PREDLOG
Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10 in 6/12) in 24. alineje drugega
odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne
objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na …………….. seji ………………, sprejel
naslednje

SOGLASJE
k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela

I.
Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu v Občini Polzela v višini:
- 17,54 EUR/uro za delo na delovni dan,
- 22,13 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan,
- 21,37 EUR /uro za delo v nedeljo.
II.
Ob upoštevanju 80% subvencije Občine Polzela znaša končna cena socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Polzela za uporabnika:
- 3,18 EUR/uro za delo na delovni dan,
- 4,10 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan,
- 3,95 EUR/uro za delo ob nedeljah.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, uporablja
pa se od 1. 6. 2018 dalje.

Polzela,………………….
Številka: ………………..

Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev:

I. Pravni temelj
-

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 in 52/16 –
ZPPreb-1),

-

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45/10 6/12).

II. Razlogi in cilji, zaradi katerih je soglasje potrebno
Pomoč na domu kot socialna oskrba je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na domu
uporabnika. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za
življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo
oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo
možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v
drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Zakon o socialnem varstvu določa, da je storitev pomoč družini na domu javna služba, katere
mrežo zagotavlja občina. Izvajanje storitve določa tudi Pravilnik o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev – v nadaljevanju pravilnik, ki med drugim določa, da pristojni
občinski organ daje soglasje k cenam storitve izvajalca.
Izvajalec storitve v Občini Polzela je Dom Nine Pokorn Grmovje.
V skladu s pravilnikom, občine v celoti plačajo stroške strokovne priprave dokumentacije,
preostanek stroškov pa se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v skladu
z 99. členom Zakona o socialnem varstvu v višini najmanj 50%.
Pri stroških strokovne priprave in vodenja ter koordiniranja je upoštevano, da je v Občini
Polzela 14% vseh uporabnikov storitve pomoči na domu, zaradi česar bo izvajalec občini v tem
deležu zaračunal stroške strokovne priprave v višini 420,72 EUR/mesečno ter stroške vodenja in
koordiniranja v višini 433,31 EUR/mesečno. Pravilnik določa, da če izvaja izvajalec storitev za
več občin, se stroški vodenja razdelijo med občine sorazmerno glede na število uporabnikov.
Celotni stroški storitve znašajo mesečno 17,54 EUR na uro na delovni dan, na dan državnega
praznika ali dela prostega dne 22,13 EUR in na nedeljo 21,37 EUR. V primerjavi z letom 2017
so se celotni stroški storitve na delovni dan zvišali za 12,4%, na dan državnega praznika za
11,5%, na nedeljo pa so se zvišali za 11,7%.
Ob upoštevanju dosedanje 80% subvencije Občine Polzela in upoštevaje stroške strokovne
priprave dokumentacije (ki znaša 1,68 EUR na uro), po izračunih izvajalca znaša cena 11,10
EUR (12,73 – 1,63 = 11,10) na uro na delovni dan, 14,77 EUR na uro ob praznikih ali dela
prostih dni delovni dan in 14,16 EUR na uro na nedeljo.

Občinskemu svetu se zaradi tega, da se končnemu uporabniku cena ne zvišuje, predlaga 80 %
sofinanciranje Občine Polzela. Ob tej predpostavki bo znašala končna cena za uporabnika:
- 3,18 EUR / uro za delo na delovni dan,
- 4,10 EUR / uro za delo na državni praznik ali dela prost dan,
- 3,95 EUR / uro za delo ob nedeljah,
Iz spodnjih tabel je razvidna primerjava med obstoječo in novo predlagano ceno za uporabnika
ob 80 % subvenciji Občine Polzela.
Tabela 1

cena na delovni
dan
cena na praznik

Obstoječa cena
(na dan)
15,60

Predlagana
cena (na dan)
17,54

Razlika

19,85

22,13

2,28

19,14

21,37

2,23

cena na nedeljo

1,94

III. Finančne posledice:
Sprejem nove cene storitve pomoči na domu v Občini Polzela bo za Proračun 2018 imel
finančne posledice, in sicer, bo ob predpostavki, da ima Občina Polzela 14 % vseh uporabnikov
storitve pomoči družini na domu (v povprečju 26 na mesec), znesek odhodkov višji.

Pripravila:
Mija Satler
Svatovalka za družbene dejavnosti

