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PREDLOG SKLEPA 

 

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007-ZSV-UPB2, 23/2007 -

popr., 41/2007 - popr.), določilih Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev (Ur. l. RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007) 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 socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« 

v Občini Selnica ob Dravi 

 

 

 

1. Ekonomska cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« s 1. 8. 2008 znaša 

14,11 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 od 1. 8. 2008 dalje 3,55 

EUR na uro. 

 

3. Sklep začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja se od 1. 

8. 2008 in velja do sprejetja novega sklepa. 

 

 

Številka: 122-00004/2008 

Datum:  

 

 

 

ŽUPAN 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
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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-ZSV-UPB2, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr.), 

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. 87/06 in 
127/06) določa, da je za izdajo soglasja k ceni storitve pomoči družini na domu pristojen 
občinski upravni organ, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 95/07 UPB, 17/08), 
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS, 

št. 60/08). 
 

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. Nazadnje je bila cena usklajena 
v mesecu maju 2008, ko smo ekonomsko ceno uskladili, zaradi povečanja izhodiščne plače, 
stroškov dela in prehoda ene zaposlitve preko Evropskega sklada v redno zaposlitev. 
 
Sončni dom Maribor d.o.o., Železnikova 10, 2000 Maribor je dne, 27. 08. 2008, posredoval vlogo 
za soglasje k ceni s predpisanimi prilogami. V primerjavi s ceno, ki je bila v veljavi, je cena za 
uporabnika za 1,42 % višja. Zvišanje cene so povzročile naslednje okoliščine: 

- sprememba strukture stroškov, zaradi sprememb zakonodaje na področju plačnega 
sistema v javnem sektorju. 

 
S 1. 8. 2008 se je spremenila struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo in struktura 
stroškov vodenja. Socialne oskrbovalke so tako razvrščene v 16. plačilni razred; vodja in 
koordinator pomoči na domu pa je razvrščen v 30. plačilni razred. Glede na navedeno znaša 
ekonomska cena storitve pomoči na domu 14,11 EUR/uro, subvencija iz proračuna občine znaša 
7,23 EUR/uro in subvencija iz proračuna RS znaša 3,33 EUR/uro. Za uporabnika storitve je cena 
3,55 EUR/uro. 
 
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, 
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• 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 
 

Povprečni 
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 
 

1.040,57 1040,57 0 0 0 

Stroški za 
neposredno 
socialno oskrbo 

4.039,28 1.562,33 1.200.00 1.276,95 3,55 

 
SKUPAJ 
 

5.079,85 2.602,90 1.200,00 1.276,95 3,55 

 
Ekonomska cena storitve – 5.079,85 : 360 ur = 14,11 EUR 
 

14,11 

 
Za primerjavo navajamo nekatere podatke o ceni storitve v nekaterih občinah v letu 2008 
 
Občina Lovrenc na Pohorju 

- ekonomska cena storitve: 13,11 EUR 
- cena storitve za uporabnika: 2,17 EUR 

Občina Ruše 
- ekonomska cena storitve: 14,53 EUR 
- cena storitve za uporabnika: 3,55 EUR 

Občina Maribor 
- ekonomska cena storitve: 14,14 EUR 
- cena storitve za uporabnika: 3,73 EUR 

Občina Radenci 
- ekonomska cena storitve: 13,90 EUR 
- cena storitve za uporabnika: 4,72 EUR 

Občina Bloke 
- ekonomska cena storitve: 19,35 EUR 
- cena storitve za uporabnika: 3,00 EUR 

 


