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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU

PRAVNA PODLAGA:

99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 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), 12., 14. in 40. 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),
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13,
102/15, 76/17, 54/19 in 81/19), 17. člen Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), 7. člen
Odloka o organiziranju pomoči družini na domu v občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 10/07) in Pogodba
o izvajanju javne službe pomoč družini na domu v občini
Mengeš sklenjene med Občino Mengeš kot naročnikom in
javnim zavodom Dom počitka Mengeš kot izvajalcem

PRIPRAVLJAVCI:

Lidija Krivec Fugger, direktorica Dom počitka Mengeš

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Župan, Franc Jerič

POROČEVALKA:

Lidija Krivec Fugger, direktorica Dom počitka Mengeš

PRILOGA:
- Predlog cene za pomoč družini na domu.
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 12. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
predlagamo ceno za opravljanje storitev pomoči na domu.
14. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen določa postopek izračuna cene:
 stroški storitve se najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je občina dolžna plačati v celoti v
skladu z 20. členom Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev (vsakdo je v celoti oproščen plačila tistega dela storitve, ki je namenjen
pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju storitve) - to so stroški iz prve alineje prvega
odstavka 12. člena tega pravilnika.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

 preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v
skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu v višini najmanj 50 % - to so stroški iz
druge in tretje alineje prvega odstavka 12. člena.
Stroške storitve »pomoči družini na domu« po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev sestavljajo:
- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in
- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.
V izračunu cene je upoštevano 24 uporabnikov socialne oskrbe na domu. To pomeni ob
upoštevanju zakonskih normativov 0,06 zaposlenega za pripravo dogovorov, 0,05 zaposlenega za
vodenje in koordinacijo in 1,89 zaposlenih za neposredno socialno oskrbo.
Pravilnik o standardih in normativih določa, da se za neposredno izvajanje storitve na domu
upravičenca upošteva povprečno 110 ur efektivnega dela na mesec.
Z upoštevanjem zgoraj navedene rasti elementov cen, planiranega števila uporabnikov in števila
zaposlenih ter 110 efektivnih ur za neposredno oskrbo, znaša ekonomska cena 19,02 evrov na
efektivno uro.
Glede na zgoraj navedene določbe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev plača občina:
 stroške zaposlenega za pripravo dogovora v višini 142,04 eur,
 strošek zaposlenega za vodenje in koordinacijo v višini 78,52 eur, in predstavlja 60%
skupnega stroška,
 strošek za neposredno oskrbo v višini 2.209,15, in predstavlja 60% skupnega stroška.
Največji delež v celotnih stroških predstavljajo stroški dela neposrednih oskrbovalk in stroški
prevoza - kilometrina.
Z upoštevanjem 60% deleža občine znaša cena na efektivno uro za neposrednega uporabnika 7,33
eur, subvencija iz proračuna občine Mengeš pa 11,69 eur.
Primerjava predlagane cene na efektivno uro v primerjavi z dosedanjo ceno je naslednja:

1.
2.
3.
4.

ekonomska cena
subvencija iz proračuna občine
subvencija iz proračuna RS
cena za uporabnika

cena na efektivno uro v eur
Predlog za leto 2021 Dosedanja cena
19,02
17,50
11,69
10,50
0,00
0,00
7,33
7,00

Index
108,69
111,30
0,00
104,76

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu v
predloženem besedilu.
Franc JERIČ
župan
Pregledala: Franc Jerič, župan, Urban Kolar, direktor občinske uprave.

predlog
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 7. člena Odloka o
organiziranju pomoči družini na domu v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 10/07) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji redni seji, dne
sprejel

SKLEP
O SPREJEMU CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU

I.

Občinski svet Občine Mengeš sprejme ceno storitve programa pomoči družini na domu, ki znaša:
- ekonomska cena storitve 19,02 evrov na efektivno uro;
- cena storitve za uporabnika 7,33 evrov na efektivno uro;
- subvencija občine 11,69 evrov na efektivno uro.
Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40% od cene storitve programa iz prvega odstavka te točke sklepa
in znaša:
- ekonomska cena storitve 26,63 evrov na efektivno uro;
- cena storitve za uporabnika 10,26 evrov na efektivno uro;
- subvencija občine 16,37 evrov na efektivno uro.
Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 50% od cene storitve
programa iz prvega odstavka te točke sklepa in znaša:
- ekonomska cena storitve 28,53 evrov na efektivno uro;
- cena storitve za uporabnika 11,00 evrov na efektivno uro;
- subvencija občine 17,53 evrov na efektivno uro.
II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 6/16).
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1.7.
2021 dalje.
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