
 

 

OBČINSKI SVET OBČINE KRIŽEVCI 

Datum: 13.2.2013 

ZADEVA:  

1. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE POMOČI DRUŽINI NA DOMU V OBČINI KRIŽEVCI OD 

1.3.2013 DALJE 

2. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU NA 

OBMOČJU OBČINE KRIŽEVCI 

 

PREDLAGATELJ: župan Občine Križevci mag. Branko Belec 

POROČEVALKI:  

Lidija Domanjko, višja svetovalka 

Oskrba in pomoč, Olga Lupša s.p. – koncesionarka 

PRAVNA PODLAGA: 49., 99. in 101. člen Zakona o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji 

za oblikovanje cene socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih 

socialno varstvenih storitev, Odlok o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in 

merilih za določanje plačil storitev v Občini Križevci, Odlok o pogojih in postopkih za 

podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Križevci, Statut 

Občine Križevci 

NAMEN: Seznanitev z novim izvajalcem socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 

od 1.3.2013 dalje in njegovim predlogom programa dela ter obravnava predloga cen socialno 

varstvene storitve ter izdaja soglasja k novim cenam pomoči na domu in določitev višine 

subvencije za upravičence, ki se bo namenjala iz proračunskih sredstev kot zmanjšanje cene  

efektivne oziroma neposredne ure oskrbe v letu 2013 

PREDHODNA OBRAVNAVA: Odbor za družbene dejavnosti 

 

 



 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Stroški storitve pomoči na domu (ekonomska cena) in cena storitve pomoči na domu ( cena, 

ki jo plača uporabnik oziroma drug zavezanec za plačilo) se ugotavljajo in določajo skladno s 

Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 

Stroški storitve ( ekonomska cena) so po novem Pravilniku razdeljeni na: 

- stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora  

- stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve ( stroški vodenja in 

koordinacije) in 

- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov ( stroški neposredne 

oskrbe). 

Koncesionarka je pri izračunu cene izhajala iz obstoječega števila upravičencev, podatkov o 

sedanjih zaposlenih za neposredno socialno oskrbo ter opravljenih efektivnih urah na mesec 

in predlaga naslednje cene: 

- za vodenje in koordiniranje 216,83 EUR/mesec oziroma 1,97 EUR/uro 

- neposredna socialna oskrba 12,92 EUR na efektivno uro 

- SKUPNA CENA STORITVE: 14,89 EUR na efektivno uro 

Občina Križevci mora na podlagi 3. odstavka 17. člena Pravilnika o metodologiji  zagotavljati 

subvencijo v višini najmanj 50% stroškov storitve ( najmanj 50% od zneska 14,89 EUR je 

dolžna subvencionirati občina). Subvencijo izplačuje izvajalcu občina, na območju katere ima 

uporabnik prijavljeno stalno prebivališče. 

Predlagamo, da se cena ure storitve opravljene ob nedeljah in praznikih ne oblikuje na 

podlagi pravilnika o metodologiji, pač pa se za izplačilo dodatkov k plači uporablja Kolektivna 

pogodba za javni sektor, ki omogoča tudi izplačilo dodatka za delo v neenakomerno 

razporejenem delovnem času. 

 

 

 

 



PRIMERJAVA TRENUTNO VELJAVNIH CEN IN PREDLAGANIH NOVIH CEN: 

A) CENA ZA VODENJE STORITVE 

Trenutno veljavna cena je 238,70 EUR na mesec. Predlagana nova cena je 216,83 EUR na 

mesec. Cena se znižuje za 21,87 EUR mesečno oziroma 9,16%. 

 

B) CENA ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO 

Trenutno veljavna cena je 15,01 EUR na efektivno uro. Predlagana nova cena je 12,92 EUR, 

Cena se znižuje za 2,09 EUR na efektivno uro oziroma za 13,92%. 

 

SUBVENCIJA OBČINE K CENI STORITVE 

Sredstva za kritje stroškov za skupno ceno storitve, ki je določena na uro ne posredno 

opravljenih storitev za uporabnika ( efektivna ura) pa se zagotavljajo:  

- iz subvencije občine, ki po zakonu znaša najmanj 50% cene efektivne ure, 

- plačil storitev upravičencev oziroma drugih oseb, ki jih do upravičencev vežejo 

preživninske obveznosti, katere izhajajo iz zakona ali pogodbenega razmerja ali 

sklenjenega medsebojnega dogovora o preživljanju v višini, ki jih v skladu z uredbo o 

merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev v odločbi 

določi pristojni Center za socialno delo, 

- iz doplačila občine kot razlike med ceno efektivne ure, določene s sklepom 

občinskega sveta, subvencijo občine in plačil upravičencev oziroma drugih 

zavezancev za plačilo. 

V Sloveniji še nismo dosegli cilja, ki so ga v večini evropskih držav že dosegli, to je, da je v 

institucionalno varstvo vključenih manj ljudi kot pa jih prejema druge socialno varstvene 

storitve ( med njimi tudi pomoč na domu). Predvideva se, da bo cilj zmanjšanja števila ljudi v 

institucionalnem varstvu postal v prihodnje prioriteten cilj na področju socialnega varstva , 

zaradi česar morajo občine že danes razmišljati o tem, kaj narediti na tem področju, da bo ta 

cilj dosežen. 

 

Občina Križevci tako predlaga, da subvencija občine k ceni storitve za uporabnika v letu 2013 

znaša 7,45 EUR. K temu znesku pa občina doda še dodatno subvencijo v znesku 3,35 EUR. 

Cena za uporabnika tako znaša 4,10 EUR in je nespremenjena že od leta 2006. 



 

 

 

Prikaz  

ELEMENTI CENE TRENUTNO 
VELJAVNA CENA 

CSD LJUTOMER 

PREDLAGANA CENA 
IZ RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE V 
LETU 2011 

PREDLAGANA CENA 
OD 1.3.2013 ( V EUR 

NA URO ZA 110 
EFEKT.URO) 

CENA STORITVE 18,15 14,50 14,89 

OBVEZNA OBČINSKA 
SUBVENCIJA 

9,56 7,25 7,45 

DODATNA 
OBČINSKA 

SUBVENCIJA 

4,49 3,15 3,35 

CENA STORITVE ZA 
UPORABNIKA 

4,10 4,10 4,10 

 

Stališče odbora za družbene dejavnosti bo predstavljeno na seji Občinskega sveta.  

 

Pripravila: 

Lidija Domanjko 

višja svetovalka 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predlog sklepa 

 

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 

41/07, 62/2010), 36. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev ( Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012)  ter 15. 

člena Statuta Občine Križevci ( Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02), je Občinski svet 

Občine Križevci na 17. Redni seji dne 21.2.2013 sprejel 

 

SKLEP  

1. Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k predlogu cene storitve pomoč družini na 

domu – socialna oskrba na domu, posredovane s strani Oskrba in pomoč – Olga Lupša s.p., in 

sicer: 

- cena storitve znaša 14,89 EUR 

- zakonska subvencija občine Križevci znaša 7,45 EUR  

- polna cena za neposrednega uporabnika znaša 7,45 EUR 

2. Občinski svet Občine Križevci določa: 

- dodatno subvencijo za neposredne uporabnike v višini 3,35 EUR 

- ceno storitve za neposrednega uporabnika v višini 4,10 EUR  

3. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-01-12/2012-69, ki je bil 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2012. 

4. sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1.3.2013. 

 

Številka: 032-01-17/2013- 

Križevci pri Ljutomeru, 21.2.2013                                                                           župan Občine 

Križevci 

mag. Branko Belec 

       


