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PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o soglasju k uskladitvi 
cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Selnica ob 
Dravi. 

 
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 

 
 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 

 
 

  



 
 
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/2007 – popr., 41/2007 – popr., 122/2007 – Odl. US), določilih Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/2006, 127/2006, 
8/2007, 51/2008, 5/2009, 7/2010, 25/2010 – popr.) in 7. člena Statuta Občine Selnica ob 
Dravi (MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na ….. seji, dne …….., 
sprejel 
 
 

S K L E P  
o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« 

v Občini Selnica ob Dravi 
 

1. Ekonomska cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« za leto 2010 
znaša 15,10 EUR na uro. 

 
2. Polna cena storitve za uporabnika (cena storitve, zmanjšana za 50 % subvencijo 

lokalne skupnosti in za subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje) znaša za leto 2010 
3,55 EUR na uro. 

 
3. Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan 

po objavi. 
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA K USKLADITVI CENE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE 
»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« V OBČINI SELNICA OB DRAVI 

 
 
1. Pravne osnove 
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 23/2007 – 

popr., 41/2007 – popr., 122/2007 – Odl. US), ki v 3. odstavku 101. člena določa, da k 
cenam storitve pomoči družini na domu daje soglasje pristojni občinski organ, 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 
87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 7/2010, 25/2010 – popr.) določa, da je za 
izdajo soglasja k ceni storitve pomoči družini na domu pristojen občinski upravni organ. 
 
 

2. Razlogi za uskladitev cene in posledice uskladitve 
V skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se 
cena storitve »pomoč družini na domu« usklajuje najmanj enkrat letno. Sončni dom Maribor 
d. o. o., Železnikova 10, 2000 Maribor je dne, 12. 4. 2010, posredoval vlogo za soglasje k 
ceni s predpisanimi prilogami.  
 
Ekonomska cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« znaša po izračunih 
Sončnega doma Maribor d. o. o. 15,10 EUR na uro za leto 2010, kar pomeni za 1,3 % 
povišanje v primerjavi z lanskim letom. Polna cena za uporabnika se v primerjavi z letom 
2009 ne spreminja in ostaja v višini 3,55 EUR na uro. V letošnjem letu pa se je zmanjšal 
delež Občine Selnica ob Dravi in sicer za 4,5 %. (v letu 2009 je bil prispevek občine 8,02 
EUR na uro, v letu 2010 znaša prispevek občine 7,66 EUR na uro). Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve torej v letošnjem letu prispeva več, kot v lanskem letu, kar pomeni 
za občino manjši prispevek. 
 
V letu 2009 je bilo za izvajanje nalog neposredne socialne oskrbe na domu za potrebe javne 
službe v Občini Selnica ob Dravi v Sončnem domu d. o. o. zaposlenih 6 socialnih oskrbovalk 
od tega 2 preko subvencionirane zaposlitve, 1 redno zaposlena in 3 preko sistema javnih del. 
V letu 2009 so oskrbovale poprečno 19 uporabnikov mesečno ali povedano drugače: 6 
oskrbovalk/19 uporabnikov, kar pomeni bistveno preseganje veljavnega normativa 1 
oskrbovalka/5 uporabnikov. Kljub temu je bila pomoč oskrbovalk preko sistema javnih del 
dobrodošla, saj je teren v naši občini izredno razpršen. Veliko oskrbovancev živi izven 
strnjenega dela naselja Selnica ob Dravi in je temu primerno potrebno organizirati službo 
pomoči na domu, ki se izvaja optimalno v smeri hitre in učinkovite oskrbe. 
 
 
Način oblikovanja cene 
Cena socialno varstvene storitve se določi na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih 
stroškov za tekoče leto po elementih za oblikovanje cen, preračunanih na enoto storitve, pri 
čemer je za socialno varstveno storitev »pomoč družini na domu« enota storitve efektivna 
ura.  
 
Stroške storitve »pomoč družini na domu« po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev sestavljajo: 
• stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov,  
• stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja (v nadaljevanju vodenje). 
 
Stroške neposredne socialne oskrbe uporabnikov, ki so stroški neposrednih socialnih 
oskrbovalcev na domu, sestavljajo: 

- stroški dela, 
- stroški materiala in storitev. 

 



Stroške vodenja sestavljajo: 
- stroški dela, 
- stroški materiala in storitev, 
- stroški amortizacije računalnika in opreme. 

 
Pri določanju tistega dela cene standardne storitve »pomoč družini na domu«, ki se izvaja v 
javni službi in bremeni uporabnike, se upoštevajo vsi stroški storitve, zmanjšani za višino 
subvencije (iz sredstev proračuna RS in proračuna občine), preračunani na efektivno uro. 
Subvencija iz sredstev proračuna RS je določena v okviru ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja in izvajalcu storitve izplačuje Zavod RS za zaposlovanje; subvencijo iz sredstev 
proračuna občine določi skladno z zakonom pristojni organ občine. 
 
 
3. Izračun ekonomske cene 
Tabela 1: Izračun uskladitve cene socialno varstvene storitve pomoč družini  na domu (v 
EUR) 
 
Elementi cene 
storitve 
 

Povprečn
i mesečni 
stroški  

Subvencija iz 
proračuna 
občine v EUR 
na mesec 

Mesečna 
subvencija 
Zavoda RS za 
zaposlovanje 

Mesečni 
stroški, 
zmanjšani za 
subvencije 

Cena storitve        
na uro 
efektivnega 
dela 

1 2 3 4 5= 2-3-4  
 
Stroški vodenja 
 

1.186,01 1.186,01 0 0 0 

Stroški za 
neposredno 
socialno oskrbo 

4.250,34 1.572,00 1.400,00 1.278,34 3,55 

 
SKUPAJ 
 

5.436,35 2.758,01 1.400,00 1.278,34 3,55 

 
Ekonomska cena storitve – 5.436,35 : 360 ur = 15,10 EUR 
 

15,10 

 
 
Za primerjavo navajamo nekatere podatke o ceni storitve v nekaterih občinah (stanje 2009): 
 
Občina Lovrenc na Pohorju 
- ekonomska cena storitve: 14,64 € na uro, 
- cena storitve za uporabnika: 2,41 € na uro. 
 
Občina Ruše 
- ekonomska cena storitve: 14,90 € na uro, 
- cena storitve za uporabnika: 3,55 € na uro. 
 
Maribor 
- ekonomska cena storitve: 16,34 € na uro, 
- cena storitve za uporabnika: 4,53 € na uro. 
 
Radenci 
- ekonomska cena storitve: 15,42 € na uro, 
- cena storitve za uporabnika: 3,83 € na uro. 
 


