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OBČINA OPLOTNICA  

                       

O b č i n s k a    u p r a v a 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

Številka: 122-1/2012-66 

Datum: 6.12.2012 

1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU 

      17. točka dnevnega reda 

     SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU 

2. PREDLAGATELJ GRADIVA 

      ŢUPAN 

3. VSEBINA GRADIVA 

      SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU 

4. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

      Komisija za druţbene in društvene dejavnosti 

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 

      Občinska uprava 

6. PRAVNE PODLAGE:  

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo UPB2, 

23/07-popr., 41/07-popr., 5/08, 73/08 in 8/09) 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 

RS, št. 36/02, 87/06, 127/06,8/07, 51/08 in 5/09), 

Pravilnik o opravljanju socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in 

vpisa v register (Uradni list RS, št. 3/06) in 

Statut Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/2012)   

7. VRSTA POSTOPKA: 

      Enofazni 

8. SKLEP 

I. Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve 

pomoč druţini na domu, ki jo je predlagal izvajalec CSD Slovenska Bistrica, v višini 

16,50 Eur na uro opravljene storitve ob delavniku, 17,34 Eur  na uro opravljene 

storitve v nedeljo in nočnem času ter 18,26 Eur na uro opravljene storitve na dan 

drţavnega praznika in dela prostega dneva. 

II. Občina Oplotnica subvencionira ceno urne postavke pomoči druţini na domu v 

višini 13,50 Eur. 

III. Ob upoštevanju subvencije Občine Oplotnica znaša prispevek uporabnika za uro 

opravljene storitve ob delavniku 3,00 Eur,  v nedeljo in nočnem času 3,84 Eur ter na 

dan drţavnega praznika in dela prostega dne 4,76 Eur. 

IV. Ta sklep začne veljati  petnajsti dan po  objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa 

se od 01.01.2013 dalje. 

V. Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene 

socialnovarstvene storitve pomoč druţini na domu, številka 17.8.1/2010, z dne 

17.7.2010 in Sklep številka 9.7.1/2012 , z dne 23.5.2012. 

 

 

                                                                                   Ţupan Matjaţ Orter 
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9. NAMEN, CILJI SPREJEMA  

 

»Pomoč druţini na domu« je javna sluţba na področju socialnega varstva, kot to določa 42. 

člen Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV). Pomoč druţini 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 mreţo javne sluţbe za pomoč druţini na domu po 43. členu ZSV in sofinanciranje 

storitve v obsegu, kot je opredeljeno v 99. členu ZSV.  

 

Občinski svet Občine Oplotnica je na svoji 17. redni seji 17. maja 2010 podal k ceni 

socialnovarstvene storitve pomoč druţini na domu v višini 15,21 Eur. Občina subvencionira 

12,72 Eur na uro neposredne oskrbe, uporabniki pa pokrivajo 2,49 Eur za uro neposredne 

oskrbe. Sprejet je bil sklep, da Občina Oplotnica pokrije manko sredstev, ki so nastajali od 

1.1.2012 do uporabe tega sklepa, zaradi ukinitve sredstev iz naslova Aktivne politike 

zaposlovanja. 

 

Center za socialno delo Slovenska Bistrica je 29.11.2012 posredoval nov predlog ekonomske 

cene neposredne socialne oskrbe. Izdelava stroškovne cene storitve pomoč na domu, temelji 

na predpisanih elementih v skladu z 12. členom Pravilnika o spremembah pravilnika o 

metodologiji o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev.  

 

Sprememba metodologije uvaja naslednje vsebinske spremembe, ki vplivajo na izračuna cene 

storitve pomoč da domu, in sicer: 

 vsi povprečni mesečni stroški programa pomoči na domu se preračunajo na uro na 

podlagi skupnega števila efektivnih ur neposrednega dela, 

 stroški strokovnih delavcev in sodelavcev, ki ugotavljajo upravičenost in izvajajo 

strokovno pripravo uporabnikov do storitve pomoči na domu ter vodenje in 

koordiniranje delavk na področju neposrednega dela z uporabniki, se po novem ločijo 

na strokovno delo v zvezi s sklenitvijo dogovora z uporabniki ter na vodenje in 

koordiniranje neposrednega dela, 

 stroške v zvezi s sklenitvijo dogovora v celoti financira občina, 

 stroške vodenja in koordiniranja ter stroške neposrednega dela pa financiranja najmanj 

50% občina, drţavni proračun preko aktivne politike zaposlovanja, ostanek bremeni 

uporabnika. 

 

Cena je oblikovana na podlagi spremembe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 

socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10), Pravilnika o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10) in Dogovora o ukrepih na področju plač 

in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012. 

 

V letu 2011 in 2012 se je program pomoči na domu za vse štiri občine povprečno izvajal v 

naslednjem obsegu: 

 zagotavljanje storitve pomoči na domu vsak delavnik s sobotami, nedeljami in 

prazniki, 

 77 uporabnikov pomoči na domu, 

 13 delavk oz. 1430 ur efektivnega dela za neposredno delo, 

 0,38 strokovne delavke za ugotavljanje opravičenosti, pripravo dogovora, organizacijo 

ključnih članov okolja in začetno srečanje pri uporabniku, 
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 0,35 strokovne delavke za vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev ter njihovo 

usmerjanje, sodelovanje pri izvajanju dogovora in pri zapletenih ţivljenjskih situacijah 

opravičencev. 

 

Glede na povprečno število 77 uporabnikov storitve v letu 2012, pripada izvajalcu  0,38 

strokovnega delavca za pripravo dogovora, 0,35 strokovnega delavca za vodenje in 

koordiniranje in 13 izvajalcev storitve oz. socialnih oskrbovalk, pri čemer se upošteva 0,55 

delavca na 20 neposrednih izvajalcev. 

