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 O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE ZA
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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 ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v višini 2,81
EUR za efektivno uro pomoči ( strošek za uporabnika »pomoč družini na domu« ).

Navedena cena začne veljati  naslednji  dan po objavi  v Medobčinskem uradnem vestniku,
uporablja pa se od 1.3.2016 dalje.  

Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve za uporabnika – »pomoč družini na domu«  (MUV, štev. 7/2015).  
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Datum :   31. marec 2016

                                                                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 telesno nesposobnim in invalidnim osebam, ki bi bile sicer primorane iskati
pomoč z nastanitvijo v domovih za starejše, istočasno pa tudi pomeni neke vrste humanejšo
obliko varstva oslabelih občanov, ki lahko tako čim dlje ostanejo v oskrbi v domačem okolju. 
Trenutno izvajajo pomoč na domu za območje občin Lenart, Sv. Trojica v Slovenskih goricah
in Sv. Jurij v Slovenskih goricah,  3,5 redno zaposlene oskrbovalke. Takšen način izvajanja
strokovne pomoči za tri  občine je racionalnejši,  saj se število uporabnikov po posameznih
občinah minimalno spreminja in se lahko oskrbovalke ustrezno prerazporejajo.  Pomoč na
domu v glavnem zajema gospodinjsko pomoč in pomoč pri osebni negi.

Podlaga  za  predlog  nove  cene  socialno  varstvene  storitve  pomoči  na  domu  je  40.  člen
Pravilnika  o  metodologiji  za  oblikovanje  cen  socialno  varstvenih  storitev,  ki  mora  biti  v
skladu z Rastjo elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2016 (Uradni list RS, št.
8/2016), in opredeljuje:

- rast povprečne plače na zaposlenega za 3,6 %,
- rast drugih stroškov dela za 7,3 %,
- rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 0,0%,
- zmanjšanje stroškov materiala in storitev za 0,5 %.

V skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, se
cena  storitve  pomoči  družini  na  domu   preračuna  na  110  ur   efektivno   opravljenih
storitev pomoči na domu v enem mesecu. 

V skladu  s  37.  členom Pravilnika  o  metodologiji  za  oblikovanje  cen  socialno  varstvenih
storitev in na podlagi rasti posameznih elementov socialno varstvenih storitev za leto 2016, je
Center za socialno delo Lenart podal predlog za ceno storitve »pomoč družini na domu«
za uporabnike, v višini 2,81 EUR za eno (efektivno) uro pomoči, z veljavnostjo od 1.3.
2016 dalje, kar pomeni enako ceno za uporabnike, kot je bila potrjena za leto 2015 in je tudi
sedaj veljavna. 

Stroške  za  neposredno socialno  oskrbo uporabnikov  predstavljajo  stroški  3,5  neposrednih
socialnih oskrbovalk storitve pomoči na domu, ki znašajo za tri občine skupaj 5.402,25 EUR
na  mesec  in   stroški  vodenja  storitev,  ki  znašajo  skupaj  733,48  EUR na  mesec.  Skupni
strošek storitve za tri občine znaša tako 6.135,73 EUR na mesec kar je za 6,8 % več kot v
letu 2015.

Celotni stroški storitve pomoči družini na domu, preračunano na eno efektivni uro, znašajo
tako 15,94  EUR  za eno uro pomoči ( = 6.135,73 /: 385 ur),  od česar bo občina iz proračuna
zagotovila 13,13 EUR ali 82,4 %,  sami uporabniki pomoči na domu pa 2,81 EUR ali 17,6 %.

Kot je v obrazložitvi tega sklepa že navedeno, Center za socialno delo Lenart za leto 2016
predlaga enako ceno efektivne ure za uporabnike pomoči na domu, kot je tudi sedaj veljavna
(2,81 EUR),  delež sofinanciranja občine pa bo v skupnem strošku v višini 82,4 %, kar je za
1,2 % več kot v letu 2015.



Razlogi za povečanje stroškov pomoči na domu v letu 2016, so  povišanje regresa za letni
dopust  za  leto  2016,  tako  strokovnih  delavk   Centra  za  socialno  delo  Lenart   kot
oskrbovalk, ki se povečuje za 63,2 % ter napredovanje treh oskrbovalk za en plačilni
razred s 1.12.2015.

Ceno ene efektivne ure storitve pomoči družini na domu, ki se na predlog centra za socialno
delo sprejme s sklepom občinskega sveta, plačajo koristniki sami,  nekateri pa  so po Uredbi o
merilih  za  določanje  oprostitev  pri  plačilih  socialnovarstvenih  storitev,  oproščeni  plačila
storitve. Plačilo pomoči družini na domu s strani uporabnikov se izvede v korist proračuna
občine. 

V mesecu januarju  2016 je pomoč na domu koristilo 23 občanov in občank iz Občine Lenart,
in sicer od 2 ur  do 21 ur mesečno, oz. skupaj 201 ur mesečno. 

Ob upoštevanju takšnega števila koristnikov storitve pomoči na domu in s   predlagano  ceno
storitve,  se bo v proračun občine s strani koristnikov nakazalo  564,81 EUR mesečno oz.
6.777,72 EUR letno. 

Socialnovarstveni program pomoči na domu je urejen tako, da občina s centrom za socialno
delo  sklene  dve  letni  pogodbi,  po  katerih  se  centru  zagotovijo  sredstva  v  100  %  višini
stroškov storitev, prihodki od uporabnikov storitve, pa se nakazujejo nazaj v proračun občine. 

Sredstva za navedeno pomoč družini na domu ( 3,5 oskrbovalke in stroški vodenja )  so v
proračunu opredeljena v sprejetem proračunu Občine Lenart  za leto 2016 na proračunskih
postavkah : 402003, 402006 in 402007. 

Predlagana cena efektivne ure pomoči  na domu,  v višini 2,81 EUR, je predlagana za vse
občine na območju Upravne enote Lenart.


