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II.3) 
 
 
 

V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
13/17), vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem 

 
 
 

SOGLASJE K CENI STORITEV POMOČI NA DOMU 
 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sveta sodelovala Sonja Resman, direktorica Doma dr. 
Janka Benedika Radovljica.  
 
 
 

PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Gorje daje Domu dr. Janka Benedika Radovljica soglasje k ceni socialne 
oskrbe pomoči na domu.  
Skupna cena storitev za socialno oskrbo znaša: 
- na delavnik 17,91 EUR na uro, 
- v nedeljo 25,07 EUR na uro, 
- na dan državnih praznikov 26,87 EUR na uro. 
 
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme sklep, da se cena storitve za socialno oskrbo 
subvencionira v višini 71,45% iz občinskega proračuna. 
 
Glede na subvencioniranje občine cene socialne oskrbe za uporabnika znašajo: 
- na delavnik 4,98 EUR na uro, 
- v nedeljo 7,02 EUR na uro, 
- na dan državnih praznikov 7,54 EUR na uro. 
 
3. Cene stopijo v veljavo s 01.01.2018. 

 

 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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Predlog cen storitev pomoči na domu  
 
OBRAZLOŽITEV:  
v skladu s 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS št. 87/2006, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 25/10 in 6/12) in v skladu s koeficientom 
rasti cen življenjskih potrebščin (Uradni list RS št. 62/2016) vam v prilogi pošiljamo izračune 
predloga uskladitve cen socialno varstvene storitve pomoči na domu. 
 
Obrazložitev: 
Predlog nove cene socialne oskrbe za leto 2017-2018 je izračunan na podlagi 12. in 17. člena 
omenjenega pravilnika.  
 
Osnova za izračun cene je: 
- planirano povprečno število 105 efektivnih ur na oskrbovalko na mesec 
- planirano število zaposlenih 7 socialnih oskrbovalk 
- planirano povprečno mesečno število uporabnikov je 15 

 
Oskrbovalke nudijo pomoč  upravičencem oz. uporabnikom, med katerimi so pretežno 
starostniki, stari nad 65 let in več, nekaj pa je tudi invalidov in kronično bolnih. Obsega 
gospodinjsko pomoč, ki vključuje tudi pripravo ali dostavo kosila s postrežbo, pomoč pri osebni 
higieni in ohranjanju socialnih stikov. 
 
V letu 2016 je bilo povprečno 15 uporabnikov, v letu 2017 povprečno 16 uporabnikov. 
 
Elementi cene so : 

- stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov  
- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora 
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve 
 

I. Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih 
socialnih oskrbovalcev na domu in so sestavljeni iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev, 
stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja. 
 
Stroški dela predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge stroške dela 
socialnih oskrbovalcev na domu, uvrščenih v III. in IV. tarifno skupino KP za polni delovni čas, 
pri čemer se upošteva, da pri izvajanju standardne storitve en socialni oskrbovalec na domu pri 
uporabnikih opravi mesečno 105 ur efektivnega dela. 

 
Pri elementih cene socialno varstvenih storitev smo upoštevali koeficient rasti cen življenjskih 
potrebščin. 
 

 Plače socialnih oskrbovalk so obračunane na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju in v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, 
dodatki pa v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor.  

 Drugi stroški dela so vkalkulirani v višini 1-6 2017 in predstavljajo seštevek  naslednjih 
postavk: povračilo stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in z dela ter jubilejnih 
nagrad in solidarnostnih pomoči in regresa.  

 Stroški materiala in storitev predstavljajo stroške za prevozne storitve, zaščitna sredstva, 
stroške zdravstvenih pregledov, stroške za zavarovalnih premij iz naslova zavarovanja za 
splošno odgovornost iz dejavnosti, stroške izobraževanja in stroške pisarniškega materiala ter 
druge stroške materiala in storitev. Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški 
investicijskega vzdrževanja lahko skupaj znašajo največ 15% stroškov dela socialnih 
oskrbovalk na domu. 

 
II. Stroški vodenja so sestavljeni iz: 
- stroškov dela, ki predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge 

stroške dela vodje in koordinatorja, uvrščenega v VII. tarifno skupino kolektivne pogodbe, za 
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polni delovni čas, pri čemer se pri izvajanju standardne storitve upošteva 0,5 vodje na 100 
uporabnikov in 0,5 koordinatorja na 20 socialnih oskrbovalcev na domu ter stroškov dela 
drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, računovodska in knjigovodska, računalniška in 
druga dela, pri čemer se upošteva, da ti stroški lahko znašajo največ 75% stroškov dela vodje 
in koordinatorja; 

- stroškov materiala in storitev, kot so pisarniški material, stroški drobnega inventarja, stroški 
energije in vode, stroški čistilnih storitev in drugih stroškov prostorov, stroški plačilnega 
prometa ter stroški izobraževanja in podobno. Le-ti stroški lahko predstavljajo največ 20 % 
stroškov dela vodenja. 

- stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja, ki lahko znašajo največ 10 % stroškov 
dela vodenja. 

