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8) 
 

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 
67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Soglasje k subvencioniranju cene storitve nege na domu. 

 
 

 
 

 
 

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval direktor občinske uprave Matjaž 
Berčon. 
 
 
 
Predlog SKLEPA:  
1. Občinski svet Občine Bled daje soglasje, da se cena storitve za socialno 

oskrbo subvencionira v višini 60 % iz občinskega proračuna. Cene storitev 
za socialno oskrbo za uporabnika storitev tako znašajo: 
- cena socialne oskrbe na domu 5,83 EUR na uro na delavnik, 
- cena socialne oskrbe na domu 8,16 EUR na uro v nedeljo, 
- cena socialne oskrbe na domu 8,75 EUR na uro na dan državnih 

praznikov. 
2. Spremenjena višina subvencioniranja stopi v veljavo z dnem 1. 3. 2012. 
 

 
 

       Župan Občine Bled 
      Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
         prof. geografije 



 105 

 OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Zakonska podlaga 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr.) 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) 

 
 

2. Obrazložitev 
Občina mora storitve skladno s 3. odstavkom 17. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev subvencionirati v višini najmanj 50 % celotnih 

stroškov storitve. Če izvaja izvajalec storitev za več občin, se stroški vodenja razdelijo med 
občine sorazmerno glede na število uporabnikov iz posamezne občine, del stroškov za 
neposredno socialno oskrbo pa na podlagi števila efektivnih ur, opravljenih za uporabnike iz 
posamezne občine, in odločitve občine o višini tega dela subvencije. Subvencija Občine Bled  
znaša 67,79 %. Cene za uporabnika storitev od 1. marca 2011 tako znašajo: 
- cena socialne oskrbe na domu 4,69 € na uro na delavnik, 
- cena socialne oskrbe na domu 6,56 € na uro v nedeljo in 
- cena socialne oskrbe na domu 7,03 € na uro na dan državnih praznikov. 

 
Tabela 1: Cena se ne spreminja, obstoječi delež subvencioniranja občine je  67,79 %: 

 

        
skupna cena 
100% 

cena za 
občino delež občine 

cena za 
uporabnika 

delež 
uporabnika 

neposredna socialna 
oskrba na domu - delavniki         14,58 €  

           
9,89 €  67,79 % 4,69 € 32,2 % 

neposredna socialna 
oskrba na domu - nedelje         20,41 €  

         
13,85 €  67,79 % 6,56  € 32,2 % 

neposredna socialna 
oskrba na domu - prazniki         21,87 €  

         
14,84 €  67,79 % 7,03 € 32,2 % 

stroški vodenja 100% v 
breme občine           2,37 €  

           
2,37 €  100,00%     

skupna cena na delavnik, 
vključno z vodenjem         16,95 €  

         
12,26 €  72,33 %     

skupna cena na nedeljo, 
vključno z vodenjem         22,78 €  

         
16,22 €  71,20 %     

skupna cena na praznik, 
vključno z vodenjem         24,24 €  

         
17,21 €  70,10 %     

 
Predlog Občine Bled je, da subvencionira 60 % cene neposredne socialne oskrbe ter 100 % 
cene vodenja. Skupna cena socialne oskrbe na domu ostaja nespremenjena, spremeni pa 
se cena tako za uporabnika, kot tudi občino. S predlaganim deležem subvencioniranja bi 
cene za uporabnika storitev od 1. 3. 2012 znašale: 
- cena socialne oskrbe na domu 5,83 € na uro na delavnik, 
- cena socialne oskrbe na domu 8,16 € na uro v nedeljo in 
- cena socialne oskrbe na domu 8,75 € na uro na dan državnih praznikov. 

 
 



 106 

Tabela 2: Cena se ne spreminja, predlagani delež subvencioniranja občine je 60%, cena za 

uporabnika se poveča: 
 

        
skupna cena 
100% 

cena za 
občino delež občine 

cena za 
uporabnika 

delež 
uporabnika 

neposredna socialna 
oskrba na domu - delavniki         14,58 €  

           
8,75 €  60,00%          5,83 €  40,0% 

neposredna socialna 
oskrba na domu - nedelje         20,41 €  

         
12,25 €  60,00%          8,16 €  40,0% 

neposredna socialna 
oskrba na domu - prazniki         21,87 €  

         
13,12 €  60,00%          8,75 €  40,0% 

stroški vodenja 100% v 
breme občine           2,37 €  

           
2,37 €  100,00%     

skupna cena na delavnik, 
vključno z vodenjem         16,95 €  

         
11,12 €  65,59%     

skupna cena na nedeljo, 
vključno z vodenjem         22,78 €  

         
14,62 €  64,16%     

skupna cena na praznik, 
vključno z vodenjem         24,24 €  

         
15,49 €  63,91%     

 
Enak sklep je na svoji 10. redni seji, 7. 12. 2011, sprejel tudi Občinski svet Občine 
Gorje. 
 
 

3. Finančne posledice 
Ob zmanjšanju subvencioniranja cene neposredne socialne oskrbe s 67,79 %  na 60 %, 
bodo ocenjeni stroški občine nižji za 500 € na mesec (ob predpostavki, da je obseg storitve 
enak kot v letu 2011). 
 
 
Pripravila: 
Neja Gašperšič, višja referentka za družbene dejavnosti 
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 
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