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PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 

prečiščeno besedilo,  23/07 – popr.,  41/07 – popr.,  50/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – 

ZSVaPreb-1, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20-ZFRO), 12. in 17. člena 

Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)  in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 

14/2010, 8/2011 in 31/2017), se sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve  – 

»pomoč družini na domu«, kot je predložen. 

 

 



Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 

prečiščeno besedilo,  23/07 – popr.,  41/07 – popr.,  50/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – 

ZSVaPreb-1, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 189/20 - ZFRPO), 12. in 17. člena 

Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)  in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 

14/2010, 8/2011 in 31/2017), je Občinski svet Občine Lenart   na svoji   _________  seji, dne 

___________  sprejel           

 

 

 

 

 

SKLEP 

 O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE – 

»POMOČ DRUŽINI NA DOMU« 

 

 
1.  

      
Občinski svet Občine  Lenart soglaša s  ceno socialno varstvene storitve  »pomoč  

družini na domu«,  ki jo je predlagal  izvajalec storitve Dom Danice Vogrinec  Maribor. 

 

                                                               2. 

 

Ekonomska cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« znaša 20,09 EUR 

za efektivno uro opravljene storitve. 

Cena storitve iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnike 3,50 EUR za efektivno uro 

opravljene storitve, razliko v višini 16,59 EUR pa subvencionira Občina Lenart. 

 

                                                                    3. 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno 

varstvene storitve za uporabnika – »pomoč družini na domu« (MUV, štev. 13/2019). 

 

                                                                    4. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, 

uporablja pa se od 1.7.2021 dalje. 

 

 

 

Številka :  122-1/2021 

Datum :   1. julij 2021 

 

    

 

 

                                                                ŽUPAN  

                                                                      mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 



OBRAZLOŽITEV : 

 

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti 

omogočajo, da z občasno organizacijo pomoči drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in 

telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen 

čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani 

obliki. Pod temi pogoji so upravičenci do pomoči na domu naslednje skupine oseb: 

 

- osebe starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso 

sposobne za popolnoma samostojno življenje, 

- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 

oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in 

vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, 

- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 

večine življenjskih funkcij, 

- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa 

invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge 

osebe nesposobne za samostojno življenje, 

- hudo bolni otrok ali otrok z težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v 

duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 

 

Storitev socialna oskrba na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega 

naslednje sklope opravil: 

 

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, 

- gospodinjska pomoč, 

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 

 

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh 

različnih sklopov opravil. 

 

Z 1. julijem 2019 je Dom Danice Vogrinec Maribor prevzel izvajanje pomoči na domu za vse 

občine na območju Upravne enote Lenart. 

Potrebe po tovrstni pomoči na domu so se od 1.7.2019 znatno povečale, saj je bilo koncem 

aprila 2021 na čakalni listi za vse občine UE Lenart 57 upravičencev, od tega 23 v Občini 

Lenart.  

Da bi lahko večini čakajoči nudili ustrezno pomoč na domu, je Dom Danice Vogrinec podal 

predlog, da bi dodatno zaposlili dve oskrbovalki na terenu, tako, da bi jih bilo 11, za 0,16 

zaposlenega pa bi se povečalo tudi število zaposlenih za vodenje in koordiniranje pomoči 

na domu (skupaj 0,74 zaposlenega). 

 

Izhajajoč iz potrebe po dodatnih zaposlitvah, je Dom Danice Vogrinec Maribor, v 

skladu z zakonskimi normativi, podal naslednji predlog cene pomoči na domu, h kateri 

je potrebno podati soglasje: 

 

 

1.1. IZHODIŠČA 

 

Pri izračunu cene so upoštevana naslednja izhodišča:  

a.) Planirano število storitev 



 

Izhodišče za oblikovanje cene predstavlja povprečno število storitev, ki jih lahko 

izvede enajst oskrbovalk za delo pomoč na domu. Planirano je povprečno število 

110 efektivnih ur na oskrbovalko na mesec. Skupno število efektivnih ur torej 

znaša 1.210 ur (11 x 110 ur). 

