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

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart
GRADIVO PRIPRAVIL : Urad občinske uprave
Nosilec : Jože DUKARIČ
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 50/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 –
ZSVaPreb-1 in 54/17), 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 in 6/12) in 16. člena
Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017), se sprejme Sklep o soglasju k
ceni socialno varstvene storitve – »pomoč družini na domu«, kot je predložen.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 50/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 –
ZSVaPreb-1 in 54/17), 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 in 6/12) in 16. člena
Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017), je Občinski svet Občine Lenart
na svoji _________ seji, dne ___________ sprejel

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

1.
Občinski svet Občine Lenart soglaša s ceno socialno varstvene storitve »pomoč
družini na domu«, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Lenart.
2.
Ekonomska cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« znaša 16,31 EUR
za efektivno uro opravljene storitve.
Cena storitve iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnike 3,50 EUR za efektivno uro
opravljene storitve, razliko v višini 12,81 EUR pa subvencionira Občina Lenart.
3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno
varstvene storitve za uporabnika – »pomoč družini na domu« (MUV, štev. 17/2017).
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku,
uporablja pa se od 1.3.2018 dalje.
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ŽUPAN
mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
OBRAZLOŽITEV :

Oblika socialno varstvene storitve pomoči družini na domu je namenjena občanom starejšim
od 65 let, pa tudi mlajšim telesno nesposobnim in invalidnim osebam, ki bi bile sicer
primorane iskati pomoč z nastanitvijo v domovih za starejše, istočasno pa tudi pomeni
humanejšo obliko varstva oslabelih občanov, ki lahko tako čim dlje ostanejo v oskrbi v
domačem okolju.
Neposredno socialno oskrbo oz. pomoč družini na domu za celotno Upravno enoto Lenart
izvaja za predvidenih 63 uporabnikov pomoči oziroma 825 efektivnih ur pomoči 7,5
oskrbovalk na terenu in 0,32 strokovnega delavca v Centru za socialno delo Lenart, ki
izvaja strokovno pripravo ter vodi in koordinira neposredno izvajanje storitve.
Glede na število uporabnikov občine Lenart (29 uporabnikov) in skupnega števila efektivnih
ur pomoči za občane Občine Lenart (310 ur), ter normativov, ki opredeljujejo število delavcev
za strokovno pomoč in oskrbovalk na terenu, je za Občino Lenart potrebno:
- 0,22 strokovnega delavca v Centru za socialno delo Lenart in
- 2,82 oskrbovalke na terenu.
Stroški strokovnega delavca vodenja pomoči družini na domu znašajo skupaj za Upravno
enoto Lenart 1.388,73 EUR mesečno, glede na to, ker pa je za Občino Lenart predvideno 29
uporabnikov, je strošek za Občino Lenart v višini 639,24 EUR mesečno (29 uporabnikov/:63
uporabnikov = 46,03 % oz. 639,24 EUR)).
Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov pomoči družini na domu znašajo skupaj
za Upravno enoto Lenart 12.067,62 EUR mesečno, glede na to, ker pa je za Občino Lenart
predvidenih 310 efektivnih ur pomoči oziroma 2,82 oskrbovalke (v letu 2017 2,61
oskrbovalke), je strošek za Občino Lenart v višini 4.535,01 EUR mesečno (310 ur pomoči
/:825 ur pomoči = 37,58 % oz. 4.535,01 EUR.
Predlagana ekonomska cena »pomoči družini na domu«, z uveljavitvijo s 1.3.2018 dalje
znaša 16,31 EUR, pri čemer se predlaga cena efektivne ure pomoči za uporabnike v višini
3,50 EUR, razliko v višini 12,81 EUR pa subvencionira Občina Lenart.
Izračun ekonomske cene je sledeč:
- 1.388,73 EUR (stroški 0,32 strokovnega delavca),
- 12.067,62 EUR (stroški 7,5 oskrbovalk)
SKUPAJ = 13.456,35 EUR /: 825 ur = 16,31 EUR
_____________________________________________________________________
Predlog nove ekonomske cene socialne oskrbe za leto 2018 je izračunan na podlagi 12. in 17.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Izhajalo se je
iz dejanskih plačnih razredov delavcev skladno z veljavno Kolektivno pogodbo za javni
sektor in Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, upoštevala se je
nova vrednost regresa za letni dopust za leto 2018 in nove vrednosti premij dodatnega
kolektivnega pokojninskega zavarovanja.
Pri plačah se je upošteval sprejeti Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva (uradni list RS, št. 46/2017), kjer je delovno mesto »socialna oskrbovalka
II« uvrščeno za dva (2) plačna razreda višje. Na podlagi navedenega aneksa so delavke dobile
pravico do izplačila višje plače že s 1.7.2017.
Prav tako se je upoštevala sprememba plačnega razreda pri izračunu stroškov »strokovne
priprave« v zvezi s sklenitvijo dogovora in stroškov vodenja in koordiniranja neposrednega

izvajanja storitve, ki se je znižal iz lanskega skupnega stroška 1.029,52 EUR mesečno na
639,24 EUR mesečno od 1.3.2018 dalje oz. je nižji za 37,91 %.
Glede na povišanje stroškov »socialnih oskrbovalk« (4.535,01 EUR mesečno) in znižanje
stroškov »strokovne priprave« (639,24 EUR mesečno) bo skupni mesečni strošek »pomoči
na domu« za Občino Lenart v višini 5.174,25 EUR, kar je 154,28 EUR mesečno več, oz. za
3,07 % več kot je mesečni strošek sedaj.
Kljub temu, da se je ekonomska cena za leto 2018 znižala iz sedaj veljavne 16,76 EUR za
efektivno uro pomoči na 16,31 EUR, pa se je skupni strošek za Občino Lenart povišal
zaradi večjega števila efektivno potrebnih ur pomoči (po novem 310 ur, preteklo leto 287
ur)) oz. večjega števil potrebnih oskrbovalk (po novem 2,82 oskrbovalki, preteklo leto
2,61oskrbovalk).
Predlagana cena efektivne ure pomoči družini na domu, v višini 3,50 EUR, je predlagana za
vse občine na območju Upravne enote Lenart.

