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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
ZADEVA: Predlog cene socialnovarstvene storitve »POMOČ NA DOMU«
PREDLAGATELJA: Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake – izvajalec storitve, Oddelek za
družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi
NAMEN: Seznanitev svetnikov s Poročilom izvajalca socialnovarstvene storitve »pomoč na domu« v letu
2016, sprejem sklepa o soglasju k predlaganim cenam socialnovarstvene storitve »pomoč na domu« (v
nadaljevanju PND) in k višini subvencije cene storitve iz sredstev občinskega proračuna
PRAVNA PODLAGA: 43., 99. in 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07–UPB, 23/07–
popr., 41/07-popr., 61/10- ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16-ZPPreb-1), Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,
5/09 in 6/12), Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 45/10, 28/11,
104/11-NPB in 111/13, 102/15), ter 17. člen statuta Občine Zagorje ob Savi (Ur. list RS, št. 30/15)
POROČEVALKI: direktorica Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski Izlake - Mateja Černi in vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo – Blanka Šmit
PREDHODNA OBRAVNAVA: Odbor za zdravstvo in socialne zadeve
OBRAZLOŽITEV
»Pomoč na domu« je socialnovarstvena storitev, namenjena uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične
bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo
nimajo možnosti. Storitev obsega sledeče sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
gospodinjsko pomoč ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu v Občini Zagorje ob Savi javno službo PND od leta
2015 izvaja Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake.
1. POROČILO IZVAJALCA SOCIALNO VARSTVENE STORITVE »POMOČ NA DOMU« ZA LETO
2016
Iz poročila izvajalca PND za leto 2016 je razvidno, da je število uporabnikov PND tudi v letu 2016
naraščalo, obseg storitve se je v primerjavi s preteklim letom povečal kar za 22%. Tako je storitev PND

v letu 2016 mesečno povprečno koristilo 73 uporabnikov (v letu 2015 je pomoč koristilo povprečno
67 uporabnikov na mesec), oskrbovalke so pri uporabnikih storitve na mesec v letu 2016 povprečno
opravile 1.683 efektivnih ur (v letu 2015 so oskrbovalke mesečno povprečno opravile 1.379 efektivnih
ur), v letu 2016 je posamezni uporabnik povprečno koristil pomoč 23 ur mesečno (20,59 efektivnih
ur pri posameznem uporabniku je bilo povprečno mesečno opravljeno v letu 2015). Iz sredstev proračuna
smo v letu 2015 za subvencijo storitve PND zagotovili 185.937 EUR, v letu 2016 pa že 223.575 EUR
(podatki iz zaključnega računa proračuna za leto 2016).
Socialnovarstvena storitev »pomoč na domu« je v našem okolju postala nepogrešljiva oblika pomoči
občanom, ki jim psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo druge osebe
ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju, tako
da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki. Dejstvo je, da so naši občani storitev PND dobro sprejeli, da jo potrebujejo pa tudi, da
je z vidika cene, ob dodatni subvenciji proračuna, storitev za naše občane primerno dosegljiva. Ob tem
je potrebno opozoriti, da lahko uporabniki storitve, ki plačila ne zmorejo, v skladu z Uredbo o merilih
za oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, pri centru za socialno delo zaprosijo za
oprostitev plačila (v letu 2016 so bili plačila storitve v celoti oproščeni trije uporabniki, en uporabnik pa
delno).
2. PREDLOG CEN SOCIALNO VARSTVENE STORITVE »POMOČ NA DOMU«
Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake je občinskim svetnikom v obravnavo in potrditev
posredoval predlog povišanja cen storitve »pomoč na domu«, ki naj bi se uporabljale od 1. maja 2017
dalje. Izvajalec storitve predlaga, da se trenutno veljavna ekonomska cena storitve poviša za 2,35%,
tako da bi znašala 15,27 EUR na efektivno uro storitve. Trenutna ekonomska cena storitve znaša
14,92 EUR in je precej nižja od povprečne cene storitve v Republiki Sloveniji (povprečna ekonomska
cena PND je v Sloveniji v letu 2015 znašala 16,80 EUR, v Zasavju pa 16,04 EUR na efektivno uro storitve
- vir: Inštitut RS za socialno varstvo, Spremljanje izvajanja pomoči na domu – Analiza stanja v letu 2015).
Kot glavne razloge za povišanje cene izvajalec navaja upoštevanje ukrepov iz sprejetega Dogovora o
ukrepih na področju dela in drugih ukrepih v javnem sektorju ter Zakona o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela za leto 2017. Na povišanje cene pa vpliva tudi uskladitev veljavne cene z rastjo
elementov cen socialnovarstvenih storitev, ki jih je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti objavila v Uradnem listu RS, štev. 4/2017.
Izvajalec iz zgoraj navedenih razlogov svetnikom predlaga tudi potrditev predloga za uskladitev oz.
povišanje cene storitve PND, ki se pri uporabnikih storitve izvaja ob nedeljah in na dan državnih praznikov
ter dela prostih dneh. Tako izvajalec predlaga, da se cena storitve ob nedeljah poviša za 4,32 % in znaša
20,75 EUR, na dan državnih praznikov in ob dela prostih dneh pa za 3,36 % in znaša 21,85 EUR.
Pri pripravi predloga nove ekonomske cene za storitev PND je izvajalec izhajal iz povprečnega števila
mesečno opravljenih efektivnih ur storitve v letu 2016, povprečnega števila efektivnih ur na eno izvajalko
storitve in potrebnega števila zaposlenih za izvajanje neposredne socialne oskrbe, strokovne priprave
dela in vodenje in koordinacijo storitve. Izvajalec je pri pripravi predloga cen ustrezno upošteval tudi ostale
zahteve iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Pravilnika o
standardih in normativih socialnovarstvene storitve.
Na osnovi navedenega, menimo, da je predlog povišanja cen storitve PND utemeljen in predlagamo, da
ga občinski svetniki v predlagani vsebini potrdite.

