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- Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč druţini na domu

PREDLOG
Na podlagi 99. člena in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07uradn prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10
ZSVaPre, 62/10 ZUPJS, 40/11 ZUPJS, 40/11 ZSVarPre-A), 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 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur.l. RS, št.
112/07) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 14. seji dne 27.3.2012 sprejel
naslednji
SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu za leto 2012
1. člen
Občina Miren-Kostanjevica daje soglasje k ceni storitve pomoč druţini na domu, ki znaša v
letu 2012 za uporabnika 20,73 EUR na efektivno uro.
Ceno storitve pomoč druţini na domu je predlagal Center za socialno delo Nova Gorica,
Center za pomoč na domu Klas, Ulica Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica.
2. člen
Cena storitve za neposrednega uporabnika znaša 4,00 EUR na efektivno uro (19,3% od
polne cene storitve na efektivno uro).
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine Miren Kostanjevica.
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O B R A Z L O Ž I T E V:
1. Pravni temelj za sprejem sklepa
Pravni temelji za sprejem Sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč druţini
na domu za leto 2012 so:
- 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno
besedilo, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10 ZSVaPre, 62/10
ZUPJS, 40/11 ZUPJS, 40/11 ZSVarPre-A),
- 38. člen 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),
- 17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07).
2. Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja
Center za socialno delo, v okviru katerega deluje Center za pomoč na domu Klas, ki za
območje naše občine izvaja javno sluţbo pomoči na domu, nas je dne 29.2.2012 v skladu s
pravilnikom o metodologiji zaprosil za uskladitev cene pomoči na domu za leto 2012.
V Občini Miren-Kostanjevica imamo povprečno mesečno 34 uporabnikov storitve pomoč
druţini na domu. Socialne oskrbovalke pri njih mesečno opravijo vsaka 110 efektivnih ur
(normativ po pravilniku). V letu 2012 je za območje Občine Miren-Kostanjevica zaposlenih 3
socialnih oskrbovalk za osem urni delavnik, od tega ena javna delavka od 1.3.2012 dalje.
V skladu z ustrezno metodologijo in ob upoštevanju dejanskega stanja, se stroški storitve
pomoč druţini na domu delijo na naslednje kategorije stroškov:
1. Stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov,
2. Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter stroški vodenja in
koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
in mesečno znašajo 6.453,14 EUR (v to ceno so všteti stroški dela, stroški materiala in
storitev, kilometrine, upravno-administrativnih del, pisarniškega materiala, sanitarnega
materiala itd.)
Cena storitve pomoči na domu se določi tako, da se upoštevajo celotni stroški storitve, nato
pa preračunajo na efektivno uro (110 efektivnih ur na oskrbovalko mesečno). Cena storitve
na efektivno uro v letu 2012 za našo občino znaša 20,73 EUR. Od te cene krije deleţ občina
(v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu minimalno 50% cene), deleţ drţava
(javno delo oz. subvencionirana zaposlitev), preostali deleţ pa uporabniki storitve.
Za leto 2012 predlagamo, da obdrţimo ceno za uporabnika 4,00 EUR/uro storitve (isto kot v
letu 2010 in 2011), kar je tudi primerljivo z ostalimi okoliškimi občinami. V tem primeru bi
znašal deleţ sofinanciranja storitve s strani občine 72,72%.
Izračun predlagane cene za leto 2012 je naslednji:

CENA NA URO
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3. Ocena finančnih posledic
Ocenjujemo, da se bodo ob ohranitvi cene iz leta 2011 (4,00 EUR za uporabnika) sredstva
za leto 2012 (postavka: pomoč na domu) povišala za cca. 10% glede na realizacijo
proračuna v letu 2011. Višji stroški v letu 2012 so posledica prekinitve subvencije Zavoda za
zaposlovanje RS za subvencionirano zaposlitev (subvencije zavod ne bo več dodeljeval) ter
niţji normativ efektivnih ur na oskrbovalca v letu 2012 (110 efektivnih ur po novem
pravilniku). Sicer pa vsakoletno kandidiramo na vsa javne razpise Zavoda za zaposlovanje
(javna dela, subvencionirana zaposlitev). Slednje bistveno vpliva na višino sredstev, ki jih
občina namenja za storitev.
V primeru, da bi ceno za uporabnike povečali (5,00 EUR/uro storitve), bi s tem precej
obremenili starejše, medtem ko bi bil mesečni prispevek občine zaradi navedenega cca.
3.700 EUR niţji na letnem nivoju. Prispevek uporabnika 4,50 EUR na uro storitve bi pomenil
prihranek občine v višini cca. 1.850 EUR. V primeru, da bi zagotavljali 50% subvencijo
občine (kar kot minimalno subvencijo določa zakon), bi uporabniki morali plačati 6,91 EUR
na ceno storitve, kar ocenjujemo kot preveliko finančno obremenitev najranljivejšega dela
druţbe.
4. Drugo
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