 

b.) Število zaposlenih 

 

- skupaj 11 zaposlenih socialnih oskrbovalk, ki imajo IV. Stopnjo izobrazbe,  

- planirano število uporabnikov storitev za celotno območje Upravne enote Lenart : 

93, 
- število zaposlenih za vodenje : 0,465, 

- število zaposlenih za koordiniranje : 0,275 

 

c.) Finančni elementi 

 

      Plače  

 

      V kalkulaciji so upoštevane plače iz plačne lestvice veljavne za leto 2021, 

       opredeljene tudi v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 108/09 –  

       uradno prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, št. 67/17). 

       

     Drugi stroški dela 

 

      Med drugimi stroški dela je upoštevano naslednje: 

 

- regres za letni dopust v letnem znesku 1.024,00 EUR v skladu z Zakonom o  

    delovnem razmerju (Ur.l. RS, št. 21/13), 

- prehrana med delom v znesku 3,99 EUR na dan prisotnosti, v skladu 

     Ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom od 1.1.2021 

     dalje (Ur.l. RS, št. 2/21), 

- povračila stroškov prevoza na delo posameznih oskrbovalk. 

 

                 Stroški materiala, storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja 

 

                 Stroški materiala, storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja so vsebovani  

                 v ceni storitve v višini, kot jo opredeljuje Pravilnik o metodologiji za oblikovanje  

                 cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06). Podrobnejši opis je naveden v 

                nadaljevanju. 

 

d.) Delež za delitev stroškov vodenja in koordiniranja 

 

Pri izračunu deleža stroškov za vodenje je upoštevan veljavni normativ iz 6. člena 

Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 

45/10) na način, da se za vodenje upošteva 1 strokovni delavec na vsakih 200 

upravičencev, pri čemer se je upoštevalo, da se storitev opravi za 93 uporabnikov. 

Iz tega izhaja, da je za opravljanje storitve potreben 0,465 vodje. 

 



Za koordiniranje je upoštevano določilo istega pravilnika, ki določa 0,5 

koordinatorja na vsakih 20 oskrbovalcev na domu, kar pomeni, da se za opravljeno 

storitev upošteva 0,275 koordinatorja, saj storitev opravlja 11 oskrbovalk. 

 

 

1.2. STROŠKI VODENJA IN KOORDINIRANJA 

 

Stroški vodenja so sestavljeni iz: 

 

- stroškov dela, ki predstavljajo plačo, prispevke delodajalca za socialno varnost, 

regres za letni dopust in druge stroške vodje in koordinatorja. Deleži delitve so 

navedeni v poglavju 1.1.d. (0,465 vodje in 0,275 koordinatorja). Strošek dela 

vodje predstavlja povprečni strošek vodje, pomnožen s priznanim deležem za 

vodenje. Za koordinatorja pomoči na domu je upoštevana plača socialnega 

delavca pomnožena z ustreznim deležem (koordinator pomoči na domu). 

- strošek dela vsebuje tudi strošek dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, 

računovodska, knjigovodska, računalniška in druga dela (v nadaljevanju upravno-

administrativna dela), pri čemer je upoštevano, da ti stroški lahko znašajo največ 

75 % stroškov dela vodje in koordinatorja. 

- stroškov materiala in storitev predstavljajo skupne stroške, kot so stroški 

pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, stroški energije in 

vode, stroški čistilnih storitev, stroški vzdrževanja prostorov, stroški plačilnega 

prometa, stroški izobraževanja in upravno-administrativni stroški, pri čemer je 

upoštevano, da lahko omenjeni stroški znašajo največ 20 % stroškov dela vodje in 

koordinatorja. 

 

Ob upoštevanju deleža za delitev stroškov  so  stroški vodenja in koordiniranja 

skupaj 4.881,44 EUR na mesec. 

 

Pravilnik v tretjem odstavku 17. člena določa, da če izvaja izvajalec storitev za več občin, se 

stroški vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki opravljajo te naloge, razdelijo 

med občine sorazmerno glede na število uporabnikov iz posamezne občine. Za Občino 

Lenart se predvideva 46 uporabnikov (sedanji uporabniki in predvideni novi uporabniki, ki 

so oz. bodo poslali vlogo za storitev). Skupno število vseh uporabnikov je predvideno 93, od 

tega jih je za Občino Lenart predvidenih 46, kar predstavlja 49,33 % teh stroškov ali 

2.408,01 EUR mesečno. 

 

 

1.3. STROŠKI NEPOSREDNE SOCIALNE OSKRBE 

 

Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih 

socialnih oskrbovalcev na domu in so sestavljeni iz: 

 

- stroškov dela, ki predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in 

druge stroške dela za 11 socialnih oskrbovalk na domu, 

- stroškov materiala in storitev, ki predstavljajo predvidene stroške zaščitne 

obleke, zaščitnih sredstev, pisarniškega materiala, storitve strokovnega 

izobraževanja, zdravstvene storitve, nezgodno zavarovanje ter zavarovalne 

premije za splošno odgovornost, 



- stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja, ki predstavljajo stroške 

amortizacije in investicijskega vzdrževanja za vozilo. 

Pri izračunu je upoštevano določilo 3. odstavka 12. člena Pravilnika, ki določa, da 

lahko stroški materiala in storitev ter stroški amortizacije skupaj znašajo največ 

15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu. 

 

Tako izračunani stroški neposredne socialne oskrbe znašajo skupaj 19.432,44 EUR. 

                 

Pravilnik v tretjem odstavku 17. člena določa, da če izvaja izvajalec storitev za več občin, se 

stroški za neposredno izvajanje storitve na domu za uporabnika razdelijo med občine 

sorazmerno na podlagi števila efektivnih ur, opravljenih za uporabnike iz posamezne 

občine. Za Občino Lenart se predvideva 508 ur (na podlagi sedanjih uporabnikov in 

predvidenih novih uporabnikov, ki so oz. bodo podali vlogo za storitev). Skupno število vseh 

predvidenih efektivnih ur je 1.210,  od tega je za Občino Lenart predvidenih 508 ur, kar 

predstavlja 41,94 % vseh stroškov. 

 

Skupna višina stroškov neposredne socialne oskrbe bo za Občino Lenart znašala 

8.149,97 EUR mesečno. 

 

 

1.4. EKONOMSKA CENA 

 

 

Ekonomska cena »pomoči družini na domu«,  z predlagano uveljavitvijo  od 1.7.2021 dalje, 

znaša na podlagi 1.210 efektivnih ur na mesec 20,09 EUR, od tega znaša ekonomska cena 

vodenja 4,03 EUR in ekonomska cena neposredne oskrbe skupaj  16,06, pri čemer se predlaga 

cena efektivne ure pomoči za uporabnike v višini 3,50 EUR, razliko v višini 16,59 EUR oz. 

82,58 % pa se subvencionira iz proračuna Občina Lenart. 

 

Izračun ekonomske cene je sledeč: 

-   4.881,44 EUR  (stroški 0,74 strokovnega delavca), 

- 19.432,44 EUR  (stroški 11,0 oskrbovalk) 

SKUPAJ = 24.313,88 EUR /: 1.210 ur = 20,09 EUR 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Sedaj veljavna in predlagana cena ene efektivne ure pomoči družini na domu za 

koristnika  znaša 3,50 EUR in je enaka v vseh občinah Upravne enote Lenart.  
 

 
          NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV: 

 

Način obračunavanja storitev pomoči na domu se vrši tako, da se glede na realizacijo preteklega 

obdobja predvidijo deleži posameznih občin v UE Lenart in izstavljajo mesečni pavšalni računi. Na 

dan 31.12.2021 se bo izvedel poračun glede na dejansko realizacijo efektivnih ur storitev pomoči na 

domu, s čemer bo dosežena pravična porazdelitev po občinah. 

 

 

 

 


