 
EUR, v letu 2010 pa 4,00 EUR. 
 
 



V skladu z ustrezno metodologijo in ob upoštevanju dejanskega stanja, so stroški 
storitve za leto 2011 naslednji: 

1. Stroški vodenja: 1.204,72 EUR na mesec za 0,22 strokovnega delavca (0,22  je 
normativ glede na število izvajalk in število uporabnikov). Stroške vodenja 
sestavljajo stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški za upravno 
administrativna dela.  Po zakonu se ti stroški ne upoštevajo v ceno za 
uporabnika, pač pa jih mora izven cene zagotavljati občina. 

2. Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov: 5.031,65 EUR na mesec za 
dve redno zaposleni delavki za 8-urni delavnik in eno javno delavko za 6-urni 
delavnik. V ceno je v skladu s pravilnikom vštet tudi ustrezen delež 
materialnih stroškov. 

 
Cena storitve pomoči na domu se določi tako, da se upoštevajo celotni stroški 
storitve, nato pa preračunajo na efektivno uro (360 efektivnih ur mesečno). Cena 
storitve na efektivno uro v letu 2011 za našo občino znaša 17,32 EUR. Od te cene krije 
delež občine (v skladu z zakonom minimalno 50% cene), delež država (javno delo in 
subvencionirana zaposlitev), preostali delež pa uporabniki storitve. 
 
Izračun predlagane cene za leto 2011 je naslednji: 

  OBČINA  DRŽAVA UPORABNIKI 
100% 62,4% 14,51% 23,09% 

CENA NA URO      17,32EUR     10,81 EUR 2,51 EUR 4,00 EUR 

 
 

3. Ocena finančnih posledic za proračun 
 
Za leto 2011 predlagamo, da obdržimo ceno za uporabnika 4,00 EUR/uro storitve 
(isto kot v letu 2010), kar je tudi primerljivo z ostalimi okoliškimi občinami.  
 
Primerjalna analiza med sosednjimi občinami: 

OBČINA  MONG BRDA KANAL MIREN RENČE ŠEMPETER 
EKONOMSKA CENA 

NA URO (2011) 18,35 18,18 20,85 17,32 18,32 19,83 
CENA ZA 

UPORABNIKA (2010 
in predlog 2011) 4,17 4,00 5,42 4,00 3,85 3,10 

 
V proračunu za leto 2011 (postavka: pomoč na domu) je potrebno rezervirati 
sredstva v višini cca. 42.000 EUR (realizacija v letu 2010: 33.677,45 EUR). Višji stroški 
v letu 2011 so posledica zaposlitve treh socialnih oskrbovalk čez celo leto (v letu 2010 
je bila ena delavka zaposlena od aprila dalje) ter prekinitev subvencije Zavoda za 
zaposlovanje RS za subvencionirano zaposlitev z dnem 30.6.2011 (subvencije zavod 
ne bo več dodeljeval). Sicer pa se vsakoletno kandidiramo na vsa javne razpise 
Zavoda za zaposlovanje (javna dela, subvencionirana zaposlitev), kar je razvidno 
tudi iz primerjave ekonomskih cen storitve med občinami (naša cena je med 
najnižjimi). Slednje bistveno vpliva na višino sredstev, ki jih občina namenja za 
storitev. 
 



V primeru, da bi ceno za uporabnike povečali (4,50 EUR/uro storitve), bi s tem precej 
obremenili starejše, medtem ko bi bil mesečni prispevek občine zaradi navedenega le 
180 EUR nižji, torej 2.160 EUR nižji na letnem nivoju. V primeru, da bi zagotavljali 
50% subvencijo občine (kar kot minimalno subvencijo določa zakon), bi uporabniki 
morali plačati 5,05 EUR na ceno storitve, kar ocenjujemo kot preveliko finančno 
obremenitev najranljivejšega dela družbe. 
 
Pristojni organ lokalne skupnosti mora na podlagi 101. člena zakona dati soglasje k 
ceni storitve, zato občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predlog sklepa ter k 
njemu poda soglasje. 
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