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 Predlog cene storitve izvajalca Comett oskrba d. o. o. 

 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

1. Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč 

družini na domu v Občini Medvode. 

 

2. Občinski svet Občine Medvode določa, da se izvajalcu storitve pomoč družini na 

domu izplača 924 evrov mesečno za namen izplačila razlike v plačah od 1. 1. 2019 

do 31. 5. 2019 zaradi povišanja plač na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških 

dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) ter aneksov h kolektivnim 

pogodbam. Izplačilo se izvede v breme proračunske postavke 10.1.1.4 Pomoč na 

domu. 

 

 

 Nejc Smole 

 Župan 
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Osnutek, 6. 5. 2019 
 
 
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 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), 9. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na 
domu« v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije, št. 34/09) in 18. člena statuta Občine 
Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je 
Občinski svet Občine Medvode na ____ . seji  dne __. __. 2019 sprejel 
 
 
 

SKLEP 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode 

 
 
 

1. člen 
 
Občinski svet Občine Medvode izdaja soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini 
Medvode, ki jo je predlagal izvajalec Comett oskrba d. o. o., in na delovnik znaša 21,21 evra na 
efektivno uro; v ceni storitve na delovnik znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in 
koordiniranja 2,27 evra na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 18,94 evra na 
efektivno uro. 
 
Subvencija občine k polni ceni storitve na delovnik znaša 15,53 evra na efektivno uro. Ob 
upoštevanju subvencije občine znaša cena za uporabnika na delovnik 5,68 evra na efektivno uro. 
 
 

2. člen 
 
Cena ure storitve, opravljene na nedeljo, znaša 28,17 evra na efektivno uro; v ceni storitve na 
nedeljo znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,27 evra na efektivno uro ter 
stroški za neposredno socialno oskrbo 25,90 evra na efektivno uro. 
 
Subvencija občine k polni ceni storitve na nedeljo znaša 20,40 evra na efektivno uro, cena za 
uporabnika na nedeljo znaša 7,77 evra na efektivno uro. 
 
 

3. člen 
 
Cena ure storitve, opravljene na državni praznik, znaša 30,02 evra na efektivno uro; v ceni storitve 
na državni praznik znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,27 evra na 
efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 27,75 evra na efektivno uro. 
 
Subvencija občine k polni ceni storitve na državni praznik znaša 21,69 evra na efektivno uro, cena 
za uporabnika znaša 8,33 evra na efektivno uro. 
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4. člen 
 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 
2019 dalje.  
 
 
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na 
domu v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 69/17). 
 
 
 
 
Številka: 
Medvode, dne  

 
Nejc Smole 

                 Župan Občine Medvode 
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Obrazložitev 

 
 
 
Pravne podlage 
 
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 

41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 

- Pravilnik 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), 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 
104/11, 111/13, 102/15 in 76/17), 

- Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini 
Medvode (Uradni list Republike Slovenije, št. 34/09). 

 
 
 
Razlogi za sprejem novih cen za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu 
 
Koncesionar Comett oskrba d. o. o., v nadaljevanju koncesionar, od 01. 01. 2012 naprej v občini 
Medvode izvaja storitev pomoč družini na domu. Izvajalec je bil izbran na podlagi izvedenega 
postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu. 
 
Občinski svet Občine Medvode je na 25. seji, dne 29. 11. 2017, potrdil ceno izvajalca storitve in 
sicer na delovnik 20,11 evra, na nedeljo 27,64 evra in na praznik 29,65 evra. 
 
Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se lahko cene, 
oblikovane po metodologiji, usklajujejo po elementih in sicer: 

- stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za določanje plač na 
državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost;  

- stroški materiala in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin. 
 
Koncesionar je dne 04. 02. 2019 občini posredoval v potrditev nov predlog cene storitve pomoči 
družini na domu. Občinska uprava je preverila strukturo in elemente cene in ugotovila, da je 
koncesionar cene storitve oblikoval v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev. 
 
Ob pripravi predloga cene je upošteval 100 % subvencijo občine za pripravo, vodenje in 
koordiniranje neposrednega izvajanja storitve in subvencijo občine v višini 70 % stroškov za 
neposredno socialno oskrbo uporabnikov, kar je bilo določeno s sklepom občinskega sveta, 
sprejetim na 15. seji dne 20. 04. 2017. 
 
Iz obrazložitve je razvidno, da je sprememba cene storitve predvsem posledica višjih stroškov dela, 
ki se posledično zvišujejo zaradi sprememb zakonodaje, ki ureja plače v javnem sektorju. 
 
Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), Aneks št. 12 
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 80/18) in Aneks h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 80/18) določajo višje izhodiščne 
plačne razrede z veljavnostjo 01. 01. 2019. Izhodiščni plačni razred za socialne oskrbovalke je višji 
za en plačni razred (19.), za strokovnega vodjo/koordinatorja storitve pa za dva plačna razreda 
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(32.). Javni uslužbenci na teh delovnih mestih pridobijo pravico do izplačila višje plače z dnem 01. 
01. 2019. 
 