 

Cena je sestavljena iz stroškov za pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora na mesec , stroškov 

vodenja in koordiniranja na mesec  in stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na 

mesec. 

 

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 usluţbence, 

 drugi stroški dela po Kolektivni pogodbi zdravstva in socialnega varstva, 

 stroški materiala in storitev v višini 20% stroškov dela. 

 

Pri izračunu stroškov za vodenje in koordiniranje je upoštevano: 

 plača za 37 plačni razred in dodatki po Zakonu o sistemu plač za javne usluţbence, 

 drugi stroški dela po Kolektivni pogodbi zdravstva in socialnega varstva, 

 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 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: 

 plača po plačnih razredih in dodatkih po Zakonu o sistemu plač za javne usluţbence za 

polni delovni čas, pri čemer je upoštevano, da en oskrbovanec opravi 110 efektivnih 

ur mesečno, 

 drugi stroški dela po Kolektivni pogodbi zdravstva in socialnega varstva. 

 

Pri vrednotenju posameznih kalkulativnih elementov  cene je upoštevano: 

 bruto plače skladno s sistemizacijo po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in 

veljavno plačno lestvico od 1.1.2011, z upoštevanjem odbitka plačnih nesorazmerij in 

dejanskega dodatka na delovno dobo; upoštevane so omejitve skladno z zakonom o 

dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, 

 rast drugih stroškov dela 2,4 in premija za kolektivno dodatno pokojninsko 

zavarovanje 1,5% (Uradni list RS, št. 10/12), 

 pri materialnih stroških programa in drugih stroških dela smo upoštevali indeks rasti 

2%. 

 

 Glede na navedena izhodišča in stroške znaša ekonomska cena za uro  neposredne socialne 

oskrbe  16,50 Eur  na delovni dan, v nedeljo in nočnem času 17,34 Eur, na dan drţavnega 

praznika in dela prostega dneva pa znaša ekonomska cena storitve 18,26 Eur. 

 

V skladu z 22. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno  varstvenih  

storitev se lahko cena ure storitve opravljene v nedeljo ali nočnem času poveča največ za  
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40%, na dan drţavnega praznika in dela prostega dne  pa največ za 50% glede na dejansko 

povečanje stroškov. 

 

Na podlagi metodologije in 28. člena Sprememb zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 

št. 2/04) so občine kot nosilke programa pomoči na domu dolţne subvencionirati najmanj 

50% polne cene storitve (iz naslova dela primerne porabe občin na prebivalca, ki je 

namenjena za ta program) in se nanaša na: 

 100% pokrivanje stroškov strokovne priprave dogovora in 

 50% pokrivanja stroškov vodenja in koordiniranja ter neposrednega dela. 

 

Glede na navedbo in višino planiranih sredstev v proračunu, predlagamo, da Občina 

subvencionira  storitev v višini 13,50 Eur, kar predstavlja 81,8% cene ure storitve in se glede 

na dosedanje subvencioniranja poviša za 0,78 Eur. 

 

Uporabnik pa pokriva razliko kar za uro storitve opravljeno na delovni dan znaša 3,00 Eur, v 

nedeljo in nočnem času 3,84 Eur ter v času praznikov 4,76 Eur.  

 

Za uporabnika  se torej zviša plačilo za storitev za 0, 51 Eur. 

 

Na zvišanje cene vpliva: 

1. Sprememba Pravilnika glede obveznosti financiranja občin – prenos financiranja 

stroškov vodenja in koordiniranja na uporabnika v višini najmanj 50%, 

2. Zniţanje efektivnih ur za socialne oskrbovalce iz 120 na 110, 

3. Ukinitev subvencij iz proračuna drţave, 

4. Rast elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 2012. 

 

 

10. FINANČNE POSLEDICE 

 

Upoštevajoč  predvideno število ur  oskrbe pri uporabnikih za naslednje leto (število 

uporabnikov) ter  deleţ subvencioniranja s strani občinskega proračuna v  višini 13,50 Eur na 

uro, se planira, da bo potrebno v letu 2013 zagotoviti  za izvajanje sluţbe pomoči 39.000,00 

Eur. 

 

11. PREDLOG SKLEPA 
 

V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem 

razpravlja ter sprejme naslednji  

 

S K L E P   

 

I. 

 

Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč druţini 

na domu, ki jo je predlagal izvajalec CSD Slovenska Bistrica, v višini 16,50 Eur na uro 

opravljene storitve ob delavniku, 17,34 Eur  na uro opravljene storitve v nedeljo in nočnem 

času ter 18,26 Eur na uro opravljene storitve na dan drţavnega praznika in dela prostega 

dneva. 
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II. 

 

Občina Oplotnica subvencionira ceno urne postavke pomoči druţini na domu v višini 13,50 

Eur. 

 

III. 

 

Ob upoštevanju subvencije Občine Oplotnica znaša prispevek uporabnika za uro opravljene 

storitve ob delavniku 3,00 Eur,  v nedeljo in nočnem času 3,84 Eur ter na dan drţavnega 

praznika in dela prostega dne 4,76 Eur. 

 

IV. 

 

Ta sklep začne veljati  petnajsti dan po  objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 

01.01.2013 dalje. 

 

V. 

 

Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve 

pomoč druţini na domu, številka 17.8.1/2010, z dne 17.7.2010 in Sklep številka 9.7.1/2012 , z 

dne 23.5.2012. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila: 

Irena Cehtl, svetovalka                                                              


