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ZADEVA:   Soglasje k ceni storitve pomoči na domu 
 
Dom upokojencev Kranj po pogodbi izvaja za Mestno občino Kranj storitev pomoči na domu 
od 1.2.2000. Poleg tega Dom upokojencev Kranj hkrati izvaja pomoč na domu tudi za Občino 
Naklo in Občino Šenčur. 
 
Dom upokojencev Kranj je, kot izvajalec pomoči na domu, pripravil predlog cene storitve 
pomoči na domu od 1.4.2005 dalje. Ceno storitve, oblikovano v skladu z veljavno zakonodajo 
določi namreč organ upravljanja izvajalca storitve pomoči na domu. K ceni pa si mora 
izvajalec vsako leto pridobiti soglasje sveta Mestne občine Kranj. 
Iz gradiva Doma upokojencev Kranj izhaja, da je cena pripravljena v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev. Cena storitve pomoči na domu 
je odvisna od števila opravljenih efektivnih ur negovalke na domu na mesec. V skladu s 
Pravilnikom je to 120 efektivnih ur, kar pomeni, da naj bi ena negovalka opravila 120 ur 
mesečno pri uporabnikih. Občina pa lahko zaradi posebnosti naselja dovoli odstopanje od 
normativa števila efektivnih ur. Iz omenjenega gradiva pa je razvidno, da je narava delovnega 
časa in geografska razdrobljenost bivalnih naselij taka, da v letu 2005 lahko pričakujemo vsaj 
108 efektivno opravljenih ur. V letu 2004 so redno zaposlene delavke skupaj z delavkami na 
javnih delih dosegle 111 ur efektivnega dela pri uporabnikih mesečno (leta 2003 pa 95 
efektivnih ur). Utemeljitev, da bo delavka v letu 2005 opravila 108 efektivnih ur mesečno pa 
izvajalec podrobneje opisuje v gradivu. Za Mestno občino Kranj bo v letu 2005 storitev 
pomoči na domu izvajalo 17 negovalk, od tega bo ena negovalka opravljala polovični delovni 
čas delo negovalke, polovični delovni čas pa kot pomočnica vodje negovalke pomoči na 
domu in vodje pomoči na domu, ki jo Mestna občina Kranj sofinancira v deležu 80%, ostali 
delež pa bosta zagotovili Občina Naklo in Občina Šenčur. Za primerjavo lahko povemo, da je 
v letu 2004 za Mestno občino Kranj izvajalo pomoč na domu 13 negovalk, ki so oskrbovale iz 
meseca v mesec večje število oskrbovancev (meseca januarja 61, konec leta 80, v januarju 
2005 pa že 89 oskrbovancev) ter iz meseca v mesec opravile tudi večje število efektivnih ur 
pri oskrbovancih (meseca januarja 1304 ure, konec leta 1919 ur, v januarju 2005 pa že 2018 
ur). 
Predlagana ekonomska cena za izvajanje storitve pomoči na domu je 2.951,36 sit. Glede na 
leto 2003, ko je bila ekonomska cena 2.836,00 sit, to pomeni 3,9% povečanje v skladu z rastjo 
plač in rastjo življenjskih stroškov. Cena za opravljeno storitev pomoč na domu za 



uporabnika pa ostane še naprej 1.000,00 sit, saj bi s povečevanjem cene namreč negativno 
vplivali na socialno varnost posameznika in s tem posledično na obseg povpraševanja po 
storitvah in na efektivnost dela. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev, ki ga je sprejelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
pa se cena na uro, opravljena v nedeljo poveča za 40%, opravljena na dan državnega praznika 
in dela prostega dne pa za 50%, kar pomeni, da je cena urne postavke za uporabnika ob 
nedeljah 1.400,00 SIT, na dan državnega praznika in dela prostega dne pa 1.500,00 SIT. 
 
Glede na veljavno zakonodajo, da se iz proračuna občine financira pomoč na domu najmanj v 
višini 50% predlagamo, da Mestna občina Kranj za izvajanje storitve pomoči na domu potrdi 
ekonomsko ceno v višini 2.951,36 sit, kar pomeni 66,11% ekonomske cene od  1.4.2005 
dalje. Cena za uporabnika za eno uro opravljene storitve pomoči na domu tako znaša 1.000,00 
sit. 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednji:  
 
 

SKLEP: 
 
 
Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani 
ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 2.951,36 sit od 1.4.2005 dalje. Mestna 
občina Kranj zagotovi 66,11% subvencijo k ceni storitve pomoči na domu,  kar pomeni, 
da je cena za uporabnika na uro opravljene storitve 1.000,00 sit. 
 
 
 
Pripravila: 
Manja Vovk, dipl.soc.del.                                                            
 
 
Nada Bogataj Kržan, univ. dipl. pol.                                    Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 
Vodja Oddelka za družbene javne službe                                              ŽUPAN 
 
 
Priloga: 

• Predlog Doma upokojencev Kranj za soglasje k ceni storitev za izvajanje pomoči na 
domu od 1.4.2005 dalje s prilogami 

• Poročilo o delu za pomoč na domu od 1.1. do 31.12.2004 