Nova cena je oblikovana po Pravilniku 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), v kateri so upoštevani 
spremenjeni: 

- strošek zaposlenih po Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju z 
veljavnostjo 01. 01. 2019, povečan za dosedanja napredovanja, 

- regres za letni dopust v višini 886,63 evra, 
- premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 29,27 evra, 
- stroški prehrane 3,81 evra, 
- drugi stroški dela: odpravnina ob upokojitvi v višini 4.953,12 evra, jubilejni nagradi v višini 

866,27 evra (skupaj 5.819,39 evra). 
 
Pri izračunu cene so upoštevane vse omejitve, ki veljajo po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev: 

- stroški materiala in storitev za neposredno socialno oskrbo lahko znašajo največ 15 % 
stroškov dela neposredne socialne oskrbe, 

- stroški administrativnih del lahko znašajo največ 75 % stroškov dela vodje in koordinatorja, 
- ostali stroški materiala in storitev vodenja lahko znašajo največ 20 % stroškov dela vodje in 

koordinatorja, 
- stroški najemnine (vezani na morebitne stroške amortizacije, investicijskega vzdrževanja in 

financiranja) lahko znašajo največ 10 % stroškov dela vodje in koordinatorja. 
 
Cena storitve na efektivno uro, ki jo predlaga koncesionar, in na katero mora soglasje izdati 
Občinski svet Občine Medvode, znaša na delovnik (ponedeljek – sobota) 21,21 evra na efektivno 
uro in je za 5,5 % višja od sedaj veljavne cene, od tega 1,5 % zaradi drugih stroškov dela.  
Ob upoštevanju Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 6/12-NPB) in 70 % subvencije občine ter 
oprostitvi plačila za strokovno pripravo storitve znaša subvencija iz proračuna občine Medvode 
15,53 evra. Od tega predstavlja strošek priprave, vodenja in koordiniranja storitve 2,27 evra, 
strošek neposrednega izvajanja storitve pa 18,94 evra. Cena storitve za uporabnika tako znaša 
5,68 evra. 
 
Na podlagi določil 16. člena pravilnika se cena na uro storitve, opravljene v nedeljo, lahko poveča 
za največ 40 %, cena za uro, opravljeno na dan državnega praznika in dela prostega dne, pa 
največ za 50 %. Stroški priprave in vodenja ter stroški materiala in storitev za neposredno socialno 
oskrbo so enaki kot med delavnikom, zato na ceno storitve v nedeljo in praznik vpliva samo 
strošek dela socialnih oskrbovalk. Predlagana cena storitve za delo v nedeljo je v primerjavi z 
lansko ceno višja za 2 %, cena za storitve, opravljene na dan državnega praznika pa za 1,3 %. 
 
Tabela 1: Primerjava cen storitve Pomoč družini na domu 

 Veljavna cena (€) Nova cena (€) Dvig cene v % 

Ponedeljek – sobota 20,11 21,21 5,47 

Nedelja 27,64 28,17 1,92 

Praznik 29,65 30,2 1,85 

 
 
Tabela 2: Primerjava cen storitve Pomoč družini na domu za uporabnika 

 Veljavna cena (€) Nova cena (€) Dvig cene v % 

Ponedeljek – sobota 5,38 5,68 5,58 

Nedelja 7,64 7,77 1,70 

Praznik 8,24 8,33 1,09 
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Tabela 3: Primerjava cen storitve Pomoč družini na domu za Občino Medvode 

 Veljavna cena (€) Nova cena (€) Dvig cene v % 

Ponedeljek – sobota 14,73 15,53 5,43 

Nedelja 20,00 20,40 2,00 

Praznik 21,41 21,69 1,31 

 
Obrazložitev in predlog spremembe cene storitve pomoč družini na domu je bil v marcu 2019 
obravnavan na odboru za družbene dejavnosti in na komisiji za statutarno pravna vprašanja. 
Predlog novih cen na občinskem svetu 27. marca 2019 ni bil sprejet. 
 
Izvajalci socialne storitve Comett oskrba d. o. o. so 17. 4. 2019 članom odborov in komisij ter 
članom občinskega sveta podrobno predstavili oblikovanje cen in odgovorili na odprta vprašanja. 
 
Menimo, da je koncesionar ustrezno obrazložil predloge za oblikovanje cen pomoči družini na 
domu, zato občinskemu svetu ponovno predlagamo obravnavo in sprejem nove cene. Predlagana 
cena bi začela veljati s 1. 6. 2019.  
 
Zaradi veljavnosti dogovora o povišanju plač od 01. 01. 2019 dalje, je dodatni mesečni strošek za 
plače 924,00 evrov. Predlagamo sprejem dodatnega sklepa o refundaciji tako nastalih dodatnih 
stroškov dela za čas od 01. 01. 2019 do 31. 05. 2019 v višini do 4.620,00 evrov iz občinskega 
proračuna, saj uporabnikom teh stroškov za nazaj ni mogoče zaračunati. 
 
 
Ocena finančnih posledic 
 
 
V proračunu Občine Medvode je za izvajanje Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene 
storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Medvode v letu 2019 v proračunski postavki 10.1.1.4 
Pomoč na domu zagotovljenih 171.000 evrov in ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala. 
 
 
 
Pripravila: 
Martina Kutnar,  
podsekretar – pomočnik vodje oddelka 
 
 
 

Nejc Smole 
Župan Občine Medvode  

 
 


