Doloditev cene storitve pomodi druiini na domu
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Obrazloiitev:

Pomod na domu kot socialna oskrba je socialnovarstvena storitev, ki se izva ja
na
domu uporabnika.. Namenjena je uprivicencem, ki imajo zagotovljene bivalne in
lruge pogoje za Zivllenie v svojem bivalnem okolju, de se zaradi starosti ali hude
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami njihovi svojci pa take oskrbe in
nege ne zmorejo ali zaniu nimajo moZnosti. Gre za razlidne oblike organizirane
praktidne pomodi in uslug, s katerimi se upravidencem vsaj za dolocen
cas
nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi druaini ali v drugi
organizirani obliki.
storitev se prilagodi potrebam posameznega upravicenca in obsega:

o
'
r

$ospodinjsko pomod; prina5anje enega pripravljenega obroka ali naba va Zivil
in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporibryene posode, osnovno
ci5denje bivalnega dela prostorov z odna5anjem.smeti postiljanje in osnovno
vzdrlevanje spa lnega prostora ;
pomod pri temeljnih dnevnih opravilih: pomod pri oblacenju ali sladenju, pomoc
pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih Zivljenjskih potreb, vz'drZ.evanje
in nega osebnih ortopedskih pripomockov;
polTlod pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreZe z

okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljinje upravidenca pri
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov - o 'stanju in potrebah
upravidenca ter priprava upravicenca na institucionalno varstvo.

Storitev je sestavljena iz dveh delov.

'
'

prvi del predstavlja ugotavljanje upravidenosti do storitve, pripravo in sklenitev
dogovora o obsegu, trajanju in nadinu opravljanja storitve, organiziranje
kljudnih dlanov okolja ter izvedbo uvodnih sreeanj med izvilalcem in
upravidencem ali druZino,
drugi del zaiema vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev
njihovo
usmerjanje, sodelovanie z upravidenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih

in

Zivljenjskih situacijah upravidencev ter neposredn
upravidenca.

o

izvajanje storitve na domu

cena storitve se oblikuje na podlagi dolocb Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje
cen socialno
varstvenih storitev in ne more biti trZna.

Storitev >Pomo6 druzini na domu<< izvaia v obdini Rogasovci
na podlagi koncesijske
pogodbe Domania, Zavod za dnevno varstvo
starejsih in pomod'n, Jorr, puconci,

Puconci 79, g2o1 puconci. Koncesijsko dejavnost

je po tej pogodbi zad,er

koncesionar opravljati 1. 1. 2013, pogodba pa je
sklenlena za dobo 10 let.

Ekonomska cena

storitve Pomoc druZini na domu je od izva)anja koncesijske
pogodbe, torej od 1. 1. 2013 in do 31. 1.
2o1g znaiala 14,88 EUR na efektivno uro. S
1.
2919 se je .?i?!" uporabljati nova cena v visini 1s,62
?
EUR na efektivno uro na
delavnik in 20,31 EUR na efektivno.yro v nedeljo, na
dan drzavnega piaznixain dela
prostega dne' S 1 . 1 . 2020 se je zadela
uporabijati nova cena in sicer 17,36 EUR na
efektivno uro na detavnik, cena na efektivno uro
v nedeljo, na dan drzavnega
praznika in dela prostega pa je ostala enaka
in siceizo,3l EUR.
obdina Roga5ovci je imela v letu 2o2o v povprecju 15
uporabnikov teh storitev, 5
(pet) uporabnikov je placila te storitve v celoti
opros8eno.
Koncesionar je koncedentu dne 1 1. 2. 2021 podal
nov predlog cen storitev pomodi
na domu. obrazlozitev predloga nove cene storitve
sledi , n"or'i;"*nir.

Pripravila
NataSa HASAJ

Obdina RogaSovci
Edvard fVltUnlte, Zupan
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Prcdlog sklepa

Na podlagi gg. in '101. clena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, St. 3/02 uradno predi5cex-o. b-esedito, 23tOT_ popr.,
41101 _ popr.,61t1O _ ZSVarp re,62110 _
zupJs, 57t12, 39t16, 52t16
15t1?
2gt17, 54t17, 21t18_ ZNOrg,
31/18 ZOA-A, ?8t19 in 189t20 ZFRO), Pravitnika o
*ioooroglrli,t za ootiXovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, st. g7106,
127106, a\tfi, sltog, 5/0g in
6112) ter 17. dlena Statuta obcine RogaSovci
glasilo slovenskih obcin St.
luoono
29118)je obdinski svet obcine Rogasovci na ..... redni ."!,
dn" _..
sprelel

:Zpir.!+

-

nZ,

.

o dotoditvi cene

","rrt

[i5,i"u,

.

druzini na domu

1. clen

obcinski svet obcine Roga5ovci sogla5a, da bo ekonomska cena storitve pomoci
druZini na domu znaSala 18,24 EUR na efektivno uro na delavnik.
V ekonomsko
ceno so vkljuceni stro5ki storitve pomodi na domu do uporabnika storitve (stro5ki

neposredne socialne oskrbe) v vi5ini 16,37 EUR na efektivno uro
in stroski strokovne
v zvezi s .sklenitvijo dogovora, vodenja in koordiniranla neposrednega
izvajanja storitve v visini 1,g7 EUR na efektivno ,ro.

