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Šempeter pri Gorici, 26. april 2022     

Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba 

 
OBRAZLOŽITEV: SKLEP O DOLOČITVI CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 
2022  

 

Pomoč družini na domu je socialno varstvena storitev, ki je namenjena 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 ali nimajo možnosti. Na ta način starejši ljudje 
ostanejo dlje časa v svojem domačem okolju. Storitev je v Zakonu o socialnem varstvu 
določena kot javna služba, katere mrežo zagotavlja lokalna skupnost in je v Občni 
Šempeter-Vrtojba organizirana vse dni v tednu.  
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope 
opravil: 
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri 
oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih 
potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov, 
- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega pripravljenega 
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, 
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno 
vzdrževanje spalnega prostora, 
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter 
priprava upravičenca na institucionalno varstvo. 
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh 
različnih sklopov zgoraj naštetih opravil. 
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. 
Izvajanje te storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21 in 
54/22) in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), na podlagi katerih je Dom upokojencev 
Nova Gorica, na osnovi plana izvajanja pomoči na domu za leto 2022 in skladno s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, pripravil 
predlog ekonomske cene storitve pomoči na domu v letu 2022 in zaprosil za soglasje k 
predlagani ceni storitve, za kar je pristojna občina. 
 

Storitev pomoči družini na domu v višini 11.312,34 EUR mesečno za neposredno nego 
Predlog cene je pripravljen za izvajanje pomoči družini na domu, petih in pol redno 
zaposlenih oskrbovalk (stroški dela: stroški plač, regres, materialni stroški, kolektivno 
dodatno pokojninsko zavarovanje; stroški materiala in storitev, stroški prevoznih 
sredstev, zaščitna sredstva, zavarovanje, izobraževanja…) je oblikovan na osnovi 
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pravilnika. Cena je v primerjani z lani nekoliko višja zaradi povišanja stroškov dela in zaradi 
nekaj več v letošnjem letu.  
Stroški vodenja in koordiniranja ter strokovne priprave v višini 2.444,22 EUR mesečno 
Cena je oblikovana v skladu z normativi in zajema pripravo, vodenje in koordiniranje 
storitve pomoči družini na domu (stroški dela, materiala in storitev ter stroški za upravno 
administrativna dela). Je v celoti obveza občine in se stroški ne vštevajo v ceno za 
uporabnika.  
Storitev pomoč družini na domu  - cena za uporabnika 
Ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo plača uporabnik, je potrebno uskladiti z novo 
ekonomsko ceno, izračunano na efektivno uro storitve, ki za leto 2022 znaša 23,82 EUR. 
Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz občinskega proračuna financira storitev 
pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve, kar bi pomenilo 
11,91 EUR subvencije. Občina po zakonu zagotavlja izvajalcu razliko med subvencionirano 
in ekonomsko ceno.  
Subvencija k ekonomski ceni –85,31 % 
Subvencionirana cena za uporabnika iz Občine Šempeter - Vrtojba (cena za 1 uro storitve) 
znaša 3,50 EUR, kar je do sedaj pomenilo plačilo 16,17 % od ekonomske cene.  
Ekonomska cena se je letos povišala, kar ob nespremenjeni ceni za uporabnika v letu 2022 
pomeni 14,69 % od ekonomske cene, občina pa bi subvencionirala 85,31 % od ekonomske 
cene.  
Cena storitve opravljene na nedeljo, državni praznik ali dela prost dan je v primerjavi z 
delovnikom višja in se predlaga, da ostane tudi v letu 2022. Pravilnik v 16. členu določa, da 
se cene ure storitve opravljene na nedeljo povečajo za največ 40 %, ure opravljene na dan 
državnega praznika ali dela prostega dne pa največ za 50 %. Tako je tudi že oblikovana 
cena storitev za nedelje, praznike in dela proste dneve;  za uporabnika je predlog cene za 
storitev ob nedeljah 4,90 EUR na uro, ob državnih praznikih ali dela prostih dnevih pa 5,25 
EUR na uro.  
V proračunu za leto 2022 so sredstva za ta namen pretežno rezervirana in se bodo v 
primeru potrebe usklajevala z rebalansom.  
 
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog obravnava in sprejme. 
 
Pripravila                                                                                                                          ŽUPAN 
Ksenija Ušaj                                                                                                              mag. Milan Turk 
 
 
 
 
 
 

 
 
Priloge: 

- Vloga za uskladitev cene storitve pomoči na domu za leto 2022  
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski 
svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___ seji dne _________ sprejel naslednji  
 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU 

 
 

1. 
 

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni 
socialno varstvene storitve,  pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v 
višini 23,82 EUR za efektivno uro. 
 

 
2. 
 

Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika 
znaša 3,50 EUR na uro.  
 

3. 
 

Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 
%, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.  
 
 

4. 
 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 1. 6. 2022 dalje. 

 
 
Številka: 1220-3/2022-               Župan 
Šempeter pri Gorici, _________          Občine Šempeter - Vrtojba 
         mag. Milan Turk 

 

 


