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ZADEVA: Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 
 
PRAVNE PODLAGE:  
 

- Statut Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007), 
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV), (Uradni list RS 54/92, RS 56/92, RS 42/94, RS 1/99, 

RS 41/99, RS 36/00, RS 54/00, RS 26/01, RS 110/02, RS 2/04, RS 21/06, RS 105/06, 
RS 114/06, RS 61/10, RS 62/10, RS 40/11, RS 40/11, RS 57/12), 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 36/02, 87/06, 127/06,8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 

- Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za uravnoteženje 
javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 

- Pravilnik o opravljanju socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa 
v register (Uradni list RS, št. 3/06) 

 
 
PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za družbene dejavnosti 
 
POROČEVALEC: Matjaž Kopše 
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I.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 
»Pomoč družini na domu« je javna služba na področju socialnega varstva, kot to določa 42. člen 
Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV). 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 (15. člen ZSV). Lokalna skupnost zagotavlja mrežo 
javne službe za pomoč družini na domu po 43. členu ZSV in sofinanciranje storitve v obsegu, kot je 
opredeljeno v 99. členu ZSV. 
 
Občinski svet je na svoji 14. redni seji, dne 18. decembra 2012 podal soglasje k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v višini 16,50 EUR. Občina subvencionira  
12,00 EUR za uro neposredne oskrbe,  uporabniki pa prispevajo za uro opravljene storitve ob 
delavniku 4,50 EUR, v nedeljo in nočnem času 5,34 EUR ter na dan državnega praznika in dela 
prostega dne 6,26 EUR za uro neposredne oskrbe.  
 
 
Na podlagi spremenjenega števila izvajalk socialne oskrbe na domu in sprememb področne 
zakonodaje je Center za socialno delo Slovenska Bistrica 8.05.2014 posredoval nov predlog 
ekonomske cene neposredne socialne oskrbe za obdobje od 01.06.2014 dalje.  

 

Center za socialno delo Slovenska Bistrica je ceno oblikoval na podlagi Pravilnika o standardih in 
normativih socialno varstvenih storitev Ur. l., št. 45/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 6/12), in na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 
31.12.2014.  

 

Pri izračunu cene je upošteval predvideno povprečno število 22 uporabnikov storitve za leto 2014 
in 0,11 strokovnega delavca za pripravo dogovora in 0,11 strokovnega delavca za vodenje in 

koordiniranje (skupaj strokovni del 0,22) in 4 izvajalce storitve oz. socialne oskrbovalce/ke. 

 

1)  CENA STORITVE je sestavljena iz stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo 
dogovora na mesec (priloga 2/1-1),  stroškov vodenja in koordiniranja na mesec (priloga 2/1-2) 
in stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec (priloga 2/2). 

� Pri izračunu stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora  je 
upoštevano: 

- plača za 37 plačni razred in dodatki po Zakonu o sistemu plač za javne uslužbence; 
- drugi stroški dela po Kolektivni pogodbi zdravstva in socialnega varstva in Zakonu o 

uravnoteženju javnih financ; 
- stroški materiala in storitev v višini 20% stroškov dela.  

 

•     Pri izračunu stroškov za vodenje in koordiniranje je upoštevamo: 

- plača za 37 plačni razred in dodatki po Zakonu o sistemu plač za javne uslužbence; 
- drugi stroški dela po Kolektivni pogodbi zdravstva in socialnega varstva in Zakonu o 

uravnoteženju javnih financ; 
- stroški materiala in storitev v višini 20% stroškov dela za vodenje in koordiniranje in stroški 

za upravno administrativna dela, ki znašajo 75% stroškov dela za strokovno pripravo v 
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zvezi s sklenitvijo dogovora in stroškov dela za vodenje in koordiniranje, kot določa 
pravilnik. 

 

• Pri izračunu stroškov za neposredno socialno oskrbo so upoštevani naslednji stroški: 

- osnovna plača za 16,18 in 2x za 19 plačni razred in dodatki po Zakonu o sistemu plač za 
javne uslužbence za polni delovni čas, pri čemer smo upoštevali, da en oskrbovalec opravi 
110 efektivnih ur mesečno; 

- drugi stroški dela po Kolektivni pogodbi zdravstva in socialnega varstva in Zakonu o 
uravnoteženju javnih financ; 

- stroški materiala in storitev v višini 15% stroškov dela kot je dovoljeno po pravilniku. 

 

2)   EKONOMSKA CENA: na tej podlagi izračunana ekonomska cena storitve znaša 15,65 EUR 
na uro opravljene storitve na delovni dan in je za 5,2% nižja od trenutno veljavne cene. 

Ekonomska cena storitve za delo v nedeljo in za delo na dela prost dan ali praznik znaša (po 
22. Člen Pravilnika): 

- nedeljsko delo:  16,56  EUR na uro, 

- delo na dan praznika: 17,46 EUR na uro. 

 

Pri izračunu nedeljskega dela je Center upošteval 10% dvig od zakonsko določene možnosti od 0 
do 40%. 

Pri izračunu dela na dan praznika je Center upošteval 20% dvig od zakonsko določene možnosti 
od 0 do 50%. 

Po določilih Pravilnika se pri izračunu cene za uporabnika od skupne ekonomske cene storitve 
odštejejo: 

- 100% subvencija za stroške za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, ki 
po izračunu znaša 0,67 EUR, 

- 50% stroškov za vodenje in koordiniranje v višini 0,55 EUR. 

 

3)  CENA ZA UPORABNIKA znaša 4,50 EUR na uro opravljene storitve na delovni dan. 

4) CENA ZA OBČINO MAKOLE znaša 11,15 EUR na uro opravljene storitve na delovni dan.  

 

II. FINANČNE POSLEDICE 

 
Upoštevajoč  povprečno število ur (139,10 ur/mesec)  oskrbe pri uporabnikih v obdobju januar-maj 
2014 (6 upravičencev) ter  predviden delež subvencioniranja s strani občinskega proračuna po 
01.06.2014 v  višini 11,15 EUR na uro, se na postavki 020433- Sofinanciranje pomoči na domu do 
konca leta 2014 iz naziva znižanja cena za Občino Makole v višini 0,85 EUR/uro (iz 12,00 EUR na 
11,15 EUR)  planira prihranek v višini cca. 830,00 EUR. V proračunu je na omenjeni postavki 
zagotovljeno 17.000,00 EUR sredstev. Trenutna poraba za obdobje januar-maj 2014 znaša 
8.814,00 EUR. V primeru enakega povprečja ur opravljene socialno varstvene storitve »Pomoč 
družini na domu« do konca leta 2014, bo potrebno zaradi višjega števila ur, kot so bile načrtovane 
pri sprejemu proračuna,  na postavki zagotoviti še dodatnih cca. 3.350,00 EUR. 
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III. PREDLOG SKLEPA 

 
V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem 
razpravlja ter sprejme naslednji  

 
S K L E P   

 
1. 

Občinski svet Občine Makole daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu, ki jo je predlagal izvajalec CSD Slovenska Bistrica, v višini 15,65 EUR na uro 
opravljene storitve ob delavniku, 16,56 EUR  na uro opravljene storitve v nedeljo ter 17,46 
EUR na uro opravljene storitve na dan državnega praznika in dela prostega dneva. 
 

2. 
Občina Makole subvencionira ceno urne postavke pomoči družini na domu v višini 11,15 
EUR. 
 

3. 

Ob upoštevanju subvencije Občine Makole znaša prispevek uporabnika za uro opravljene 
storitve ob delavniku 4,5 EUR,  v nedeljo in nočnem času 5,41 EUR ter na dan državnega 
praznika in dela prostega dne 6,31 EUR. 
 

4. 

Ta sklep začne veljati osmi dan po  objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa 
se od 01.06.2014 dalje. 

5. 
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu, številka 9000-11/2012-17, z dne 18.12.2012. 

 
 

S spoštovanjem, 
 Alojz Gorčenko 
 Župan 
 Občine Makole 