 
- Plača vodenja in koordinacije je obračunana na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju in v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, 
dodatki pa v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor. 

 
Predlagamo uskladitev cen socialne storitve na domu, ki bodo od 1. januarja 2018  
dalje znašale: 

 Cena socialne oskrbe na domu znaša 17,91 € na uro na delavnik 
 Cena socialne oskrbe na domu znaša 25,07 € na uro v nedeljo   
 Cena socialne oskrbe na domu znaša 26,87 € na uro na dan državnih praznikov  

 
Občina bo financirala 100 % cene stroškov iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega 

pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora) ter 71,45% cene vodenja in 

koordinacije  in cene neposredne socialne oskrbe (druga in tretja alinea 1. odstavka 12. člena tega 

pravilnika), uporabnik pa bi financiral 28,55 % cene neposredne socialne oskrbe.   
 
Izhajajoč iz tega dejstva smo pripravili tudi vse priloge, iz katerih je razvidna kalkulacija - ocena 
mesečnih stroškov za  izvajanje storitve socialne oskrbe na domu in izračun cen. 
 
 
S K L E P : 
 
Cene storitev za socialno oskrbo, ki jih bo plačal uporabnik bodo znašale od 1. 1. 
2018 dalje : 

 cena socialne oskrbe na domu 4,98 € na uro na delavnik 
 cena socialne oskrbe na domu 7,02 € na uro  v nedeljo   
 cena socialne oskrbe na domu 7,54 € na uro na dan državnih praznikov   

 
 
Prosimo za potrditev cen in izdajo soglasja. Cene bodo veljale in se uporabljale od 1. januarja 2018 
dalje. 
 
Zahvaljujemo se vam za dosedanje uspešno sodelovanje in vas obenem lepo pozdravljamo! 
 
 
 
 
 
 
Pripravil:           Direktorica 
 
Miha Janša                                mag. Sonja Resman 
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Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12.člena (strokovna 
priprava v zvezi s sklen. dog…) in druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika 

(vodenje in koordiniranje) na mesec: 
 
LETO 2017                   OBRAZEC 2/1 

  

Osnova za 
obračun 

Povprečni mesečni 
stroški v EUR 2015 

Povprečni mesečni 
stroški v EUR 2017 

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d) 
  

2.009,97 2.163,40 

a) Skupaj bruto   1.537,80 €  1.570,37 €  

 
osnovna bruto plača brez delovne dobe   1.528,59 €  1.551,83 €  

 
dodatek za delovno dobo (35. čl., KPJS)   9,21 €  18,54 €  

 
uspešnost   -   €  -   €  

 
dodatek za mentorstvo ( 36. člen KPJS)   -   €  -   €  

 
dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. čl. KPJS)   -   €  -   €  

 
drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi   -   €  -   €  

b) Prispevki delodajalca za socialno varnost   340,22 €  360,68 €  

c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)   6,70 €  6,70 €  

d) Drugi stroški dela (skupaj)   125,25 €  225,65 €  

 
regres za letni dopust   28,83 €  65,89 €  

 
povračilo stroškov prehrane med delom   76,44 €  82,72 €  

 
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela   19,98 €  50,25 €  

 
drugi stroški dela   -   €  26,79 €  

2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+j)   1.848,76 1.897,50 

a) 
stroški za upravno administrativna dela ( stroški dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, računovodska, 
knjigovodska, računalniška in druga dela)   

1.448,00 1.366,55 

b) stroški pisarniškega materiala   32,91 25,02 

c) stroški nabave drobnega inventarja   44,71 4,09 

d) stroški energije in vode   43,15 58,79 

e) stroški čistilnih storitev   15,78 27,55 

f) drugi stroški prostorov     0,00 

g) stroški plačilnega prometa   52,89 52,89 

h) stroški izobraževanja   83,42 19,25 
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i) stroški najemnine     175,00 

j) drugi stroški (stroški materiala, delovna obleka in obutev, stroški vzdrževanja programov, ….)   127,90 168,36 

3. STROŠKI AMORTIZACIJE   76,67 99,50 

4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA   124,21 151,21 

5. STROŠKI FINANCIRANJA       

 
SKUPAJ (1+2+3+4+5) 

  
4.059,61 4.311,61 
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Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec: 
 
LETO 2017                   OBRAZEC 2/2 

  
Osnova za obračun 

Povprečni mesečni stroški  
v EUR - 1 IZVAJALKA 2017 

Povprečni mesečni stroški 
v EUR - 7 IZVAJALK 2017 

1.  STROŠKI DELA   1.468,41 € 10.278,86 € 

a) Skupaj bruto   1.028,56 € 7.199,93 € 

  osnovna bruto plača brez delovne dobe   868,39 € 6.078,70 € 

  dodatek za delovno dobo (35. čl., KPJS) 8,50% 56,91 € 398,40 € 

  uspešnost       

  dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS)   28,80 € 201,61 € 

  dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS)   27,78 € 194,43 € 

  dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen)   46,68 € 326,79 € 

  dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS)       

  drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi       

b) Prispevki delodajalca za socialno varnost   165,60 € 1.159,19 € 

c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)   12,20 € 85,39 € 

d) Drugi stroški dela (skupaj)   216,31 € 1.514,20 € 

  regres za letni dopust   90,72 € 635,03 € 

  povračilo stroškov prehrane med delom   60,98 € 426,88 € 

  povračilo stroškov prevoza na delo in z dela   4,94 € 34,59 € 

  drugi stroški dela   59,67 € 417,70 € 

e) korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%) 3,83% 45,74 € 320,15 € 

