Objavljeno v Našem časopisu št.: 342 z dne 29.10.2007
Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet
Občine Vrhnika na 7. seji dne 23. 10. 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o
organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev, ki
obsega:
-

Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil
storitev (Naš časopis, št. 269/2001)
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev (Naš časopis, št. 297/2003)

Številka: 012-0001/00
Datum: 24. 10. 2007

Župan:
dr. Marjan RIHAR

ODLOK
O ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU SLUŽBE POMOČI NA DOMU IN MERILIH ZA
DOLOČANJE PLAČIL STORITEV
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi način in oblika izvajanja javne službe pomoč družini na domu. Z
javno službo se zagotavlja socialna storitev za preprečevanje socialnih stisk in problematike
posameznikov in družin.
2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo za upravičence v primeru invalidnosti,
starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas
nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.
3. člen
Storitev pomoč na domu se začne izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega
zastopnika. Prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in
sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, pripravo in sklenitev
dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljene 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.
Obseg in vrsta storitve se določita s pisnim dogovorom med upravičencem ali njegovim
zakonitim zastopnikom in izvajalcem javne službe, ki se praviloma sklepa za nedoločen čas.
4. člen
Javna služba pomoči na domu se na območju Občine Vrhnika lahko izvaja na dva načina:
- s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z zavodom, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje navedenih storitev,
- s podelitvijo koncesije.

5. člen
Razpis za podelitev koncesije za organiziranje in izvajanje pomoči na domu razpiše pristojni
občinski upravni organ, v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
Razpiše se lahko tudi samo določena storitev pomoči na domu.
II. UPRAVIČENCI DO SOCIALNE OSKRBE NA DOMU
6. člen
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.
7. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
- 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 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 razvoju, ki ni vključen v organizirane
oblike varstva.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV
8. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
- gospodinjsko pomoč,
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
9. člen
Kot gospodinjska pomoč se šteje pomoč pri:
- prinašanju enega toplega obroka hrane ali nabava živil,
- pripravi enega toplega obroka hrane,
- osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti,
- postiljanju in osnovnem vzdrževanju bivalnega prostora z odnašanjem smeti.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene se šteje pomoč pri:
- oblačenju in slačenju,
- hranjenju in umivanju,
- opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
- vzdrževanju in negi ortopedskih pripomočkov.
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Kot pomoč pri ohranjevanju socialnih stikov se šteje:
- vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
- spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
- informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo.
10. člen
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe upravičenca določi strokovni delavec
izvajalca, ki posamezni primer obravnava.
Normativ za izvajanje javne službe je:
- največ 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko za neposredno izvajanje storitve na
upravičenca,
- najmanj 1 izvajalka ali izvajalec na 5 upravičencev za neposredno izvajanje storitve na
domu upravičenca
IV. DOLOČANJE CENE STORITVE
11. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na domu, ki jo je deležen upravičenec.
Cena storitve se določa in usklajuje po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev. Storitev se zaračunava po dejansko opravljenih urah. Ceno storitve
oblikuje izvajalec in jo predloži v soglasje županu. Cena velja, ko je pridobljeno soglasje
župana.
V. DOLOČANJE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITVE
12. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati celotne stroške storitve. Zavezanci
za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca še osebe, po predpisih o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih ter druge pravne ali fizične osebe, ki jih k plačilu stroškov
oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov.
13. člen
Člen je črtan.
14. člen
Vsako spremembo dejstev ali okoliščin, ki bi bile podlaga za določitev plačila, je upravičenec
ali zavezanec dolžan v 15 dneh sporočiti občini Vrhnika, ki je odločbo izdala.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na
domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja je dolžan vrniti vsa
sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in
prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
15. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo storitev, nimajo niti
premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz kakega drugega pravnega naslova
dolžni preživljati, lahko vložijo na Občini Vrhnika zahtevo za delno ali celotno oprostitev
plačila storitev.
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16. člen
Člen je črtan.
17. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve na domu:
- upravičenci, ki so prejemniki denarno socialne pomoči,
- upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb.
Višina delne ali celotne oprostitve plačila storitev je odvisna od:
- vrednosti opravljene storitve,
- višine ugotovljenega dohodka upravičenca,
- meje socialne varnosti,
- plačilne sposobnosti upravičenca.
Ostali upravičenci so dolžni plačati stroške izvajanja storitev v višini kot določa ta odlok.
18. člen
Za postopek uveljavljanja oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev se uporablja
določila in merila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev.
19. člen
Člen je črtan.
20. člen
Člen je črtan.
21. člen
Zbrani prispevki za plačilo socialne oskrbe na domu so del občinskih proračunskih virov, ki
se uporabljajo za izvajanje navedenega programa.
22. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotavljajo tako, da se upoštevajo predpisi o
socialnem varstvu.
23. člen
Občinski upravni organ ali Center za socialno delo zbirata podatke in vodita evidence
socialnega položaja upravičencev oziroma zavezancev, upoštevaje pri tem predpise o
varstvu osebnih podatkov.
24. člen
Člen je črtan.
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25. člen
Če upravičenec nima lastnih dohodkov, ki bi mu omogočili plačilo po tem odloku, ima v lasti
nepremično premoženje, se njegove pravice in obveznosti ter pravice občine določijo v
skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo.
26. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev na domu:
- če gre v institucionalno varstvo,
- če je pridobil pravico do doplačila oziroma plačila, ne da bi predhodno izrabil vse pravne
možnosti za določitev in izterjavo preživninske upravičenosti, če je do njih upravičen,
- če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve plačila ali
delnega doplačila ni več upravičen.
VI. VODENJE EVIDENCE
27. člen
Storitve izvajalca po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno na
posebnem obrazcu pri izvajalcu pomoči na domu, ki obsega:
- dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja pomoči na domu,
- dnevnik izvajanja pomoči na domu, ki ga izpolnjujejo laični delavci, v katerega vpisujejo
podatke o upravičencu, datum obiska, opis storitve, porabljeni čas in prevoženi kilometri,
kar mora biti potrjeno s podpisom uporabnika in laičnega delavca,
- podatki o plačilih storitve.
Občina Vrhnika ima pravico do vpogleda v te evidence.
28. člen
Izvajalec evidentira vse opravljene storitve in naročniku do petega v mesecu dostavi poročilo
o opravljenih storitvah. Poročilo obsega izračun stroškov za opravljeno storitev pomoči in
nega na domu za posameznega uporabnika. Na podlagi omenjenega poročila bo naročnik
upravičencu izstavil račun. Upravičenec račun poravna pri naročniku.
29. člen
Izvajalec je dolžan izdelati:
- delno polletno poročilo, ki obsega opis opravljenega programa dela,
- končno letno poročilo, ki obsega opis opravljenega programa dela ter vsebinski in
finančni plan za naslednje leto,
- poročilo na zahtevo naročnika.
30. člen
Med izvajanjem storitev pomoč na domu se v zvezi s samim izvajanjem uporabnik lahko
pritoži pri županu Občine Vrhnika.
31. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti med Občino Vrhnika in izvajalcem javne službe se
dogovorijo s pogodbo.
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32. člen
Storitve pomoči na domu opravljajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci.
VII. KONČNA DOLOČBA
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine Vrhnika.
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in
merilih za določanje plačil storitev (Naš časopis, št. 297/2003) vsebuje naslednjo
končno določbo:
7. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Vrhnika Naš časopis in začne veljati petnajst
dni po objavi.
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