Občina Straža
Oddelek za družbene dejavnosti
Ulica talcev 9
8351 Straža

Zadeva: Soglasje za novo ceno socialno varstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA
DOMU za leto 2013 za občino Straža
Spoštovani!
V prilogi vam v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.
87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 6/2012- v nadaljevanju Pravilnik) posredujemo predlog izračuna cene
socialno varstvene storitve pomoči na domu za leto 2013.
V izračunu smo upoštevali naslednja izhodišča:
 Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 45/2010,,28/2011),
 povprečno plačo strokovnih delavcev (vodje in koordinatorja) za mesec januar 2013,
 povprečno plačo neposrednih izvajalcev pomoči za mesec januar 2013,
 Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2013 (Ur. l. 12//2013)
 Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. 40/2012-v nadaljevanju ZUJF)- pri izračunu nove cene
smo upoštevali regres za prehrano 3,54UR, znižanje regresa za letni dopust v skladu z lestvico,
ki jo predpisuje ZUJF za leto 2013 ter povračila stroškov prevoza na delo in iz dela kot jih določa
ZUJF,
 kazalce fizičnega obsega izvajanja storitve pomoči na domu za vaš občino v letu 2012 (število
uporabnikov in število opravljenih efektivnih ur), kot izhodišče za določitev fizičnega obsega za leto
2013
 dejanske stroške, ki nastajajo z opravljanjem te storitve.
V skladu z metodologijo za izračun cene stroške storitve pomoči na domu sestavljajo:





stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora (priprava dogovora o izvajanju storitve,
organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje) za kar je po normativu predviden 1
strokovni delavec na 200 upravičencev . Stroške storitev strokovne priprave v zvezi z sklenitvijo
dogovora je v skladu s Pravilnikom dolžna občina financirati v celoti.
Stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve, za kar je po normativu
predvideno 0,5 strokovnega delavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev oskrbe, oz. 0,55
strokovnega delavca v primeru, da le ta v povprečju oskrbuje več kot 5 uporabnikov.
Stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov, za kar je po normativu
predvideno povprečno 110 ur efektivnega dela na mesec, oz do 10% odstopanje zaradi posebnosti
naselja (razpršenost uporabnikov, dostopnost do uporabnikov…).