2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+g)   314,05 € 2.198,38 € 

a) stroški za prevozne storitve   224,65 € 1.572,55 € 

b) stroški zaščitnih sredstev   22,38 € 156,65 € 

c) stroški zdravstvenih pregledov   4,61 € 32,25 € 

d) stroški za zavarovalne premije in zavarovanje    17,00 € 119,02 € 

e) stroški izobraževanja   23,65 € 165,56 € 

f) stroški pisarniškega materiala   0,00 € 0,00 € 

g) drugi stroški materiala in storitev ( delovna obleka obutev, torbe, vzdrževanja ….)   21,76 € 152,35 € 

3. STROŠKI AMORTIZACIJE   17,54 € 122,79 € 

4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA   0,00 €   

5. STROŠKI FINANCIRANJA       

 SKUPAJ (1+2+3+4+5)   1.800,00 € 12.600,03 € 
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Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu 
 

Število zaposlenih: 7 

za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12.člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen.dog…) 0,080 

za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje) 0,050 

za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 7,000 

Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec: 105,000 

Skupno število efektivnih ur na mesec (4*5): 735,00 

 
Obrazložitev: 

     

  

Povprečni mesečni 
stroški v EUR 

Subvencija iz 
proračuna občine v 

EUR na mesec 

Subvencija iz proračuna RS  
v EUR na mesec 

Razlika v EUR na mesec  
(5=2-3-4) 

Cena storitve 
(6=5/sk.št. Efek.ur) 

1 2 3 4 5 6 

Stroški iz prve alinee prvega odstavka 
12.člena tega pravilnika (strokovna priprava v 
zvezi s sklen.dog….) 

344,93 344,93 0,00 0,00   

Stroški iz druge alinee prvega odstavka 
12.člena tega pravilnika (vodenje in 
koordiniranje) 

215,58 154,03 0,00 61,55 0,08 

Stroški za neposredno socialno oskrbo 
(d+e+f) 

12.600,03 9.002,72 0,00 3.597,31 4,89 

stroški dela 10.278,86 7.344,25 0,00 2.934,61 3,99 

stroški materiala in storitev, amortizacije, 
inv. vzdrževanja 

2.321,17 1.658,48 0,00 662,69 0,90 

stroški financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00   

SKUPAJ (a+b+c) 13.160,54 9.501,68 0,00 3.658,86 4,98 

SKUPAJ NA URO 
(a+b+c/skup.št.efektivnih ur) 

17,91 12,93 0,00 4,98   
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Predlog cen socialne oskrbe na domu  
 

 

2016 2017 indeks 2016 2017 indeks 2016 2017 indeks 

  
skupna cena skupna cena 

 
cena za Občino 

cena za 

Občino  

cena za 

uporabnika 

cena za 

uporabnika  

vrsta oskrbe 

100% cene 100% cene 
 

71,45 % cene 

oskrbe, 100% 

cene vodenja 

71,45 % cene 

oskrbe  

28,55 % cene 

oskrbe 

28,55 % cene 

oskrbe  

neposredna socialna oskrba na domu - delavniki 17,03 € 17,44 € 102,41 12,17 € 12,46 € 102,41 4,99 € 4,98 € 99,79 

neposredna socialna oskrba na domu - nedelje 23,84 € 24,60 € 103,20 17,04 € 17,58 € 103,20 6,99 € 7,02 € 100,50 

neposredna socialna oskrba na domu - prazniki 25,55 € 26,40 € 103,33 18,25 € 18,86 € 103,33 7,49 € 7,54 € 100,61 

Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12.člena tega 

pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen.dog….) 

100% v breme občine 
0,44 € 0,47 € 106,66 0,44 € 0,47 € 106,66 -   € -   €  

skupna cena na delavnik, vključno z stroški prve 

alinee prvega odtavka 12. člena(strokovna priprava v 

zvezi s sklen.dog…,) 

17,47 € 17,91 € 102,52 12,61 € 12,93 € 102,56 -   € -   €  

skupna cena na nedeljo, vključno z stroški prve alinee 

prvega odtavka 12. člena(strokovna priprava v zvezi s 

sklen.dog…,) 

24,28 € 25,07 € 103,27 17,35 € 18,05 € 104,04 -   € -   €  

skupna cena na praznik, vključno z stroški prve alinee 

prvega odtavka 12. člena(strokovna priprava v zvezi s 

sklen.dog…,) 
25,99 € 26,87 € 103,37 18,57 € 19,33 € 104,09 -   € -   €  

 

         

Pripravil:      
Direktorica: 

  

Miha Janša      
mag. Sonja Resman 

  
 
 


