
 

PREDLOG: 

 
Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - 

ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A in 57/12), 37. in 38. člena Pravilnika 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) in 16. 
člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10) je Občinski svet Občine 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na __________ seji, dne __________ , sprejel 

 

 

SKLEP  

O SOGLASJU K CENAM SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV POMOČI DRUŽINI NA DOMU 

 

I. 

 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah daje soglasje k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Lenart, 
v višini 14,72 EUR na efektivno uro. 

 

II. 
 

Polna cena storitve za uporabnika (cena storitve, zmanjšana za  subvencijo lokalne skupnosti) znaša 

od 01.03.2013 dalje 2,81 EUR na uro. 
 

III. 

 

Ta sklep začne veljati s sprejemom. 
 

 

Številka: 122-1/2013 
Datum: ______________    

 

                                                                                                    Župan 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
                                                                                                     Darko Fras, univ.dipl.prav. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

Zakon o socialnem varstvu  v 43. členu določa, da je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe 

za pomoč družini na domu. 

 

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v 

drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Nadalje 

zakon v 99. členu določa, da občina financira pomoč družini na domu najmanj v višini 50% 

subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma zavezanec za plačilo delno 

ali v celoti oproščen plačila.  

 

Cene se usklajujejo po elementih, in sicer: 

 stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za določanje plač 

na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost; 

 stroški material in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin; 

 stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja, skladno z letnim indeksom 

cen življenjskih potrebščin. 

 

Uskladitev cen se opravi enkrat letno. Izvajalec pa ceno lahko uskladi tudi, če uskladitev glede na 

rast elementov v vmesnem obdobju preseže 3% cene, določene ob zadnji uskladitvi. Izvajalec 

storitve pa je tudi dolžan pristojnemu organu pošiljati obvestilo o višini cene v roku 15 dni od 

uskladitve. 

 

Stroške storitve pomoč na domu sestavljajo: 

- stroški strokovne priprave  v zvezi s sklenitvijo dogovora,  

- stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in 

- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov 

 

Storitev pomoči družini na domu za Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah izvaja Center za 

socialno delo Lenart. 

 

Center za socialno delo je kot izvajalec pomoči družini na domu, pripravil predlog cene storitve 

pomoči družini na domu. Ceno storitve, oblikovano v skladu z veljavno zakonodajo, določi organ 

upravljanja izvajalca storitve pomoči družina na domu. K ceni pa mora izvajalec pridobiti soglasje 

Občinskega sveta  Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

 



 

Cena storitve pomoč družini na domu je preračunana na 110 efektivnih ur, v skladu s 6. členom 

Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.  

  

Celotni stroški storitve Pomoč družini na domu znašajo 17,72 EUR na efektivno uro. Subvencija iz 

sredstev proračuna Občine v višini 82,6% celotnih stroškov storitve tako znaša 11,91 EUR na 

efektivno uro. V letu 2013 ni subvencioniranja države. CSD Lenart  predlaga, da bi cena za 

opravljeno storitev pomoč družini v letu 2013 za uporabnika ostala nespremenjena in sicer v 

višini 2,81 EUR. 

 

Pri izračunu predloga za uskladitev cen socialno varstvene storitve pomoč na domu kot socialna 

oskrba na domu so izhajali iz naslednjih izhodišč: 

- trenutnih plačnih razredov delavcev 

- izplačilo regresa v letu 2013 bo nižji in je določen po lestvici glede na višino plačilnega 

razreda (od 14. do 30. plačnega razreda znaša 484,04 EUR), 

- v letu 2013 javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, 

- pri stroških materiala in storitev so upoštevali realizacijo leta 2012 in Pravilnik o 

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 

 

LETO SUBVENCIJA 

OBČIN 

SUBVENCIJA 

ZAVODA RS 

STROŠEK 

UPORABNIKA 

SKUPAJ 

EFEKTIVNA 

URA 

2008 6,65 4,98 1,66 = 13,29 

2009 7,99 5 2,10 = 15,09 

2010 8,20 3,89 2,10 = 14,19 

2011(do 

30.6.2011) 

9,46 3,88 2,42 = 15,76 

2011 (od 

1.7 do 

31.12.2011) 

12,37 0,97 2,42 =15,76 

2012 13,31 0 2,81 =16,12 

2013 11,91 0 2,81 =14,72 

 

Po priloženem obračunu s strani CSD, je predlog cene storitve pomoči družini na domu – vodenje  

za leto 2009 je znašalo 189,57 EUR mesečno, medtem ko je v letu 2010 znašalo 189,57 EUR. V 

letu 2011  so stroški znašali 198,74 EUR, za leto 2012 znašajo 200,25 EUR na mesec in predlog za 

leto 2013 je določen v višini 144.35 EUR na mesec. Glede na preteklo leto so se stroški znižali  za 



 

27,91 % oz. razlika je nastala zaradi prerazporeditve delavke na to delovno mesto z nižjim plačnim 

razredom, od 1.2.2013 dalje. 

 

Predlog cene storitve pomoči družini na domu – neposredna socialna oskrba  uporabnikov  je za 

leto 2009 znašala 551,25 EUR, medtem ko je v letu 2010 znašala 760,02 EUR na mesec. V letu 

2011 je za neposredno socialno oskrbo uporabnikov znašala 895,73 EUR do 30.6.2011 in do 1.7-

31.12.2011 znaša  1.164,54 EUR za Občino Sveta Trojica v Slovenskih goric. Za leto 2012 znaša  

cena neposredne socialne oskrbe 1.161,43 EUR za Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah in 

predlog za leto 2013 znaša 1.098,81 EUR. Glede na leto 2012 so stroški neposredne socialne 

oskrbe v letu 2013 nižji za 5,4 % 

 

Stroški neposredne socialne oskrbe uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih socialnih 

oskrbovalk storitve pomoči na domu. Predlog cen je pripravljen na dejanskih izhodiščih delavk, ki 

opravljajo neposredno socialno oskrbo v Občini Lenart, Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sveta 

Trojica v slovenskih goricah, v skladu s podpisano pogodbo. 

 

Vrednostno predstavljajo štiri oskrbovalke mesečno 5.722,95 EUR stroškov, obveznost je 

naslednja: 

 Občina Lenart     3.551,08 EUR  

 Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah  1.073,05 EUR 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah 1.098,81 EUR 

 Zavod RS za zaposlovanje   0             EUR. 

 

Zaradi vse splošne družbene situacije in s tem posledično nižjega materialnega standarda starejših 

oseb, CSD Lenart predlaga, da občina še naprej dodatno subvencionira storitev pomoč družini na 

domu.  

 

 

 

 

 


