OBČINA STRAŽA
Ulica talcev 9
8351 Straža

Zadeva: Obrazložitev cene za pomoč na domu 2012
Spoštovani!

Posredujemo vam naslednje dodatne obrazložitve cene za storitev pomoči družini na domu:
1. Obrazložitev obračuna povprečnih mesečnih stroškov, ki so osnova za izračun cene
V skladu s Pravilnikom o oblikovanju cen (10 čl) se cene socialno varstvenih storitev določijo na osnovi
načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto. V obračunu so zajeti povprečni mesečni stroški
dela, materialni stroški in stroški amortizacije.
Pri stroških dela smo upoštevali povprečne stroške plač, ki jih bomo imeli z delavci, ki delajo v službi
pomoči na domu. Izhajali smo iz stroškov plače za januar 2012, vkalkulirali pa smo še stroške
solidarnostnih in jubilejnih nagrad., ki jih imamo za te delavce planirane v letu 2012 in povračila stroškov
prevoza , zaradi višanja cene goriva ( ker so cene goriva zrasle za 14,39% od januarja 2011 do marca
2012). Sicer stroškov plač nismo poviševali glede na Zakon o interventnih ukrepih.
Materialne stroške in stroške amortizacije smo povečali za 2%, toliko kot je to povečanje predvideno z
rastjo elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2012 (Ur.10/2012).
2. Primerjava stroška občine po novih cenah s stroškom v 2011
Občina Straža je v letu 2011 plačala za pomoč na domu 44.685,77 EUR. Število uporabnikov tekom leta se
je spreminjalo od 16 d 19 , število opravljenih efektivnih ur pa se je gibalo od 198 do 280.. Povprečno je
bilo v letu 2011 16 uporabnikov, ki so v povprečju rabili 240 efektivnih ur pomoči na mesec, Dom pa je
moral zagotoviti v povprečju 2,29 socialna oskrbovalca na terenu. V času od maja do decembra 2011 (
torej po sedaj veljavnih cenah) je občina plačala za storitev pomoči na domu 29.945,95EUR oz.
3.743,24EUR povprečno na mesec..
Pri izračunu nove cene, ki bo veljala od 1.5. 2012 smo za vašo občino upoštevali 16 uporabnikov in 150
opravljenih efektivnih ur na mesec, saj podatki o opravljenih efektivnih urah v začetku leta 2012 kažejo,
da se je struktura uporabnikov taka, da rabijo manj ur pomoči, kot v letu 2011. Ob predpostavki, da
cena za uporabnika ostane enaka, kot je bila v letu 2011 (6,25EUR/ efektivno uro) bi bil strošek za občino v
letu 2012 za obdobje torej od maja do decembra 18.794,48EUR oz. v povprečju 2.349,31 EUR na mesec,
kar je manj kot je bilo v povprečju zaračunano lani, saj je cena letos izračunana za 150 efektivnih ur. V

primer, da bo opravljeno več kot 150 efektivnih ur na mesec bo seveda strošek občine za toliko višji, saj bo
moral dom v tem primeru zagotoviti več kot 1,43 socialnega oskrbovalca na terenu.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.
Lepo pozdravljeni

Novo mesto, 20.4. 2012
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