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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
ODBOR ZA ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO IN SKRBSTVO 
 
Številka:   011-8/2018 
Datum: 31.05.2018  

IZVLEČEK ZAPISNIKA  
 

22. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, ki je bila v  ponedeljek, 28.5. 
2018, ob 19.00 uri v prostorih Občine Gorenja vas -  Poljane. 

 
Prisotni člani odbora: Mirjana Možina, Franci Fortuna, Marija Knafelj, Irena Tavčar, Dunja 
Škofic, Jana Rojc, Albina Čerimović 
Drugi prisotni: Lucija Zakeršnik, Nataša Kopač 
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in    
skrbstvo z dne 27.2.2018 
 

2. Pomoč družini na domu – soglasje k novi ceni (Lucija Zakeršnik – CSS Škofja Loka) 
 

3. Obravnava vlog za dodelitev denarne socialne pomoči 
 

4. Odpiranje vlog prispelih na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2018 
 

5. Obravnava osnutka Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti v občini Gorenja vas – Poljane  

 
 
Ad. 1  
Prisotni člani odbora so se seznanili z vsebino zapisnika 21. seje Odbora za zdravstvo, socialno 

varstvo in skrbstvo z dne 27.02.2018. Denarna socialna pomoč, odobrena na zadnji seji, je bila 

vsem vlagateljem že izplačana.  

Sklep št. 150:  
Prisotni člani odbora na zapisnik 21. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo 
niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.   
 
Ad. 2  
Lucija Zakeršnik iz CSS Škofja Loka je uvodoma povedala, da v Centru slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka storitev pomoči na domu izvajajo za občane Občin Škofja Loka, Gorenja 
vas – Poljane, Žiri in Železniki, ki v skladu z Zakonom o socialnem varstvu zagotavljajo mrežo 
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javne službe za pomoč na domu in storitev tudi delno sofinancirajo. Socialna oskrba na domu 
je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v 
svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali nimajo možnosti. 
Upravičencem se tako z različnimi oblikami organizirane praktične pomoči in opravil vsaj za 
določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki.  
V občini Gorenja vas Poljane je bilo na dan 1.1.2017 vključenih 17 uporabnikov in ob koncu 

leta (31.12.2017) prav tako 17 uporabnikov. Skupno je bilo v letu 2017 storitev pomoči na 

domu izvajana pri 21 občanih (v letu 2016 pa pri 25 občanih). 5 oskrbovancev ima popolno 

oprostitev stroškov. 

Storitev pomoč družini na domu se začne izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega 
zakonitega zastopnika ter se prilagodi potrebam posameznega upravičenca.  
 

Socialna oskrba na domu se izvaja ob delavnikih, v dopoldanskem času, od 7. do 15. ure. 

Neposredno delo pri uporabniku, se v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev, izvaja najmanj 30 minut dnevno in največ 20 ur tedensko.  

V občini Gorenji vasi- Poljane je od aprila 2017 delo opravljala ena socialna oskrbovalka (pred 

tem 1,5), kadrovsko zasedbo smo s soglasjem občine prilagodili takratnim trenutnim 

potrebam, je še povedala Lucija Zakeršnik. V času odsotnosti redno zaposlenih (zaradi letnih 

dopustov ali bolniških odsotnosti) ali povečanega obsega, delo izvaja tudi delavka po podjemni 

pogodbi. 

Lucija Zakeršnik je predstavila predlog cene. Ob upoštevanju vseh povprečnih mesečnih 

stroškov in 110 efektivnih ur na mesec na socialno oskrbovalko, predlagana ekonomska cena 

ob delovnikih za občino znaša 25,53 EUR. Zvišanje ekonomske cene v primerjavi s ceno v letu 

2017 (23,27 EUR) je posledica zvišanja izhodiščnih plač za delovno mesto socialna oskrbovalka 

za dva plačana razreda ter delne zakonske sprostitve drugih stroškov dela za leto 2018. 

Na podlagi zvišanja stroškov dela predlagamo, da se cena za uporabnika zviša na 5,80 EUR (za 

7%) na uro.  Cena za uporabnika je trenutno 5,42 EUR. Poudarila je, da je trenutna cena za 

uporabnika nespremenjena že od leta 2003, kljub temu, da so se stroški dela in stroški 

materiala in storitev tekom teh let poviševali. Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen 

socialno varstvenih storitev pa bi maksimalna cena za uporabnika lahko znašala 11,81 EUR na 

uro. 

V skladu z dogovorom med Občino Gorenja vas - Poljane in Centrom slepih, slabovidnih in 

starejših, se storitev pomoč družini na domu uporabniku zaračunava po dejansko opravljenih 

urah in po potrjeni ceni s katero soglaša občina. Center slepih, slabovidnih in starejših 
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mesečno opravlja obračun dejanskih stroškov storitve pomoč družini na domu. Stroške 

storitve za razliko od deleža, ki ga na podlagi potrjene cene izvajalec pridobi od uporabnikov, 

krije občina. Končni obračun se izvede z zahtevkom za mesec december. 

Sklep št. 151:  
Prisotni člani odbora soglašajo s povišanjem cene socialno varstvene storitve Pomoč na 
domu s 1.6.2018 in predlagajo občinskemu svetu izdajo soglasja k predlagani ceni. 
   

 EKONOMSKA CENA 
STORITVE (V EUR na 

URO) 

SUBVENCIJA 
OBČINE 

(V EUR na URO) 

CENA ZA 
UPORABNIKA 

(V EUR na URO) 

Cena ob delovnih 
dneh 

25,53 19,73 5,80 

 
 
Ad. 3 
Ga. Irena Tavčar je članom odbora predstavila prispele vloge za dodelitev denarne socialne 
pomoči iz proračuna občine Gorenja vas – Poljane. Odbor se je seznanil z 11 vlogami. 
 
Ad. 4 Odbor se je seznanil z vlogami, ki so prispele na Javni razpis za sofinanciranje 
programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2018. Na razpis je prispelo 
20 vlog (lani 23) in vse vloge so bile pravočasne. Vloge bodo pregledali in ovrednotili člani 
odbora v ožji sestavi v torek, 5.6.2018. 
 

Ad. 5 Z namenom upoštevanja priporočil notranje revizije pri postopku dodelitve transferov 

na področju socialno humanitarnih dejavnosti in glede na dejstvo, da so obstoječa merila 

zastarela in nepregledna je pripravljen nov pravilnik o vrednotenju programov na področju 

socialno-humanitarnih dejavnosti.  

Odbor je osnutek pravilnika obravnaval na zadnjih dveh sejah, 27.2.2018 in 28.5.2018 

Predlagane programe in projekte za sofinanciranje socialno-humanitarne dejavnosti se bo 

ocenjevalo na podlagi naslednjih meril in kriterijev: 

1. Sedež in delovanje v javnem interesu 

2. Dostopnost programa/projekta 

3. Število članov društva 

4. Programi, prireditve, obiski, srečanja, druge aktivnosti 

Nov pravilnik uvaja strokovno komisijo, ki jo imenuje župan za čas njegovega mandata.  
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Sklep št. 163 
Odbor je obravnaval osnutek Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-

humanitarnih dejavnosti in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in preda v vmesno 

javno obravnavo. 

 
Seja je bila zaključena ob 21:45 uri. 
 
 
 
  Zapisala:          Predsednica odbora: 
N. KOPAČ                                                                                                           Irena Tavčar, l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


