Predlagatelj:
Ivan Princes, Župan občine Vipava
Datum: 15.3.2013
SVET OBČINE VIPAVA
ZADEVA: Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
Poročevalci: Martin Kopatin, direktor zavoda Pristan
Majda Sever, občinska uprava
Pristojno delovno telo
občinskega sveta:
Odbor za družbene dejavnosti
Predlagam, da Občinski svet občine Vipava na ____. redni seji dne 11.4.2013
obravnava in sprejme naslednji sklep:
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2,
23/07 popr., 41/07 popr., Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta občine Vipava
(Uradni list št. 42/2011) je svet občine Vipava na svoji ___. redni seji, dne _________
sprejel
SKLEP
o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1. člen
Občina Vipava daje soglasje k uskladitvi ekonomske cene storitve pomoč družini
na domu na območju Občine Vipava, ki znaša za uro socialne oskrbe od ponedeljka
do petka 16,17 EUR.
Cena neposredne oskrbe za uporabnika znaša 6,97 EUR/efektivno uro, za občino
Vipava pa 9,20 EUR/efektivno uro.
2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1.5.2013
dalje.
Številka: 122- 7/2013-2
Datum:
OBČINSKI SVET
ŽUPAN
IVAN PRINCES, l.r.

OBRAZLOŽITEV:
V skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev s cena storitve »pomoč družini na domu« usklajuje praviloma enkrat letno, in
sicer prvega februarja, glede na letne rasti elementov. V primeru, da se med letom
posamezni elementi povečajo toliko, da bi vplivali na porast cene nad rastjo tekočih
gibanj , se lahko cene uskladijo tudi med letom. Koncesionar (Zavod Pristan) za
izvajanje pomoči na domu nas je dne 7.3.2013 zaprosil za soglasje k povišanju cen
storitev.
K ceni storitev daje soglasje pristojni organ ustanovitelja v roku 45 dni od prejema
predloga.
Po metodologiji se za določitev ekonomske cene upoštevajo celotni stroški storitve –
načrtovani mesečni stroški za tekoče leto. Elementi za oblikovanje cene so materialni
stroški in stroški dela, prikazani posebej za vodenje in koordinacijo dela ter posebej za
neposredno socialno oskrbo, ki jo izvajajo socialne oskrbovanke. Po Zakonu o
socialnem varstvu je občina dolžna sofinancirati stroške storitve pomoči na domu
najmanj v višini 50 % stroškov (ekonomske cene). Cena, ki jo plača uporabnik ali drug
zavezanec za plačilo (cena storitve) se izračuna tako, da se od celotnih povprečnih
mesečnih stroškov odšteje subvencijo iz občinskega proračuna in subvencijo iz
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, če jo je izvajalec pridobil. Preostali nepokriti
stroški se delijo s številom normiranih ur neposredne oskrbe, ki jih lahko opravi 1
oskrbovalka v enem mesecu. Nekateri uporabniki so po ZSV oproščeni plačila storitve
v celoti (prejemniki trajne socialne pomoči in prejemniki za invalidnost po Zakonu o
družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih oseb) oz. skladno z ZSV
sprejeto Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev deležni dodatnih oprostitev pri plačilu storitve (plačajo le določen del cene
storitve, ali pa so plačila storitve v celoti oproščeni).
V občini Vipava izvaja javno službo pomoč družini na domu koncesionar Zavod
Pristan iz Podnanosa že od leta 2004. Izvajalec ima zaposlene tri oskrbovanke.
Cena storitve se je zadnjič spreminjala v letu 2011 in od 1.10.2011 znaša v višini:
OBČINA
55 %
8,39 EUR/uro

UPORABNIK STORITVE
45 %
6,86 EUR/uro
15,25 EUR – cena skupaj

Predlog cene izvajalca je pripravljen po predpisani metodologiji, odstopanje
predstavljajo, kot že pretekla leta materialni stroški za neposredno socialno oskrbo. Pri
obračunu materialnih stroškov neposredne socialne oskrbe prihaja do odstopanja,
glede na to, da se srečujejo z večjimi stroški kilometrin, kar je posledica razvejanega
terena. Pravilnik namreč določa, da stroški materiala, storitev, amortizacije in stroški
investicijskega vzdrževanja lahko znašajo največ 15 % stroškov dela socialnih

oskrbovancev. Glede na to, da izvajalec s tako izračunanimi stroški ne bi uspel pokriti
dejanskih stroškov, se mu prizna večji delež materialnih stroškov.
Stroškovna cena socialne oskrbe za redno delo (pon.-pet.) znaša 16,17 €/uro.
Oblikovanje cene za uporabnike je odvisna od stroškovne cene in višine subvencij.
Subvencijo iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja je Zavod Pristan ne prejema že od
leta 2011, ko so se iztekle pogodbe izvajalcev z Zavodom RS za zaposlovanje. Ob
upoštevanju subvencije občine v višini 50% stroškov storitve, bi znašala cena storitve
8,08 € za uporabnika. Predlagamo, da se cena za uporabnika, ki je trenutno določena
na 6,86 €/uro od 1.5.2013 dvigne na 6,97 €/uro. Za pokritje razlike do večjih stroškov
storitve (večje ekonomske cene) znaša subvencije občine (kot do sedaj) 55%
predlagane cene.
Občinskemu svetu predlagam, da se cena od 1.5.2013 določi v višini:
OBČINA
55 %
9,20 EUR/uro

Pripravila:
Majda Sever, l.r.

UPORABNIK STORITVE
45 %
6,97 EUR/uro
16,17 EUR – cena skupaj
župan
Ivan Princes, l.r.

PRILOGA:
- Predlog povišanja cene z obrazložitvijo Zavoda Pristan
- Izračun cene

