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SOGLASJE K CENI SOCIALNOVARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU
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Vsebina: - uvodna obrazložitev
- predlog izvajalca socialnovarstvene storitve s prilogami
- sklep Odbora za družbene dejavnosti (posredovan naknadno)

Postopek sprejema: enofazni

Predlog sklepa: v prilogi

UVODNA OBRAZLOŽITEV

I.
Cena storitve socialne oskrbe na domu se oblikuje na način, ki ga določa Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo predlaga izvajalec storitve.
Cena storitve se določi na efektivni uro, torej stroški, ki se upoštevajo pri določitvi cene, se
preračunajo na uro neposredne storitve za uporabnika.
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati stroške izvajanja storitve v višini veljavne
cene storitve, zmanjšane za subvencijo občine, ki v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev znaša najmanj 50% celotnih stroškov storitve. Občinski svet lahko s
sklepom določi višji odstotek subvencije k ceni storitve.
V skladu s pravilnikom o metodologiji se lahko cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem
času poveča največ za 40%, cena ure, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa
največ za 50%.
K ceni ali revalorizaciji cene storitve si mora izvajalec pridobiti soglasje občinskega sveta pred
začetkom opravljanja storitve.
II.
Izvajalec socialnovarstvene storitve je občinski upravi posredoval predlog novega izračuna cene za
leto 2014. Cena – 16,58 €/uro - je v primerjavi s trenutno veljavno ceno povišana za 0,46 EUR/uro.
Podrobnejša obrazložitev je podana v predlogu izvajalca storitve. Izvajalec predlaga, da dvig cene
prevzame občina.
Predlog nove cene bo obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, kateremu se bo predlagala potrditev
naslednjih cen:
•
•
•

Cena storitve Pomoč družini na domu znaša 16,58 EUR na efektivno uro, od tega znašajo
stroški za neposredno socialno oskrbo 14,58 EUR, stroški vodenja pa 2,00 EUR,
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 4,50 EUR na
efektivno uro,
subvencija občine znaša 12,08 EUR na efektivno uro.
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Datum:
Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09, 45/10, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št.
24/10) je Občinski svet Občine Kozje na svoji redni seji dne sprejel naslednji

SKLEP
I.
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2014 16,58 EUR na efektivno uro, od tega znašajo
stroški za neposredno socialno oskrbo 14,58 EUR, stroški vodenja pa 2,00 EUR.
II.
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih
sredstev uporabnikom storitve v višini 12,08 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 4,50 EUR na efektivno uro.
III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40% in znaša 23,21 EUR na
efektivno uro, subvencija občine znaša 16,91 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša
6,30 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50% in
znaša 24,87 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 18,12 EUR na efektivno uro, končna cena
za uporabnika znaša 6,75 EUR.
IV.
S dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Kozje št: 032-0005/2011-15/03z dne 20.12.2012 (Uradni list RS, št.
108/12).
V.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati se začne 01.01.2014.
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