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ZADEVA:   Soglasje k ceni storitve pomoči na domu 

 

Dom upokojencev Kranj po pogodbi izvaja za Mestno občino Kranj storitev pomoči na domu 

od 1.2.2000 in je zato pripravil predlog cene storitve pomoči na domu za leto 2011. Ceno 

storitve, oblikovano v skladu z veljavno zakonodajo, določi organ upravljanja izvajalca 

storitve pomoči na domu. K ceni pa si mora izvajalec pridobiti soglasje Sveta Mestne občine 

Kranj. 

Pravno podlago predstavljajo: Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB2; 

23/2007 popr.; 41/2007 popr.); Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno 

varstvenih storitev (Ur. list RS, 110/2004, 124/2004, 114/2006-ZUTPG, 62/2010-ZUPJS); 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 

87/2006); Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 

45/2010); Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev (Ur. 

list RS, št. 101/99, 96/02); Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07). 

 

Za Mestno občino Kranj bo po sprejemu proračuna za leto 2011 storitev pomoči na domu 

izvajalo 26 socialnih oskrbovalk (to pomeni ena oskrbovalka več kot v letu 2010), koordinator 

in  0,8 vodje pomoči na domu, kar pomeni, da bodo socialne oskrbovalke opravile 2.860 ur pri 

uporabnikih mesečno. Za primerjavo lahko povemo, da je v letu 2004 za Mestno občino Kranj 

izvajalo pomoč na domu 13 socialnih oskrbovalk, v proračunskem letu 2010 pa v povprečju 

24,16 oskrbovalk mesečno. Oskrbovalke so iz meseca v mesec oskrbovale večje število 

oskrbovancev (meseca januarja 2004 61, konec leta 2010 140 oskrbovancev) ter iz leta v leto 

opravile tudi večje število ur pri oskrbovancih (leta 2003 14.651 ur, proračunskega leta 2010 

33.864 ur, kar pomeni 116,65-urno efektivnost). 

Ekonomska cena storitve pomoči na domu za leto 2011 znaša 16,26 € (v letu 2010 je bila 

predlagana ekonomska cena 16,32 €). V ekonomski ceni so zajeta sredstva za stroške vodenja 

in stroške neposredne socialne oskrbe, in sicer za plače, prispevke, premije, sredstva za 

nezaposlene invalide, davek, materialni stroški, računovodske storitve, stroški avtomobilov in 

amortizacija opreme. Stroškov vodenja pa so po 20. členu Uredbe o merilih za določanje 

oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev oproščeni vsi uporabniki. Cena storitve 

pomoči na domu je odvisna tudi od števila opravljenih efektivnih ur socialne oskrbovalke na 

domu na mesec. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
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storitev je to 120 efektivnih ur, kar pomeni, da naj bi ena socialna oskrbovalka opravila 120 ur 

mesečno pri uporabnikih. Občina pa lahko zaradi posebnosti naselja in posebnosti 

obravnavanja uporabnikov dovoli odstopanje od normativa števila efektivnih ur. Dne 4.6.2010 

pa je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 45/2010 objavljen Pravilnik o standardih in 

normativih socialnovarstvenih storitev, kateri v 6. členu navaja nov normativ storitve za 

pomoč na domu, ki je povprečno 110 ur efektivnega dela za pomoč na domu na mesec. Dom 

upokojencev Kranj v svojem gradivu tudi podaja razlago za opravljenih 110 efektivnih ur 

mesečno. Pri tem pa se, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 

socialnovarstvenih storitev, v dogovorjeno število 110 efektivnih ur ne morejo všteti 

nerealizirane planirane ure, kot predlaga izvajalec. 

V letu 2010 smo za izvajanje službe pomoči na domu v proračunu za leto 2010 predlagali 

385.640 €. Celotna sredstva pa zaradi daljših bolniških in porodniških odsotnosti niso bila 

izkoriščena. Zato za leto 2011 predlagamo, da lahko Dom upokojencev Kranj v okviru 

dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj zaposli dodatno število izvajalcev 

neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim drugače 

zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti niso sposobni zagotavljati storitev. 

Služba pomoči na domu pa se pri svojem delu srečuje z velikimi težavami zaradi premajhnega 

voznega parka, saj imajo na voljo 5 starejših avtomobilov (pri tem bo en avtomobil zaradi 

dotrajanosti in prevelikih popravil izločen iz prometa). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo 

vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato zaradi zagotovitve nemotenega 

poteka službe in same racionalnosti potrebujejo vsaj dva avtomobila, pri tem bi enega 

nadomestili in pridobili še enega dodatnega in bi tako imeli 6 avtomobilov, ki jih nujno 

potrebujejo. Svetu Mestne občine Kranj zato predlagamo, da v proračunu za leto 2011 

zagotovi sredstva za nakup dveh avtomobilov, in sicer v višini 5.000 € na en avtomobil, 

skupaj torej 10.000 €. 

