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Zadeva: Uskladitev cene storitve Pomoč družini na domu v občini Cerkno 
 
 
Pomoč družini na domu je socialno varstvena storitev, ki je v Zakonu o socialnem varstvu določena kot 
javna služba, katere mrežo zagotavlja lokalna skupnost. Namenjena je upravičencem, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju, če se zaradi starosti ali invalidnosti 
ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa tovrstne oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo 
nimajo možnosti. Na ta način starejši ljudje ostanejo dalj časa v svojem domačem okolju.  

 
V skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev je Dom upokojencev Idrija v soglasje podal predlog ekonomske cene 
storitve, za kar je pristojna občina, uporabljala pa naj bi se od aprila 2021 dalje. 
 
Stroški storitve pomoči družini na domu so razdeljeni na: stroške za neposredno izvajanje storitve na 
domu pri uporabniku, stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in stroške vodenja in 
koordiniranja neposrednega izvajanja storitve. Cene se določijo na osnovi načrtovanih povprečnih 
mesečnih stroškov za tekoče leto na podlagi vloge za soglasje, ki jo vloži izvajalec pomoči. 
 
Iz predloga je mogoče ugotoviti, da se cena storitve pomoči na domu zvišuje iz 20,16 € na 21,66 €, to 
je za 1,50 € na uro oziroma za 7,44 %. Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz občinskega proračuna 
financira storitev pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % cene storitve, kar bi pomenilo 10,83 
€/uro subvencije. 
 
Subvencionirana cena za uporabnika iz občine Cerkno trenutno znaša 5,27 € na uro, kar je do sedaj 
predstavljalo 26,14 % ekonomske cene. Predlog cene za uporabnika je, da se cena poviša na 5,69 €, kar 
pomeni, da bi občina subvencionirala 73,73 % ekonomske cene, to je 15,97 € na uro, oziroma 7,25 % 
več kot do sedaj. 
Pravilnik v 16. členu določa, da se cena ure storitve, opravljene v nedeljo lahko povečajo za največ 40 
%, ure opravljene na državni praznik ali dela prost dan pa največ za 50 %. Dom upokojencev Idrija 
obračunava ceno storitve v nedeljo višjo za 30 %, ob praznikih in dela prostih dnevih pa za 40 %.  
 
Cena storitve za uporabnika bi bila od 1. 5. 2021 dalje 5,69  € na uro. 
 
V mesecu marcu je to storitev koristilo 20 uporabnikov, mesečni strošek za občino pa je znašal 3.144 
€. 
Če bi se obseg storitev in število  uporabnikov ne spremenilo, bi bil po novem račun  za pomoč na  
domu višji za cca 228 €. 
 
Izračun cene pomoči na domu posredujemo v prilogi. 
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Občinskemu svetu se predlaga sprejem naslednjega sklepa:  

Sprejme se Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu« in se uporablja od 1. 5. 2021 

dalje. 

 

Pripravila:           ŽUPAN 
Jožica Lapajne        Gašper Uršič l. r. 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07-popr, 
41/07-popr., 57/12, 39/16, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A in 28/19), 37. 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 Cerkno (Uradni list RS, 
št. 164/20) ter na predlog Doma upokojencev Idrija, je Občinski svet Občine Cerkno na ___. 
redni seji dne ________, sprejel naslednji  
 
 
 

S K L E P 
 
 

I. 
 

Občinski svet Občine Cerkno daje Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, 5280 Idrija, soglasje k 
uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu«. Ekonomska cena storitve znaša 21,66 € 
in se uporablja od 1. 5. 2021 dalje. Cena za uporabnika storitve znaša 5,69 € na uro, razlika v 
višini 15,97 € na uro pa se pokriva iz občinskega proračuna Občine Cerkno. 
 

II. 
 

Cena ure storitve pomoč družini na domu, opravljene na dan nedelje, se poveča za 30 %, za 
40 % pa se poveča opravljena ura na dan državnega praznika ali dela prostega dne. 
 

III. 
 

Sklep velja takoj. 
 
 
 
Št. 162-0004/2021 
Cerkno, dne  
 
 Župan 

Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

 
 


