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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet         PREDLOG 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB) in 
101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 54/92 s spremembami) je občinski svet 
Občine Miren-Kostanjevica na 20. redni seji dne 7.7.2016 sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

1. 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k ekonomski ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 17,25 EUR za efektivno 
uro.  
 

2. 
 
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za uro socialne oskrbe na domu 
4,00 EUR, kar predstavlja 23,19 % ekonomske cene.  
 
Cena storitve, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan praznika pa za 50 %.  

 

3. 
 

Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 8. 2016.  
 
 
 

Številka:  
Datum:  

Mauricij Humar 
Župan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obrazložitev: 
 
Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu 
kot socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Izvajanje 
omenjene socialno varstvene storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih 
socialno varstvenih storitev in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev.  
 
Dom upokojencev Nova Gorica, ki na našem območju od 1.1.2016 izvaja storitev pomoč na 
domu, je pripravil predlog cene pomoči na domu za leto 2016 in zaprosil za soglasje k 
predlagani ceni pomoči na domu.  
 
Pomoč na domu je poleg mobilne pomoči oblika socialno varstvene storitve pomoč družini za 
dom in na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge 
pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni 
pa se ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne 
zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in 
opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po 
institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.  
 
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope 
opravil:  
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri 
oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,  
- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega pripravljenega 
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, 
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno 
vzdrževanje spalnega prostora,  
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter 
priprava upravičenca na institucionalno varstvo.  
 
Občina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna zagotavljati mrežo javne službe pomoči na 
domu in si bo tudi v prihodnje prizadevala za učinkovito in kakovostno preskrbo občanov s 
storitvami organizirane pomoči na domu.  
 
Občina je v skladu z zakonom dolžna kriti vsaj 50% cene storitve. Glede na predlog izvajalca 
storitve, predlagamo, da občina krije 67,1% cene storitve, kar omogoča primerno ceno za 
uporabnike storitve, obenem pa je primerljivo s prakso preteklih let. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predlog sklepa in ga sprejme. 
 
 
Pripravila: Roberta Filipič 

 

 

 

 


