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V PRILOGI

enofazni

UVODNO POJASNILO

Socialnovarstvena storitev Pomoč družini na domu
Socialno varstvena storitev pomoč družini na domu je javna služba na področju socialnega
varstva, katero mrežo v skladu z Zakonom o socialnem varstvu zagotavlja občina.
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti
ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo, lahko opravljajo v okviru mreže javne službe
pod enakimi pogoji javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki
pridobijo koncesijo na javnem razpisu.
Občinski svet je na svoji 26. redni seji sprejel dva akta, s katerima je podal pravno podlago za
izvedbo postopka podelitve koncesije za izvajanje te javne službe.
Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kozje določa
način in obliko izvajanja storitve, upravičence, obseg in vrsto storitve ter način določanja
cene ter oprostitve plačila, Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč
družini na domu v Občini Kozje pa predstavlja koncesijski akt za podelitev koncesije.
Občina Kozje je na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe
Pomoč družini na domu v Občini Kozje izvedla javni razpis za podelitev koncesije za
izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kozje.
V postopku razpisa je bil izbran izvajalec storitve in sicer SENIOR, CENTER ZA POMOČ
STAREJŠIM, Lidija Umek s.p., Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Koncesija se je podelila za
dobo 10 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe, koncesionar je s svojim delom na našem
območju pričel s 01.09.2010.
Opis storitve
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge
pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne
morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju
nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu,
v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil
in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega
dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju,
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega
osebnih ortopedskih pripomočkov;
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca
na institucionalno varstvo.

Upravičenci
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti
omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega 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.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
- osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za
samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje
večine življenjskih funkcij,
- kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa
invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem
razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
Postopek
Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči,
pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve, upravičenec, ključni ali
odgovorni družinski člani ter prostovoljni sodelavci.
Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva
dela.
Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o
obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter
izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po
dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Trajanje
Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera, priprava dogovora o obsegu,
trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri
zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med izvajalcem in upravičencem, traja v
povprečju 8 ur na upravičenca oziroma po 12 ur na par.
Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ do 4 ure dnevno oziroma največ do
20 ur tedensko.
Financiranje socialno varstvene dejavnosti iz proračuna občine
Storitev pomoč družini na domu se financira iz proračuna občine in sicer na območju katere
ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče.
Storitev se financira najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je
upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.
Plačilo storitev
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni plačati za opravljeno storitev.

Prejemniki trajne denarne socialne pomoči in prejemniki nadomestila za invalidnost po
zakonu o družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih oseb so oproščeni
plačila. Na zahtevo upravičenca do socialno varstvene storitve odloči o delni ali celotni
oprostitvi plačila storitve center za socialno delo, v skladu z merili, določenimi s
podzakonskim aktom.
Center za socialno delo lahko upravičencu oziroma zavezancu določi višjo oprostitev, kot bi
jo določil po merilih, če upravičenec storitev nujno potrebuje in bi prišlo do ogrožanja
njegovega zdravja ali življenja, če mu storitev ne bi bila omogočena, ali če to narekujejo
posebne socialne razmere ali iz drugih pomembnih razlogov v korist upravičenca oziroma
zavezanca. V primeru vložitve zahteve za oprostitev plačila storitve center za socialno delo o
oprostitvi plačila in določitvi prispevka upravičenca in zavezanca oziroma občine k plačilu
oziroma doplačilu storitve odloči za obdobje od dneva začetka izvajanja storitve dalje, v
primeru sprememb med izvajanjem storitve pa s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu
nastanka spremembe.
Občina lahko določi dodatne oprostitve pri plačilu stroškov za pomoč na domu, o teh
oprostitvah odloča pristojni občinski organ.
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve pomoč družini na domu,
lastnik nepremičnine, se mu lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere
lastnik je, v korist občine, ki zanj financira pomoč družini na domu, le v primeru izrecne
zahteve občine, in če gre za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega
stalnega prebivališča.
Določitev cene storitve
Cena storitve se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev in ne more biti tržna.
V skladu z metodologijo določi ceno storitve 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.
Izvajalec socialnovarstvene storitve je občinski upravi posredoval predlog izračuna cene za
leto 2015.
Izvajalec je predlagal, da se cena socialno varstvene storitve ne spremeni torej da ostane
enaka, kot je bila v letu 2014. V kolikor bo vlada sprejela spremembe, ki bodo vplivale tudi na
spremembo cen storitev, bo izvajalec podal nov predlog cene.
Predlog cene:
•

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.
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.

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji prvi redni seji dne 09.12.2014 sprejel sklep, s katerim
predlaga občinskemu svetu, da ostane cena storitve enka, kot je bila v letu 2014.
Pripravila:
Andreja Reher
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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 2015 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 številka: 032-0005/201122/13 z dne 23.12.2013.
V.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati se začne
01.01.2015.
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