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OBČINA LENART
Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR.
Telefon: 02/729 13 10, fax: 02/720-73-52

Številka: 122-1/2019
Datum: 24.5.2019

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, 54/17 in 31/18 – ZOA-A), 12. in 17. 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, 54/17 in 31/18 – ZOA-A), 12. in 17. 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 Dom Danice Vogrinec Maribor.
2.
Ekonomska cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« znaša 18,45 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 14,95 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. 33/2018).
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku,
uporablja pa se od 1.7.2019 dalje.

Številka : 122-1/2019
Datum : 13. junij 2019

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.
Z reorganizacijo Centrov za socialno delo v letu 2018 se je Center za socialno delo Lenart
priključil Centru za socialno delo Maribor, ki pa socialno varstvene storitve »pomoči družini
na domu« ne izvaja.
Občine iz območja Upravne enote Lenart so se povezale z Domom Danice Vogrinec Maribor
s ciljem, da bi socialno varstvene storitve »pomoči družini na domu« izvajal tudi za to
območje, saj te storitve že izvaja za nekaj občin v Podravju in ima za to ustrezne
organizacijske in izvedbene izkušnje.
Izvajanje socialno varstvene storitve »pomoči družini na domu« bi se pod okriljem Doma
Danice Vogrinec Maribor pričelo izvajati s 1. julijem 2019 z istimi devetimi delavkami, ki so
to storitev že izvajale v okviru Centra za socialno delo Lenart.
Pred pričetkom izvajanja je potrebno podati soglasje k ceni socialno varstvene storitve
»pomoč družini na domu«, ki jo je predlagal Dom Danice Vogrinec Maribor:
IZHODIŠČA

1.1.

Pri izračunu cene so upoštevana naslednja izhodišča:
a.) Planirano število storitev
Izhodišče za oblikovanje cene predstavlja povprečno število storitev, ki jih lahko
izvede devet oskrbovalk za delo pomoč na domu. Planirano je povprečno število
110 efektivnih ur na oskrbovalko na mesec. Skupno število efektivnih ur torej
znaša 990 ur (9 x 110 ur).
b.) Število zaposlenih
-

skupaj 9 zaposlenih socialnih oskrbovalk, ki imajo IV. Stopnjo izobrazbe,
planirano število uporabnikov storitev za celotno območje Upravne enote Lenart :
71,
število zaposlenih za vodenje : 0,355,
število zaposlenih za koordiniranje : 0,225

c.) Finančni elementi
Plače
V kalkulaciji so upoštevane plače iz plačne lestvice veljavne za leto 2019,
opredeljene tudi v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 108/09 –
uradno prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, št. 67/17).

Drugi stroški dela
Med drugimi stroški dela je upoštevano naslednje:
- regres za letni dopust v letnem znesku 886,63 EUR v skladu z Zakonom o
delovnem razmerju (Ur.l. RS, št. 21/13),
- prehrana med delom v znesku 3,81 EUR na dan prisotnosti, v skladu
Ugotovitvenim sklepom o višini regresa za prehrano med delom od 1.1.2019
dalje (Ur.l. RS, št. 4/2019),
- povračila stroškov prevoza na delo posameznih oskrbovalk.
Stroški materiala, storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja
Stroški materiala, storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja so vsebovani
v ceni storitve v višini, kot jo opredeljuje Pravilnik o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06). Podrobnejši opis je naveden v
nadaljevanju.
d.) Delež za delitev stroškov vodenja in koordiniranja
Pri izračunu deleža stroškov za vodenje je upoštevan veljavni normativ iz 6. člena
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št.
45/10) na način, da se za vodenje upošteva 1 strokovni delavec na vsakih 200
upravičencev, pri čemer se je upoštevalo, da se storitev opravi za 71 uporabnikov.
Iz tega izhaja, da je za opravljanje storitve potreben 0,355 vodje.
Za koordiniranje je upoštevano določilo istega pravilnika, ki določa 0,5
koordinatorja na vsakih 20 oskrbovalcev na domu, kar pomeni, da se za opravljeno
storitev upošteva 0,225 koordinatorja, saj storitev opravlja 9 oskrbovalk.
STROŠKI VODENJA IN KOORDINIRANJA

1.2.

