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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža

Zadeva:

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč
na domu v Občini Straža - obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

Zakon o socialnem varstvu Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07-popr.,

41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16
ZPPreb-1, 15/17 –DZ in 54/17),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. . 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in
6/12)
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS št. (45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15, 76/17),
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07,27/08,38/13)
Odlok o proračunu občine Straža za leto 2018 (Uradni list RS št. 59/17,11/18)
Predlagatelj:

Dušan Krštinc – župan

Poročevalec:

Emilija Lukšič – DSO Novo mesto

Obrazložitev:
Pomoč družini na domu je pravica upravičenca in obveznost občine, ki izhaja 99. člena Zakona o
socialnem varstvu. Pomoč na domu lahko za določen čas nadomesti institucionalno varstvo.
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo, ki je namenjena upravičencem, ki imajo
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem okolju zaradi starosti, invalidnosti ali
kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali zanju
nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:
 pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in
nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

 gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: 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 ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: 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.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh
različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.
Upravičenci so:
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, niso sposobne za
popolnoma 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 bolni 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.

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu in sicer največ do
20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca storitev izvajata dva izvajalca neposredne
socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča za največ eno tretjino.
Občina Straža je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna zagotavljati pomoč družini na domu
v višini najmanj 50 % subvencije k ceni storitev in v višini za katero je upravičenec oziroma drug
zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila pomoči na domu, v ta namen ima Občina podpisano
pogodbo z Domom starejših občanov, ki kakovostno in kvalitetno zagotavlja izvajanje javne službe
pomoč družini na domu v območju Občine Straža. Dogovor o izvajanju socialno varstvene storitve
veljala do 30.04.2018.
V letošnjem letu se predvideva povprečno 20 uporabnikov socialne oskrbe in 330 efektivnih ur na
mesec.

Povprečni mesečni strošek storitve je predviden v višini 6.606,02 eur.
Mesečni znesek stroškov občine, vodenja in koordiniranja, neposrednega izvajanja storitev na domu in
zneske stroški strokovne priprave v zvezi z dogovorom uporabnikov znaša 4.142,64 eur. Mesečni
strošek uporabnikov je predviden v višini 2.463,38 eur.
Primerjalna tabela od leta 2012-2018 za občino Straža
Leto

Efektivna
ura

Subvencija
Občine

Cena
za
uporabnika

Odstotek
občina

Odstotek
uporabnik

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

20,37
20,36
20,36
19,03
18,77
18,77
20,02

13,37
13,36
13,36
12,03
11,77
11,77
12,55

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,46

65,63
65,63
65,63
63,22
62,71
62,71
62,71

34,27
34,27
34,37
36,78
37,29
37,29
37,29

Povpre. št.
uporabnikov
na mesec
10,92
7,75
9,08
12,33
18,75
20,33
20

Povpre.
št. ur na
mesec
135
135
156
210
328
333
330

Glede na povišanje cene socialno varstvene oskrbe se predlaga, da odstotek za plačilo efektivne
ure ostane za občino in za uporabnika v isti višini kot v letu 2017.
Izvajalec bo zagotavljal storitve za vse upravičence, ne glede na letna izhodišča. Brez čakalne vrste in
zato sproti sporočal vsa dejstva in podatke, ki bi utegnili vplivati na spremembo dogovorjenega obsega
storitev. Pri preseganju predvidenih ur pomoči v posameznem mesecu se za stroške vodenja in
koordiniranja ter neposrednega izvajanja storitev izstavi zahtevek za celotno obveznost glede na
opravljene efektivne ure.
Finančne posledice:
Sprejem Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Straža po
povzročila izdatke v proračunu z objavo v Uradnem listu, ter z mesečnim subvencioniranjem storitve
pomoči na domu.
Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občin Straža sprejeme Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu.
Župan Občine Straža
Dušan Krštinc

Priloge:
- Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu,
- DSO Novo mesto - izračun cen z obrazložitvijo.

