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ZADEVA:

PREDLOG CENE SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE »POMOČ
DRUŽINI NA DOMU« ZA LETO 2022

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK

GRADIVO
PRIPRAVIL:

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi

POROČEVALEC:

predstavnik JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

PREDLOG
OBRAVNAVAL:

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne
službe negospodarstva

PRAVNA PODLAGA:

21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine
Radlje ob Dravi (MUV štev. 28/16, 35/17 in 11/19)

OCENA STANJA:

Vsako leto občinski svet potrjuje ceno socialno-varstvene
storitve »pomoč družini na domu.

RAZLOGI ZA SPREJEM:

Cena, ki je sprejeta velja za obdobje 1.1.2021 do 31.12.2021.
Zato je potrebno za naslednje leto določiti novo ceno.

PREDLOG REŠITVE:
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi od 16. 3. 2017 dalje izvaja storitev »Pomoč družini
na domu«. Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi je občinski upravi Občine Radlje ob
Dravi, dne 25. 11. 2021 posredoval v obravnavo in sprejem predlog cene storitve
»Pomoč družini na domu« od 1. 1. 2022 dalje.

Stroški socialno-varstvene storitve "POMOČ DRUŽINI NA DOMU" predstavljajo
neposredno oskrbo uporabnika, stroške strokovne priprave ter stroške vodenja in
koordiniranja. Cena se oblikujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, štev. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09
in 6/12).
Občina v skladu s 17. členom pravilnika plačuje izvajalcu subvencijo iz sredstev
proračuna občine in sicer stroške strokovne priprave v višini 100 %, najmanj v višini 50
% pa stroške za vodenje in koordinacijo izvajanja storitve ter neposrednega izvajanja
storitve na domu uporabnikov. Strošek strokovne priprave je fiksni strošek in
posledično ni predmet kalkulativnega elementa cene.
Po predlogu bi skupna cena storitve (brez stroškov strokovne priprave) znašala 19,56
EUR/uro, od tega bi delež občine znašal 9,78 EUR/uro in delež uporabnika prav tako
9,78 EUR/uro.
PRIMERJAVA MED SEDAJ VELJAVNO CENO IN PREDLOGOM NOVE
SEDAJ
PREDLOG
RAZLIKA
Cena neposredne
socialne oskrbe
Cena vodenja in
koordiniranja
Skupaj
50 % Občina
RAZLIKA = CENA ZA
UPORABNIKA
Oziroma s stroški
strokovne priprave
preračunani na uro
SKUPAJ OBČINA

15,55 EUR/H

18,61 EUR/h

+ 3,06

1,45 EUR/H

0,95 EUR/h

-0,5

17,00 EUR/H
8,50 EUR/H
8,50 EUR/H

19,56 eur/h
9,78 eur/h
9,78 eur/h

+2,56
+1,28
+1,28

9,14 EUR/H

10,28 eur / uro

+1,14

Javni zavod ŠKTM v predlogu predlaga dodatno subvencijo storitve s strani Občine
Radlje ob Dravi z namenom večje dostopnosti storitve uporabnikom in sicer, da bi
uporabnik plačeval 2,5 EUR/uro – Občina Radlje ob Dravi bi po tem predlogu za
neposredno socialno oskrbo prispevala 17,06 EUR/uro oz. bi pokrivala 85,30 % cene
storitve (dodatno pa še 0,50 EUR/uro za stroške strokovne priprave oziroma skupaj
17,56 EUR/uro).
V obravnavo vam posredujem predlog javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi s
prošnjo, da se do njih opredelite in podate ustrezno soglasje.
Soglasje k predlagani ceni socialno-varstvene storitve je podano, v kolikor se zanj
opredeli večina opredeljenih navzočih članov občinskega sveta.
Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva bo predloženo na seji.

MNENJE STROKOVNIH SLUŽB:

Pripravljeno gradivo je primerna podlaga za
obravnavno na občinskem svetu.

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Vse občine so pri izračunu cene dolžne
upoštevati metodologijo določeno v Pravilniku.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za
strokovno pripravo v višini 0,50 EUR/na uro oziroma 576,64 evrov na mesec.
2. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za
vodenje in koordiniranje v višini 0,95 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50
% pa uporabniki.
3. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za
izvajanje neposredne oskrbe v višini 18,61 evrov/uro, katero plača 50 %
občina, 50 % pa uporabniki.
4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na
domu v višini 20,06 evrov/uro.
5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih
storitev pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za
uporabnika v višini ______evrov.

Pripravila:
Mag. Katja Burja Kotnik
Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj
Pregledala:
Direktorica OU
Marjana Švajger
Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK
Priloge:
-

dopis JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
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