3. PREDLOG VIŠINE SUBVENCIJE OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA STORITEV »POMOČ NA
DOMU«
Zakon o socialnem varstvu nalaga lokalnim skupnostim, da stroške neposredne socialne oskrbe
socialnovarstvene storitve »pomoč na domu« za vse uporabnike storitve ter stroške vodenja in
koordiniranja financirajo najmanj v višini 50% cene storitve, medtem ko strošek strokovne priprave v celoti
bremeni občinski proračun. V kolikor občinski svetniki ne bi sprejeli dodatne subvencije za storitev PND
in bi bila storitev subvencionirana le v višini, ki jo občini nalagala zakonodaja, bi uporabnik ob upoštevanju
nove cene za uro storitve plačal 7,18 EUR oz. bi se mu cena za storitev povišala za 86%. Trenutna cena
za uporabnika znaša 3,85 EUR na uro.
Ker želimo tudi v prihodnje zasledovati cilj, da ostaja storitev dosegljiva čim širšemu krogu uporabnikov
predlagamo, da Občinski svet tudi tokrat podpre dodatno subvencijo cene storitve. Pri pripravi predloga
za višino dodatne subvencije cene storitve in pri določitvi cene za uporabnika, smo izhajali iz sledečih
dejstev:
 V prihodnjih letih se pričakuje, da se bo število uporabnikov kot tudi obseg storitve še povečeval,
pri čemer na povečanje števila uporabnikov storitve kot tudi povečanja obsega storitev občina
nima vpliva,
 v Občini Zagorje ob Savi se PND izvaja tudi v popoldanskem času, ob nedeljah in praznikih (v
vseh občinah uporabniki te ugodnosti nimajo, številne občine izvajajo PND le v dopoldanskem
času ob delavnikih),
 čakalnih dob za PND v Zagorju ob Savi ni,
 storitev PND izvaja že 15 oskrbovalk (z večanje obsega storitve PND in števila uporabnikov se
povečuje tudi število zaposlenih v javni službi – nove zaposlitve),
 v občini Zagorje s tem predlogom ohranjamo dodatno subvencijo storitve (številne občine so
dodatno subvencijo zaradi izjemnega povečanja števila uporabnikov storitve in povečanja obsega
storitve in s tem povečanja obremenitev občinskih proračunov že zmanjšale ali v celoti ukinile),
 povečanje števila uporabnikov in storitev PND vpliva na višanje proračunskih sredstev
namenjenih za subvencijo PND (v letu 2007 smo za subvencijo storitev PND preko proračuna
zagotavljali 50.856 EUR, v lanskem letu že 225.575 EUR),
 v lanskem letu cene za uporabnika nismo povišali, povišanja cene je v celoti bremenilo občinski
proračun.
Na osnovi navedenega občinskim svetnikom predlagamo, da se cena za uporabnika poviša za 30 centov
na uro storitve, tako da bi cena za uporabnika po novem znašala 4,15 EUR na efektivno uro storitve.
Razliko do polne ekonomske cene storitve bo pokril občinski proračun, kar pomeni, da bo preko proračuna
ekonomska cena storitve subvencionirana v višini 72,82 % (povprečna cena storitve za uporabnika PND
je v Sloveniji v letu 2015 znašala 5,04 EUR, na efektivno uro storitve - vir: Inštitut RS za socialno varstvo,
Spremljanje izvajanja pomoči na domu – Analiza stanja v letu 2015; v občini Trbovlje trenutno plača
uporabnik za ceno storitve 6,33 EUR, v občini Hrastnik pa 5,15 EUR ).
4. FINANČNE POSLEDICE
V kolikor boste svetniki izvajalcu storitve izdali soglasje k novi ceni storitve in potrdili predlagano višino
dodatne subvencije proračuna ter ob predpostavki, da število opravljenih efektivnih ur v letu 2017 ne bo
preseglo 1683 ur mesečno, bi v proračunu za subvencije PND morali zagotoviti približno 229.604 EUR
proračunskih sredstev (pri tem obsegu znaša dodatna subvencija storitve 62.685 EUR). V veljavnem
proračunu je za leto 2017 za »pomoč na domu« planiranih 225.000,00 EUR, zato bomo morebitna

