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Žalec, 2. marec 2007

OBČINSKI SVET, tu

ZADEVA: CENA STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI ŽALEC

V prilogi vam pošiljamo v obravnavo in sprejem predlog sklepa o ceni storitve – pomoč
družini na domu v Občini Žalec.

Direktor Občinske uprave
Stojan Praprotnik, univ. dipl. ekon.

Priloga:
predlog sklepa
gradivo z obrazložitvijo

Župan
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l.
RS, št. 87 z dne 16. 8. 2006) je Občinski svet Občine Žalec na svoji 2 seji, dne 12. marca
2007 sprejel

SKLEP
o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Žalec v
višini 14,88 EUR na uro za opravljeno uro storitve.
2. Člen
Subvencija k ceni storitve Pomoč družini na domu v višini 7,44 EUR/uro je deljena na dva
dela:
- na del v višini 3,13 EUR/uro, ki predstavlja stroške vodenja izvajanja storitve. Do tega
dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve.
- na del v višini 4,31 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe
uporabnika.

3. Člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1.
marca 2007 dalje.
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OBČINSKI SVET , tu

ZADEVA : IZDAJA SOGLASJA K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA
DOMU V OBČINI ŽALEC

V skladu z 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Ur.list RS štev.87/06, z dne 16. 8. 2006) je izvajalec storitev Pomoč družini na
domu Dom Nine Pokorn oddal vlogo za izdajo soglasja k ceni pomoč družini na domu v
višini 14,88 EUR/uro, z veljavnostjo od 1. marca 2007 dalje.
Na osnovi Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št.36/2004) in Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 21/2006), je v zakonu določba, ki v
101. členu navaja, da se iz proračuna občin financira pomoč družini na domu »najmanj v
višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug
zavezanec delno ali v celoti oproščen«
Iz vloge je razvidna tudi struktura in izračun cene za socialno varstveno storitev pomoč na
domu, ki se usklajuje po 40.členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storite (Ur.list št.87/06) in je usklajena v skladu z določbo 40. in 41. člena
omenjenega pravilnika.
V nadaljevanju je v tabeli prikazana primerjava cene med letom 2006 in 2007.
Prime rjava me d letom
2006/2007
Cena storitve EUR/uro
Subvencija Občine v EUR/uro
Subvencija Občine v %

2006

2007 Indeks rasti

14,25 EUR/uro

14,88 EUR/uro

104,42

7,13 EUR/uro
50%

7,44 EUR/uro
50%

104,42

Strokovna služba občinske uprave je predlog cene izvajanja storitve Pomoč družini na domu
pregledala in ugotovila, da je le-ta izračun v skladu s pravilnikom in navodili Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve. Na podlagi te ugotovitve predlaga občinskemu svetu, da izda
soglasje k ceni storitve Pomoč družini na domu v višini 14,88 EUR/uro. S predlagano
subvencijo občine v višini 7,44 EUR/uro, bomo omogočili storitev pomoč družini na
domu širšemu krogu stare jših ljudi.

Pripravil:
Bojan Jereb soc. del.

VODJA ODDELKA
Nataša Gaber Sivka, dipl. ekon.

Priloga:
- Vloga za izdajo soglasja Doma Nine Pokorn Grmovje
- Obrazložitev nove cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu

