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PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU V LETU 2012
Na podlagi 36. in 40. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, vam
pošiljamo predlog cene storitve pomoči družini na domu, ki naj bi veljala od 1. januarja 2012 dalje.
Predlog cene je izračunan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih
storitev (Uradni list RS št. 87/2006, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/2012; v nadaljevanju Pravilnik), 6. čl.
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS št. 45/2010, 28/2011,
104/2011) in 100. čl. Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV).
Osnova za izračun cene je:
-

število zaposlenih: 3 socialne oskrbovalke, zaposlene za osem urni delavnik, od tega ena javna
delavka od 1. 3. 2012 dalje,
efektivne ure na oskrbovalko: 110 ur,
povprečno mesečno število uporabnikov: 34,
delež strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,170,
delež strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje: 0,071.

Stroški storitve pomoči družini na domu so razdeljeni na (12. čl. Pravilnika):
1. stroške za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov,
2. stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, kot je določeno pri prvem delu
storitve v pravilniku, ki določa standarde in normative socialnovarstvenih storitev (točka h 6. čl.
tega pravilnika) in
3. stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve.
1. Stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov so stroški socialnih oskrbovalk in
so prikazani v prilogi 2/2, ločeno za redno zaposlene in zaposlene preko javnih del.
Povprečni mesečni stroški v letu 2012 za 3 socialne oskrbovalke (povprečje 2,83) bodo znašali
5.046,92 € in jih sestavljajo:

- Stroški dela: stroški za bruto plače s prispevki delodajalca za socialno varnost, korekcija na bruto
plačo s prispevki v višini 3,83 %, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za
letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na in z dela, jubilejne
nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi.
Upoštevana izhodišča:
-

-

pri vrednotenju stroška za osnovne bruto plače delavk smo upoštevali trenutno veljavno plačno
lestvico, razen za zaposlene preko javnih del, katerim pripada sorazmerni del vrednosti minimalne
plače (trenutno veljavna minimalna plača je 763,06 EUR),
¾ odprave plačnih nesorazmerij nismo upoštevali skladno z Interventnim zakonom,
prispevki za socialno varnost na bruto plače ostajajo na sedaj veljavnih predpisih v višini 16,1 %,
v kalkulacijo smo zajeli napredovanja v plačne razrede od 1. 7. 2012 dalje,
regres za letni dopust za leto 2012 v višini 692 €,
strošek prehrane med delom: 3,91 € na dan povečan s splošno rastjo cen,
za prevoz na/z dela smo upoštevali dejansko nastal strošek v letu 2011 povečan s splošno rastjo
cen,
pri vrednotenju premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo upoštevali lestvico
veljavno od 1. 1. 2012 dalje,
solidarnostno pomoč v višini 577,51 €,
jubilejno nagrado v višini: za deset let dela 288,76 €, za dvajset let dela 433,13 €, za trideset let
dela 577,51 €,
letna rast cen življenjskih potrebščin v višini 1,8 % (objavljena na staneh Statističnega urada RS).

- Stroški materiala in storitev: stroški prevoznih storitev, zaščitna sredstva, stroški zdravstvenih
pregledov, stroški zavarovalnih premiji za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti, stroški
izobraževanja, supervizije in stroški pisarniškega materiala ter drugi stroški materiala in storitev.
Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja lahko skupaj
znašajo 15 % od stroškov dela.
Posebej smo prikazali in ovrednotili strošek uporabe osebnega vozila za službene namene, za delo na
terenu.
Mesečne stroške za neposredno socialno oskrbo uporabnikov smo zmanjšali:
-

za subvencijo za javna dela (zavod za zaposlovanje: 515,64 €, občina: 559,94 €),
za povprečne mesečne prispevke uporabnikov, ki so odvisni od veljavne cene. V letu 2011 so
uporabniki v povprečju prispevali 1.731,77 € na mesec, kar na letni ravni pomeni 20.781,22 €.

2. Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja so prikazani v prilogi 2/1 in bodo v letu
2012 znašali 1.431,05 EUR na mesec.
Za izračun deleža za strokovnega delavca za strokovno pripravo smo upoštevali 34 uporabnikov
(povprečje leta 2011), za vodenje in koordiniranje 2,83 soc. oskrbovalk za obdobje 12 mesecev.
V skladu z novim Pravilnikom (Uradni list RS št. 6/2012, z dne 27. 1. 2012) je občina dolžna kriti:
-

stroške strokovnega delavca za strokovno pripravo v 100 % višini in

-

stroške strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje v višini najmanj 50 %, skladno z 99. čl.
ZSV.

Stroški dela:
Drugi in tretji del storitve opravlja strokovni delavec iz 69. ali 70. čl. ZSV z najmanj višješolsko
izobrazbo. Za izračun cene smo upoštevali strokovnega delavca, ki je razvrščen v 40. plačni razred.
Stroški materiala in storitev:
V skladu z metodologijo o oblikovanju cen so skupni stroški materiala in storitev omejeni na maksimalno
višino 20 % stroškov dela strokovnega delavca za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje.
Stroški za upravno administrativna dela so stroški dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna,
računovodska, knjigovodska in druga dela. Ti stroški lahko znašajo 75 % stroškov dela vseh strokovnih
delavcev in strokovnih sodelavcev, ki opravljajo funkcijo priprave, vodenja in koordiniranja.
Predlog cene:
Ekonomska cena programa, ki je določena na efektivno uro, za leto 2012 znaša 20,73 € za uro storitve
na delovni dan.
V obrazcu 2 smo najprej prikazali, kolikšna bi bila cena na uro za uporabnika, v kolikor bi občina iz
proračuna pokrivala 50 % stroškov celotnega programa pomoči na domu (ZSV določa, da se iz
proračuna občine financira pomoč družini na domu najmanj v višini 50 %), v drugi tabeli pa je prikazan
izračun pri katerem se delež financiranja občine poveča na 64,04 %, tako da znaša cena za
uporabnika 4,00 € za uro storitve (enako kot v letu 2011).
Lepo vas pozdravljamo.
Pripravila:
Nataša Peršolja
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