Datum: 12. 9. 2019
Številka: 122-6/19
Občinski svet
Odbor za finančne zadeve
Odbor za družbene dejavnosti

Zadeva:

SOGLASJE K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA
DOMU

Podlaga za soglasje k višini cene
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992, 56/1992 popr., 13/1993, 41/1999, 26/2001, 6/2002, 5/2003, 2/2004, 7/2004 popr., 3/2004, 6/2005, 9/2006, 5/2007, 105/2006, 5/2008, 73/2008, 53/2009, 56/201
0, 57/2011, 39/2016, 29/2017, 21/2018 - ZNOrg, 54/2017, 31/2018 - ZOAA, 46/2019, 28/2019 )
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. Uradni list RS,
št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015, 76/2017, 54/2019)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št.
87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012)
Storitev pomoč družini na domu se za območje Občine Sodražica izvaja preko CSD Osrednja
Slovenija – zahod, Enota Ribnica, storitev pa se izvaja skupaj za potrebne Občine Ribnica in
Občine Sodražica. Cena se je nazadnje spremenila s 1. 1. 2018.
Potreba po navedeni storitvi v naši občini in s tem tudi število ur, ki se opravijo na našem
območju, narašča. S storitvijo se omogoča predvsem starejšim občanom, da ostajajo v
domačem okolju ali vsaj nekoliko odložijo potrebo po bivanju v domu starejših občanov.
Pojavlja se tudi potreba po opravljanju pomoči ob vikendih in praznikih, zato predlagamo, da
se sprejme tudi cena storitve za te primere.
Glede na navedeno Občina Sodražica podpira predlagano ceno storitve za uporabnike in s
tem večje breme za občinski proračun. Ob tem pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je
cena oskrbnine v domu bistveno višja.
Finančne posledice:
V letu 2019 bo zaradi spremembe cene potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti
dodatna sredstva za storitev pomoč na domu, in sicer v obdobju oktober – december 2019 v
višini 720 EUR.

Predlagamo Občinskemu svetu, da sprejme naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet občine Sodražica daje soglasje k naslednjim cenam socialno varstvene
storitve - pomoč družini na domu:
a. OSNOVNA CENA STORITVE: 21,26 EUR na uro.
Od tega:
 subvencija Občine Sodražica 15,26 EUR na uro,
 cena storitve za uporabnika pa 6,00 EUR na uro.
b. CENA STORITVE, OPRAVLJENE V NEDELJO: 24,46 EUR/uro
Od tega:
 subvencija Občine Sodražica 17,56 EUR na uro,
 cena storitve za uporabnika pa 6,90 EUR na uro.
c. CENA STORITVE, OPRAVLJENE NA DRŽAVNI PRAZNIK: 25,75 EUR/uro
Od tega:
 subvencija Občine Sodražica 18,49 EUR na uro,
 cena storitve za uporabnika pa 7,26 EUR na uro.
2. Cene storitve pomoč družini na domu se uporabljajo od 1. 10. 2019 dalje.

Pripravila:
Darja Vetrih

Župan občine Sodražica
mag. Blaž Milavec l.r.