Pri izračunu stroškov storitve smo za vašo občino upoštevali dogovorjeno povprečno število uporabnikov 9
in povprečno mesečno število opravljenih 132 ur pomoči. Za vašo občino je skladno z normativom
potrebno zagotoviti 1,26 socialnih oskrbovalcev.
Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora (aktivnosti 1 alinee 12 čl. pravilnika) znašajo
123,34 EUR in so za 108,69 EUR nižji kot v ceni leta 2012, zaradi manjšega števila uporabnikov (v ceni
za leto 2012 16 uporabnikov in 150 efektivnih ur, v predlagani ceni za leto 2013 pa 9 uporabniki in 132
efektivnih ur) in nižjih stroškov dela, ki izhajajo iz ukrepov ZUJF.
Iz priloge "Primerjava predlagane cene 2013 na ceno 2012" je razvidno kakšen bi bil strošek strokovne
priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora pri istem obsegu poslovanja, kot je bilo upoštevano v ceni 2012
Stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve (aktivnosti 2 alinee 12. čl Pravilnika)
znašajo 149,75EUR so za 36,96 EUR nižji kot v ceni leta 2012. Zaradi manjšega števila uporabnikov in
manjšega števila efektivnih ur ter zaradi ZUJF so se glede na leto 2012 znižali stroški dela vodje in
koordinatorja, posledično pa so nižji tudi stroški za upravno administrativna dela (ti po Pravilniku ne smejo
presegati 75% stroškov dela vodje in koordinatorja) nižji materialni stroški (ti po Pravilniku ne smejo
presegati 20% stroškov dela vodje in koordinatorja) in nižja amortizacija (ta po pravilniku ne sme presegati
10% stroškov vodje in koordinatorja).
Iz priloge "Primerjava predlagane cene 2013 na ceno 2012" je razvidno kakšen bi bil strošek vodenja in
koordiniranja pri istem obsegu poslovanja, kot je bilo upoštevano v ceni 2012
Pri stroških neposredne socialne oskrbe so stroški dela mesečno nižji 509,31 EUR predvsem na račun
nižjega števila uporabnikov, nižjih efektivnih ur in nižjih drugih stroškov dela (regres, prehrana, prevoz na
delo ) kot posledica ukrepov ZUJF. Posledično so nižji tudi priznani materialni stroški, saj ti lahko v skladu
s Pravilnikom znašajo 15% stroškov dela oskrbovalk.
Glavnino materialnih stroškov predstavljajo stroški prevoznih storitev. V takšni kalkulaciji cene kot jo
predvideva Pravilnik bi lahko pokrili dnevno po eni oskrbovalki le 19 km na dan, ob predpostavki da ta
opravi 21 delovnih dni, kar pa je glede na število uporabnikov, glede na to, da se pomoč na domu izvaja
vse dni v mesecu in glede na razpršenost po občini občutno premalo. Z našimi službenimi vozili smo
januarja 2013 za potrebe opravljanja pomoči na domu prevozili kar za 36% oz. za 6035 km več kot januarja
2012. Tudi stroški goriva so januarja 2013 glede na januar 2012 višji za 63%, potrebno pa je upoštevati tudi
večjo iztrošenost vozi ob tako intenzivni uporabi. Da bi lahko zagotovili nemoteno izvajanje storitve pomoči
na domu, v enakih obsegih, kot smo jo do sedaj, moramo poskrbeti, da bomo v kalkulacijah pokrili vse
stroške, ki z izvajanjem te javne službe nastajajo.
V naših planskih kalkulacijah smo za leto 2013 glede na težko ekonomsko situacijo v državi predvideli
enak obseg izvajanja storitev pomoči na domu kot v letu 2012. Glede na navedeno smo za leto 2013
oblikovali predlagano ceno v približno enaki višini kot je sedaj veljavna cena od 1.5. 2012. Predlagana
skupna cena za vašo občino bi znašala od 1.5.2013 dalje 20,36EUR za efektivno uro, skupna sedaj
veljavna cena pa znaša 20,37EUR za efektivno uro. Glede na predlagano ceno bi skupni stroški mesečno
znašali 2.810,64EUR kar je za 476,18EUR oz za 14,5% manj kot v ceni 2012. V predlagani ceni smo med
materialne stroške vkalkulirali dnevno 50 km na oskrbovalko na dan, za 21 dni opravljanja dela
oskrbovalke, kar znaša za vaš obseg poslovanja 489,51EUR na mesec oz. 63km na 1,26 oskrbovalke na

dan. Ocenjujemo, da bi s predlagano kilometrino pokrivali vsaj stroške goriva in registracije vozil. Zaradi
upoštevanega večjega deleža materialnih stroškov bomo rabili vaše soglasje.
V primeru, da s predlagano ceno oz. s sistemom oblikovanja cene ne boste soglašali, predlagamo, da
prevozne stroške izvzamemo iz kalkulacije cene in jih zaračunavamo posebej po dejanskih kilometrih. V
tem primeru bo cena nižja (glej prilogo "Primerjava predlagane cene 2013 z ceno 2012), potrebna pa bo
opredelitev, kdo bo poravnal stroške kilometrine, ali občina v celoti ali v kombinaciji z uporabnikom.
Za kakovostno in pravočasno izvajanje storitve pomoči družini na domu mora Dom starejših občanov
zagotavljati kader in prevozna sredstva za neposredno izvajanje teh storitev na terenu in vse spremljajoče
podporne službe. V zvezi s tem vas prosimo, da proučite predlagano kalkulacijo cene in izdate soglasje k
ceni, ki bo veljala od 1.5.2013 dalje.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.
Lepo pozdravljeni
Novo mesto, 29. 3. 2013

Pripravila:
Emilija Lukšič
Milena Dular
direktorica

Priloge.
1. obrazec2-Obrazec za predlog cene storitve pomoči na domu,
2. obrazec2/1- Struktura stroškov za aktivnosti prve in druge alinee 12 čl. Pravilnika,
3. obrazec2/2 -Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
4. Primerjava predlagane cene za 2013 z ceno 2012,