Stroški vodenja so sestavljeni iz:
-

-

-

stroškov dela, ki predstavljajo plačo, prispevke delodajalca za socialno varnost,
regres za letni dopust in druge stroške vodje in koordinatorja. Deleži delitve so
navedeni v poglavju 1.1.d. (0,355 vodje in 0,225 koordinatorja). Strošek dela
vodje predstavlja povprečni strošek vodje, pomnožen s priznanim deležem za
vodenje. Za koordinatorja pomoči na domu je upoštevana plača socialnega
delavca pomnožena z ustreznim deležem (koordinator pomoči na domu).
strošek dela vsebuje tudi strošek dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna,
računovodska, knjigovodska, računalniška in druga dela (v nadaljevanju upravnoadministrativna dela), pri čemer je upoštevano, da ti stroški lahko znašajo največ
75 % stroškov dela vodje in koordinatorja.
stroškov materiala in storitev predstavljajo skupne stroške, kot so stroški
pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, stroški energije in
vode, stroški čistilnih storitev, stroški vzdrževanja prostorov, stroški plačilnega
prometa, stroški izobraževanja in upravno-administrativni stroški, pri čemer je

upoštevano, da lahko omenjeni stroški znašajo največ 20 % stroškov dela vodje in
koordinatorja.
Ob upoštevanju deleža za delitev stroškov so stroški vodenja in koordiniranja
skupaj 3.745,62 EUR na mesec.
Pravilnik v tretjem odstavku 17. člena določa, da če izvaja izvajalec storitev za več občin, se
stroški vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki opravljajo te naloge, razdelijo
med občine sorazmerno glede na število uporabnikov iz posamezne občine. Za Občino
Lenart se predvideva 32 uporabnikov (sedanji uporabniki in predvideni novi uporabniki, ki
so oz. bodo poslali vlogo za storitev). Skupno število vseh uporabnikov je predvideno 71, od
tega jih je za Občino Lenart predvidenih 32, kar predstavlja 45,07 % teh stroškov ali
1.688,17 EUR mesečno.
STROŠKI NEPOSREDNE SOCIALNE OSKRBE

1.3.

Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih
socialnih oskrbovalcev na domu in so sestavljeni iz:
-

-

stroškov dela, ki predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in
druge stroške dela za 9 socialnih oskrbovalk na domu,
stroškov materiala in storitev, ki predstavljajo predvidene stroške zaščitne
obleke, zaščitnih sredstev, pisarniškega materiala, storitve strokovnega
izobraževanja, zdravstvene storitve, nezgodno zavarovanje ter zavarovalne
premije za splošno odgovornost,
stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja, ki predstavljajo stroške
amortizacije in investicijskega vzdrževanja za vozilo.
Pri izračunu je upoštevano določilo 3. odstavka 12. člena Pravilnika, ki določa, da
lahko stroški materiala in storitev ter stroški amortizacije skupaj znašajo največ
15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu.

Tako izračunani stroški neposredne socialne oskrbe znašajo skupaj 14.516,65 EUR.
Pravilnik v tretjem odstavku 17. člena določa, da če izvaja izvajalec storitev za več občin, se
stroški za neposredno izvajanje storitve na domu za uporabnika razdelijo med občine
sorazmerno na podlagi števila efektivnih ur, opravljenih za uporabnike iz posamezne
občine. Za Občino Lenart se predvideva 361 ur (na podlagi sedanjih uporabnikov in
predvidenih novih uporabnikov, ki so oz. bodo podali vlogo za storitev). Skupno število vseh
predvidenih efektivnih ur je 990, od tega je za Občino Lenart predvidenih 361 ur, kar
predstavlja 36,46 % vseh stroškov.
Skupna višina stroškov neposredne socialne oskrbe bo za Občino Lenart znašala
5.293,45 EUR mesečno.

1.4.

EKONOMSKA CENA

Ekonomska cena »pomoči družini na domu«, z predlagano uveljavitvijo od 1.7.2019 dalje
znaša 18,45 EUR, pri čemer se predlaga cena efektivne ure pomoči za uporabnike v višini
3,50 EUR, razliko v višini 14,95 EUR oz. 81,03 % pa subvencionira Občina Lenart.
Izračun ekonomske cene je sledeč:
3.745,62 EUR (stroški 0,58 strokovnega delavca),
- 14.516,65 EUR (stroški 9,0 oskrbovalk)
SKUPAJ = 18.262,27 EUR /: 990 ur = 18,45 EUR
_____________________________________________________________________
Sedaj veljavna cena ene efektivne ure pomoči družini na domu znaša 3,50 EUR in je
enaka v vseh občinah Upravne enote Lenart. Takšna cena, ki se predlaga tudi s tem
sklepom, je ena nižjih v slovenskem prostoru, vendar zagotavlja tudi občanom z nižjimi
prihodki, da lahko svojo starost preživljajo v svojem domačem okolju.
Storitev pomoči družini na domu se bo pričela izvajati v okviru Doma Danice Vogrinec
Maribor s 1.7.2019.
Način obračunavanja storitev pomoči družini na domu se pri novem izvajalcu Domu Danice
Vogrinec Maribor spremeni v tem delu, da se glede na pridobljene podatke iz CSD Maribor –
enota Lenart za leto 2018, na novo predvidijo deleži posameznih občin v UE Lenart in se s
tem doseže pravičnejša porazdelitev po občinah. Na osnovi potrjene cene se bodo sklenile
pogodbe o sodelovanju s predvidenim pavšalnim zneskom, ki se bo na dan 31.12.2019
poračunal glede na dejansko realizacijo efektivnih ur.

