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SKLEP
O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE ZA
UPORABNIKA – »POMOČ DRUŽINI NA DOMU«

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart
GRADIVO PRIPRAVIL : Urad občinske uprave
Nosilec : Jože DUKARIČ
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 57 – 2404/2012 –
UPB), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 6 – 243/2012 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in
8/2011), se sprejme Sklep o soglasju k ceni storitve za uporabnika – »pomoč družini na
domu«, kot je predložen.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 57 – 2404 /2012 –
UPB), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 6 – 243/2012 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in
8/2011), je Občinski svet Občine Lenart na svoji _________ seji, dne ___________
sprejel

SKLEP
O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE ZA
UPORABNIKA – »POMOČ DRUŽINI NA DOMU«

Daje se soglasje k ekonomski ceni storitve »pomoči družini na domu« v višini 15,48 EUR
za efektivno uro pomoči in ceni storitve »pomoč družini na domu« za uporabnika v
višini 2,81 EUR za efektivno uro pomoči.
Navedeni ceni začneta veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem
vestniku, uporabljata pa se od 1.8.2016 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno
varstvene storitve za uporabnika – »pomoč družini na domu« (MUV, štev. 7/2016).
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ŽUPAN
mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.

OBRAZLOŽITEV :
Zaradi znatno povečanih potreb po koriščenju storitve pomoči na domu, je bil Center za
socialno delo Lenart primoran dodatno zaposliti 0,5 delavke od 1.8.2016 dalje, tako da sedaj
za Občino Lenart, Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Občino Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, izvajajo pomoč na domu skupaj štiri (4) oskrbovalke na terenu v
skupnem obsegu 440 ur nudenja pomoči na mesec.
Z dodatno zaposlitvijo, so ostali stroški strokovne podpore za izvajanje pomoči na domu, ki jo
izvaja Center za socialno delo Lenart, nespremenjeni (733,48 EUR), povečali pa so se stroški
za delo dodatno zaposlene oskrbovalke na terenu (0,5 delavke) iz 5.402,25 EUR ne mesec, na
6.076,78 EUR na mesec za vse tri občine skupaj, oziroma za 674,53 EUR več na mesec kar
pomeni 12,49 % mesečno povečanje.
Ekonomska cena efektivne ure pomoči na domu se je zaradi povečanega števila ur na mesec
sicer znižala iz 15,94 EUR na 15,48 EUR (385 ur pred 1.8.2016, 440 ur po 1.8.2016), Center
za socialno delo Lenart pa predlaga, da se ohrani dosedanja višina cene pomoči, ki jo plačajo
uporabniki v višini 2,81 EUR za uro pomoči, občina pa bi sofinancirala razliko do ekonomske
cene v višini 12,67 EUR na uro.
Glede na dodaten strošek zaposlitve 0,5 delavke za izvajanje storitve pomoči na domu, bo v
proračunu Občine Lenart za leto 2016 potrebno dodatno zagotoviti 2.092,76 EUR.