odstopanja od plana morali reševati z medletnimi razporeditvami znotraj proračuna oz. z rebalansom
proračuna za leto 2017.

Pripravila:
Blanka ŠMIT, vodja oddelka
za družbene dejavnosti in gospodarstvo
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Priloge :
 poročilo o izvajanju storitve »pomoč na domu« za leto 2016
 predlog cene storitve »pomoč na domu«
 predlog sklepa

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07–UPB, 23/07–popr., 41/07popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16-ZPPreb-1), 38.člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,
5/09 in 6/12), ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Ur. list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine
Zagorje ob Savi na 17. redni seji, dne 10.4.2017, sprejel
SKLEPE
1.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve
»pomoč na domu«, ki znaša 15,27 EUR na efektivno uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški
neposredne socialne oskrbe v višini 13,44 EUR na efektivno uro, stroški za strokovno pripravo v višini
0,90 EUR ter stroški za vodenje in koordiniranje v višini 0,93 EUR na efektivno uro.
2.
Uporabnik plača storitev »pomoč na domu« v višini 4,15 EUR na efektivno uro. Razliko do polne
ekonomske cene storitve v višini 11,12 EUR prizna Občina Zagorje ob Savi kot subvencijo in sicer v višini
9,56 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v
višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve.
3.
Cena storitve opravljene v nedeljo znaša 20,75 EUR na efektivno uro in bo iz občinskega proračuna
subvencionirana v višini 15,01 EUR in sicer: 13,45 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini
0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro
storitve. Uporabnik pa bo za efektivno uro storitve opravljene v nedeljo plačal v višini 5,74 EUR.
4.
Cena storitve opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša 21,85 EUR na efektivno
uro in bo iz občinskega proračuna subvencionirana v višini 15,79 EUR in sicer: 14,23 EUR za stroške
neposredne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za
vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve. Uporabnik pa bo za efektivno uro storitve opravljene na
dan državnega praznika in prostega dne plačal storitev v višini 6,06 EUR.
5.
Neposredno izvajanje storitve pomoč družini na domu upravičenca obsega 110 efektivnih ur v povprečju
na socialno oskrbovalko.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1.5.2017 dalje. S
sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen pod številko 122-5/2016.
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