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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvajanju pomoči na domu – 

socialne oskrbe za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 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) in Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) 
predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o 
izvajanju pomoči na domu – socialne oskrbe za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog Sklepa o seznanitvi, 
- Poročilo o izvajanju pomoči na domu – socialne oskrbe za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
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Predlog 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 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) in Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) je 
občinski svet Občine Cirkulane na 17. redni seji dne 29. 4. 2021 sprejel 
 

S K L E P : 
 

1. Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil s Poročilom o izvajanju pomoči na domu – 
socialne oskrbe za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

 
2. Sklep prične veljati z dnem sprejema. 

 
 
Številka: 007-13/2021 
Datum:   
 

O b r a z l o ž i t e v : 

Občina na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu zagotavlja mrežo javne službe za pomoč 
družini na domu, ki jo za občane Občine Cirkulane izvaja Center za socialno delo Spodnje Podravje 
in na podlagi sklenjene pogodbe. Osnovni namen storitev pomoči na domu je, da se upravičencem 
omogoči čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju, hkrati pa se s storitvami nadomešča 
institucionalno varstvo. Center za socialno delo Spodnje Podravje je kot izvajalec v skladu s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) dolžan podatke o poslovanju v preteklem letu priložiti 
občini in sicer vsako leto, najkasneje 15 dni po roku za sprejem zaključnega računa. 
 
Iz Poročila o izvajanju pomoči na domu – socialne oskrbe za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 je 
razvidno skupno število uporabnikov, število opravljenih efektivnih ur in število uporabnikov po 
občinah po posameznih mesecih. Delo oskrbovalk se je v letu 2020 ob razglasitvi prve epidemije 
prilagodilo situacijam epidemije. Zaradi ukrepov, povezanih s COVID-19, so bili primorani v 
skladu s smernicami in navodili pristojnega ministrstva, storitev pomoči na domu omejiti oziroma 
uporabnikom zagotoviti najnujnejša opravila. V  izrednih primerih so v letu 2020 nekajkrat izvajali 
pomoč na domu tudi med vikendi in prazniki. 
 
Po podatkih za Občino Cirkulane je v letu 2020 storitev pomoč na domu 7 mesecev koristilo 5 
uporabnikov, 4 mesece 4 uporabniki in 1 mesec 3 uporabniki. V povprečju je mesečno bilo 
opravljenih 110 efektivnih ur na območju Občine Cirkulane.   
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 
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