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OBČINSKI SVET  
OBČINE CIRKULANE 
 
 
Zadeva: Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – 
socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – 
socialne oskrbe za leto 2020 
 
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 
28/19), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 
št.: 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 32/17)  in v skladu s 70. členom Poslovnika Občine Cirkulane 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem 
predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in 
določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe za leto 2020. 
  
 
 
 
           Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- predlog sklepa z obrazložitvijo 
- Vloga CSD za soglasje k ceni storitve pomoči na domu 
 
 



Predlog 
 
Na podlagi 99. in 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.: 3/07 UPB, 23/07 – 
popr., 41/07- popr. , 61/10- ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 
– DZ, 29/17 in 54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 
in 6/12) in 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane, na svoji 11. redni seji, dne 28. 5. 2020, sprejel   
 

S K L E P  
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi 

subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe za leto 2020 
 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Cirkulane soglaša, da znaša ekonomska cena storitve pomoči na domu: 
− ob delavnikih 19,82 EUR na uro; 
− v nedeljo 24,37 EUR na uro; 
− na praznik 25,51 EUR na uro. 

  
2. člen 

 
      Cena storitve za uporabnika socialne oskrbe na domu znaša: 

− ob delavnikih 9,91 EUR na uro; 
− v nedeljo 12,19 EUR na uro; 
− na praznik 12,76 EUR na uro. 

 
Razliko do polne cene storitve bo Občina Cirkulane kot subvencijo pokrivala iz sredstev 
občinskega proračuna v višini 50 %.  
 
Stroške strokovne priprave bo Občina Cirkulane, sorazmerno številu uporabnikov, v 100% 
pokrivala iz sredstev občinskega proračuna. 
 

3. Člen 
 

V skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev 
Občina Cirkulane soglaša z odstopanjem od normativa števila efektivnih ur, zaradi posebnosti 
naselja, na 100 efektivnih ur na eno neposredno izvajalko na mesec. 

 
4. Člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Uporablja 
pa se od 1. 5. 2020.  

 
 
Številka:    007-29/2020 
Datum: ____________    

  
 
 
 



 
O b r a z l o ž i t e v : 

 
Izvajalec storitve pomoči na domu v Občini Cirkulane je v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) pripravil nov izračun cene storitve pomoči družini na 
domu na predpisanih obrazcih, ki jih je predložil k Vlogi za soglasje k ceni storitve pomoč 
družini na domu. 
 
Pomoč družini na domu je socialno varstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki 
imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju, če se zaradi 
starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa tovrstne 
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Na ta način starejši ljudje ostanejo dlje 
časa v svojem domačem okolju.  
 
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, so 
stroški storitev pomoči na domu razdeljeni na: stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo 
dogovora, stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in stroške za 
neposredno izvajanje storitve na domu pri uporabniku. Center za socialno delo Ptuj je na 
podlagi zgoraj omenjenega Pravilnika, podal predlog ekonomske cene storitve pomoči na 
domu v letu 2020 in zaprosil za soglasje k predlagani ceni storitve, za kar je pristojna občina. 
 
Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša od 1. 4. 2019 v Občini Cirkulane 18,45 eur 
na uro ob delavnikih. Občina po navedenem predlogu, subvencionira storitev v višini 50 %, 
kakor doslej. Uporabnik tako plača ceno 9,23 eur za eno uro storitve. V letu 2019 smo v 
Občini Cirkulane imeli konstantno 5 uporabnikov storitve pomoči na domu. Povprečno 
število opravljenih ur mesečno je bilo cca 110. 
 
Center za socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj je podal predlog nove ekonomske cene, 
ki bi tako znašala ob delavnikih 19,82 eur na uro, 24,37 eur na uro ob nedeljah in 25,51 eur na 
uro na praznik. 
 
Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz občinskega proračuna financira storitev pomoč 
družini na domu najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve. Ob nespremenjenem 
odstotku financiranja za leto 2020 bi cena za uporabnika storitev znašala 9,91 eur na uro ob 
delavnikih, ob nedeljah 12,19 eur na uro in ob praznikih 12,76 eur na uro.  

 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme 
sklep v predloženi vsebini. 
 
 
 

                                                                                                          Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
  
 


