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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC

ZADEVA:

Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve
pomoči družini na domu;

NAMEN:

Sprejem sklepa o soglasju;

OCENA STANJA:

Uskladitev cene storitve;

RAZLOGI ZA SPREJEM:

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur.l. RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 –
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 –
DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOAA, 28/19 in 189/20 - ZFRO) ter v skladu s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45/10,
6/12) se vsakoletno uskladi cena storitve
pomoči družini na domu;

NAČELA IN CILJI:

Večja dostopnost storitve pomoč družini na
domu za občane Občine Žalec;

FINANČNE POSLEDICE:

V proračunu občine Žalec so zagotovljena
finančna sredstva v višini 206.000 €, poraba
sredstev pa je odvisna od obsega storitev in
števila uporabnikov storitve pomoč družini na
domu;

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Žalec;

POROČEVALEC:

Obrazložitev predloga soglasja k ceni storitve
Pomoč družini na domu bo na seji podala
mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za
negospodarske javne službe in Tomaž Lenart,
direktor Javnega zavoda Dom Nine Pokorn
Grmovje;

DELOVNO TELO, KI
OBRAVNAVA AKT OZIROMA
GRADIVO IN POROČA
OBČINSKEMU SVETU:

Gradivo bo na svoji seji obravnaval
Odbor za negospodarske javne
(predsednik Slavko Ivezić).
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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC
ODBORU ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

ZADEVA:

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI
NA DOMU V OBČINI ŽALEC

Spoštovani,
v prilogi vam za sejo Občinskega sveta posredujem v obravnavo in potrditev predlog
Sklepa o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec z obrazložitvijo.
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep:
"Občinski svet Občine Žalec sprejme Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč
družini na domu v Občini Žalec v predlagani vsebini."

Priloge:
Obrazložitev z vlogo za izdajo soglasja k ceni – pomoč družini na domu,
predlog sklepa.
Posredovano:
1. naslovniku, po e-pošti,
2. objavljeno na spletni strani Občine Žalec,
3. zbirka dokumentarnega gradiva.

OBRAZLOŽITEV
IZDAJA SOGLASJA K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI
ŽALEC

1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem Sklepa o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu je
podana v 101. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17
– DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), ki v tretjem
odstavku tega člena določa, da k cenam storitve pomoči družini na domu daje soglasje
pristojni občinski organ; v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45/10, 6/12), in sicer od 12.
do 19. člena, ki opredeljujejo oblikovanje cene storitve pomoči družini na domu in dolžnost
občine za zagotavljanje subvencije in morebitnih sredstev za oprostitev svojega občana
največ leto dni, vendar pa se lahko ta rok podaljša s soglasjem občine; ter v Statutu
Občine Žalec (Ur.l. RS, št. 29/13 in 23/17), ki v 6. alineji 2. odstavka 20. člena določa, da
občinski svet v okviru svojih pristojnosti daje soglasje k prenosu nalog iz državne
pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti,
če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ.
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA
Izvajalec storitve Pomoči družini na domu, Dom Nine Pokorn, je dne 24. 2. 2021 v
skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev oddal vlogo za izdajo soglasja k ceni storitve pomoč družini
na domu.
JZ Dom Nine Pokorn v Občini Žalec izvaja storitev pomoč družini na domu. Po Pravilniku
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se lahko cene, oblikovane
po metodologiji, usklajujejo po elementih in sicer:
- stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za
določanje plač na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost;
- stroški materiala in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin.
Občinska uprava je preverila strukturo in elemente cene in ugotovila, da je izvajalec
storitve nove cene oblikoval v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev, v kateri so upoštevana naslednja izhodišča:
- plače socialnih oskrbovalk in strokovnih delavcev in sodelavcev za strokovno
pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje za mesec
januar in dvig minimalne plače na 1.024,24 €,
- regres za letni dopust v višini 1.024,24 €,
- prehrana med delom v višini 3,99 €,
- povračila stroškov prevoza na in z dela v višini 8 % cene 95 oktanskega
neosvinčenega motornega bencina na kilometer,
- uvedba redne delovne uspešnosti v višini 2 % osnovne plače.
Pri stroških strokovne priprave, vodenja in koordiniranje je izvajalec upošteval normativ
iz 6. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki
določa:

-

za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora 1 (eden) strokovni delavec za
200 upravičencev,
za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve 0,5 strokovnega
delavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev.

Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja so sestavljeni iz:
- stroškov dela (plače, prispevki, drugi stroški),
- stroškov materiala in storitev ,
- stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja
Izračunani stroški strokovne priprave dokumentacije ter vodenja in koordiniranja znašajo:
- 3.782,92 € za strokovno pripravo in
- 2.740,32 € za vodenje in koordiniranje.
Na podlagi 17. člena Pravilnika se stroški strokovne priprave ter vodenja in koordiniranja
razdelijo med občine sorazmerno glede na število uporabnikov iz posamezne občine, če
izvajalec izvaja storitev za več občin. Občina Žalec je imela v letu 2020 povprečno 128
uporabnikov od skupno 205, ker predstavlja 62,44 % vseh uporabnikov, za katere je
izvajalec pomoči družini na domu Dom Nine Pokorn. Ob upoštevanju teh kriterijev,
znašajo:
- stroški strokovne priprave za Občino Žalec 2.362,02 € mesečno in
- stroški vodenja in koordiniranja za Občino Žalec 1.711,03 € mesečno.
Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih
socialnih oskrbovalcev na domu in so sestavljeni iz:
- stroškov dela in
- stroškov materiala in storitev.
Izračunani stroški neposredne socialne oskrbe tako znašajo:
- 17,14 € na uro na delovni dan,
- 22,55 € na uro na nedeljo in
- 24,35 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne.
Skupni stroški storitve Pomoč družini na domu (stroški strokovne priprave + stroški
vodenja in koordiniranja + stroški neposredne socialne oskrbe), preračunani na uro
znašajo:
- 20,58 € na uro na delovni dan,
- 27,79 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne in
- 25,99 € na nedeljo.
V primerjavi z letom 2020 so se celotni stroški storitve na delovni dan zvišali za 8,8 %, na
dan državnega praznika ali dela prostega dne za 8,7 %, na nedeljo za 8,7 %.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da so
občine dolžne zagotoviti subvencijo iz sredstev svojih proračunov najmanj v višini 50 %
celotnih stroškov storitve brez stroškov strokovne priprave dokumentacije.
Občina Žalec bo v celoti (100 %) pokrila stroške strokovne priprave ter zagotavljala
subvencijo v višini 60 % tako za stroške vodenja in koordiniranja kot za stroške
neposredne socialne oskrbe.
Celotna subvencija Občine Žalec za storitev Pomoč družini na domu tako znaša:
- 13,15 € na uro na delovni dan,
- 17,47 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne,
- 16,39 € na uro na nedeljo.

Ob upoštevanju subvencije Občine Žalec znaša nova cena storitve Pomoč družini na
domu za končnega uporabnika:
- 7,43 € na uro na delovni dan, kar pomeni višja cena za 0,61 € na uro,
- 10,32 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne, kar pomeni višja
cena za 0,84 € na uro in
- 9,60 € na uro na nedeljo, kar pomeni višja cena za 0,79 € na uro.
Podrobnejša kalkulacija cen je razvidna iz vloge Doma Nine Pokorn za izdajo soglasja (v
prilogi).
Občinskemu svetu dajemo v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o soglasju k ceni
storitve Pomoč družini na domu v predlagani vsebini. S sprejetjem sklepa se bo
omogočilo občankam in občanom koriščenje storitev pomoči v obliki socialne oskrbe na
domu in bivanje v domačem okolju.
1. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

V proračunu za leto 2021 so predvidena sredstva za plačilo storitev pomoč družini na
domu na proračunski postavki 20032 »Dejavnost izvajanja pomoči na domu« v višini
206.000,00 € in ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala.

PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45/10, 6/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec
(Ur.l. RS, št. 29/13 in 23/17), je Občinski svet Občine Žalec na svoji ---- redni seji, dne --. ---. 2021 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
I.
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini
Žalec v višini:
- 20,58 € na uro na delovni dan,
- 27,79 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne in
- 25,99 € na uro na nedeljo.

II.
Subvencija občine k ceni storitve Pomoč družini na domu je:
-

13,15 € na uro na delovni dan,
17,47 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne,
16,39 € na uro na nedeljo.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne
od 1. 4. 2021 dalje.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč
družini na domu v Občini Žalec z dne 5.2.2020 (Ur.l. RS, št. 9/20).
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Žalec, ……………..

Župan
Janko Kos