 

Od Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo smo prejeli analizo stanja izvajanja 

pomoči na domu za leto 2009, katera zajema vseh 210 slovenskih občin. Iz omenjene analize 

izhajajo med drugim naslednji podatki, ki se nanašajo na leto 2009: 

- povprečna potrjena cena, ki jo plača uporabnik storitve pomoči na domu na uro je po 

slovenskih občinah v navedenem obdobju znašala 4,46 €, povprečna cena za gorenjsko 

regijo za uporabnika je bila 4,91 €, povprečna cena pri mestnih občinah pa 4,51 €. 

Navedeno pomeni, da smo bili v Mestni občini Kranj s ceno 4,20 EUR za uporabnika 

nekoliko pod slovenskih povprečjem, 

- celotni stroški pomoči na domu na uro storitve so povprečno znašali 16,47 €, na 

Gorenjskem 16,76 €., v mestnih občinah pa 17,14 €. Ekonomska cena je v Mestni 

občini Kranj v navedenem obdobju znašala 16,32 €,  

- v povprečju so slovenske občine zagotavljale 66,70% subvencijo k ceni. V Mestni 

občini Kranj pa smo zagotavljali 73,10% subvencijo k ceni, kar je nad slovenskim 

povprečjem. Vzroki za to tičijo v višini subvencije s strani države, ki se nanaša na 

Aktivno politiko zaposlovanja. Slovenskim občinam je bilo v povprečju namreč 

zagotovljenih 10,8% subvencije k ceni s strani države, Mestni občini Kranj je bil 

omenjeni delež zagotovljen le v višini 3,6%, kar posledično pomeni višjo subvencijo s 

strani občine, 

- socialne oskrbovalke so v Sloveniji v letu 2009 opravile povprečno 105,2 efektivnih ur 

na mesec, na gorenjskem v povprečju 99,3 efektivnih ur, v mestnih občinah 105,68 

efektivnih ur, v Mestni občini Kranj pa 107,54 efektivnih ur, kar pomeni, da smo se še 

najbolj približali Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 



storitev, ki govori o 120 efektivnih urah, pri čemer je občina lahko dovolila 

odstopanje. 

 

Predlagamo, da Mestna občina Kranj zagotovi subvencijo k ceni storitve pomoči na domu v 

višini 73,52%, pri tem cena za opravljeno storitev pomoč na domu za uporabnika ostaja 

nespremenjena, to je 4,20 €. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 

socialno varstvenih storitev, ki ga je sprejelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

pa se cena na uro, opravljena v nedeljo, poveča za 40%, opravljena na dan državnega praznika 

in dela prostega dne pa za 50%, kar pomeni, da je predlagana cena urne postavke za 

uporabnika ob nedeljah 5,88 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne pa 6,30 €. 

Nadalje tudi predlagamo, da Mestna občina Kranj tako kot v preteklih letih, sofinancira javno 

službo pomoči na domu iz proračuna Mestne občine Kranj po dejanskih stroških, kar pomeni, 

da v proračunu za leto 2011 zagotovi 407.634,50 €. Če povzamemo skupaj, znašajo vsi 

predvideni stroški za leto 2011 za službo pomoči na domu 554.457 €, od tega prispeva država 

3.636 € (0,66%), uporabniki 143.186 € (25,82%) in Mestna občina Kranj 407.635 € (73,52%). 

Poleg tega predlagamo, da se v proračunu za leto 2011 zagotovi sredstva za nakup dveh 

avtomobilov, v višini 10.000 €. 
 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednje:  

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za leto 2011 soglasje k 

predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,26 €. Mestna občina 

Kranj zagotovi 73,52% subvencijo k ceni storitve pomoči na domu, pri čemer cena za 

uporabnika za uro opravljene storitve znaša 4,20 €. Cena urne postavke za uporabnika 

ob nedeljah znaša 5,88 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,30 €.  

Mestna občina Kranj pri  tem  sofinancira  javno  službo   pomoči na domu  po 

dejanskih stroških. V proračunu za leto 2011 se za javno službo pomoči na domu 

zagotovi 407.635 €. 

2.  Dom upokojencev Kranj lahko v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne 

občine Kranj za leto 2011 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, 

ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim drugače zaradi dolgotrajnih 

bolniških in porodniških odsotnosti niso sposobni zagotavljati storitev. 

3. Mestna občina Kranj v proračunu za leto 2011, za organizacijo in izvajanje službe 

pomoči na domu, zagotovi sredstva za nakup dveh avtomobilov, v skupni vrednosti 

10.000,00 €. 

 

Pripravila: 

Manja Vovk, univ.dipl.soc.del.                                                            

 

 

Nada Bogataj Kržan, univ. dipl. pol.                                    Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 

vodja Oddelka za družbene zadeve                                                   ŽUPAN 

 

Priloga: 

 Predlog Doma upokojencev Kranj za soglasje k ceni storitev za izvajanje pomoči na 

domu za leto 2011 s prilogo (obrazložitev predloga in obrazci) 