priprave

Kot osnov a za pladilo cene storitve o" ;or"Slencev storitve pomoc
druZini na domu
se dolodi cena v vi5ini 8,18 EUR za efektivno uro na detavnik. Razliko
do polne cene
storitve 18,24 EUR prizna Obcina RogaSovci kot subvencijo v visini g,19
EUR za
neposredno izvalanie storitve na domu uporabnikov in subv'encijo v visini
1,g7 EUR
za stro5ke strokovne priprave v zvez.i s sklenitvijo dogovora in stro5ke vodenja
in

koordiniranja neposrednega izvajanja storitve

in p no

obcinskega prora6una na podrocju soiiarnega varstva.

pokrivala

iz

sredstev

3. clen

Obcinski svet Obdine Roga5ovci hkrati soglasa, da bo ekonomska
cena storitve
Pomodi druZini na domu zna5ala 20,31 gJn na efektivno uro v nedeljo,
na dan
drZavnega praznika. in dela prostega dne. V ekonomsko ceno so vkljuceni
stroski
storitve pomodi na domu do uporabnika storitve (stroSki neposredn".o.irtne
oskrbe)
v visini 18,91 EUR na efektivno uro in stro5ki stiokovne priprave v zvezi
s sklenitvijo
dogo-v9ra, vodenja in koordinirania neposrednegaizvajanja storitve
v visini 1,40 EUR
na efektivno uro.
Kot osnov a

za

pladilo cene storitve

o" irr"jiilencev storitve pomoc druZini na domu

se dolodi cena v viSini 9,45 EUR za efektivno uro v nedeljo, na dan dr?avnega
praznika in dela prostega dne. Razliko do polne cene storitve
20,31 EUR prizia

obcina Roga5ovci kot.subvencijo v vi5ini 9,46 EUR za neposre dno izvajanje storitve
na domu uporabnikov in subvencijo v vi5ini 1,40 EUR za stroske
strokovne priprave v
zvezi sklenitvijo dogovora in stro5ke vodenja in koordiniranja neposrednega

s

izvajanja storitve in
socialnega varstva.

jo bo pokrivala iz sredstev

obcinskega proraduna na podrocju

5. dlen

Domanii, Zavodu za4nevno varstvo starej5ih in pomoc na domu, Puconci, Puconci
79, 9201 Puconci, se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoci druZini na domu
nakazovala mesedno, na podlagi sklenjene pogodbe.
6. 6len

Ta sklep zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih obdin,
uporablja pa se od 1. junija 2021.

Stevilka: 122-1 1 12021 -2
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Zupan
Edvard MIHALIC

(}VCI
,1i;rr;,1,

-]l 1 -[}2.

Domania,
Zavod za dnevno varstvo

starejlih in pomoi na domu

Sir.r..Of,
Pril.:

;lt4 le4eve

).- ,\\

t

02 545

9l

83

e: in

,tp$J-4

Puconci 79
9201 Puconci

B% *"ffi?"

OAfiI{A

ROGASOVCI

ROGASOVCI 148
9262 ROGAS0VCT

Puconci, 09.02.2021

Zadeva: Predlog oen storitev pomoEi na domu za leto 2O2l
Spoltovani.
Vlada Republike Slovenije je v zadetku meseca december 2018 dogovorila za spremembe
plai in drugih stroikov dela. Tako je z 21.L2.2018 stopil v veljavo zakon o minimalni pladi ki
je opredeljeval da je v letu 2019 minimalna plada v viSini 886,63 EUR bruto I, v letu 2020 pa
bo znalala 940,58 EUR bruto I.
Za leto 202L je 5ele 20. Januarja 20Zl bilo objavljeno v Uradnem listu RS Et. L2|2OZL, da
znaSa minimalna plada za delo s polnim delovnim Easom, opravljeno od 1, Januaqa 2027
1.024,24 € bruto I.
Ker je plada bistveni element izraduna cene vam v skladu s 40. dlenom Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstuenih storitev (Uradni list RS it.8712006,
L27106, 8107, 5t108, 5109, 251t0 in 6112), poSiljamo nov predlog uskladitve cene socialno
varstvene storiWe pomodi na domu, saj so se spremenile izhodiSde plaie pri izradunu.

Prav tako so se v letu 2020 zaradi razglaiene epidemije z novim Koronavirusom (SARS-CoV2) povedali zneski za zaSiitno osebno varovalno opremo. Poleg rokavic, ki smo jih vedno
uporabljali, pa smo sedaj primorani uporabljati 5e dodatno osebno varovalno opremo kot so:

vizini, maske, predpasniki za lx uporabo, pelerine za tx uporabo, vretke za smeti, zalditne
pvc kape, pokrivala za devlje in drugo. Povedal se je tudi stroSek sredstev za razkuievanje.

ObrazloZitev:
Predlog nove cene socialne oskrbe za leto 2027 je izradunan na podlagi 12. in 17. ilena
omenjenega pravilnika.
Osnova za izralun cene je:
- izhodiSda plaEa socialnih oskrobalk se poviSa iz 2L. v 23. pladilni razred (+ 8,16 o/o),
- izhodiSdna plada socialne delavke se poviSa v 26. v 27. plaiilni razred (+ 21,66 o/o),
- planirano povpredno 5tevilo 110 efektivnih ur na oskrbovalko na mesec,
- planirano Stevilo zaposlenih 3 socialnih oskrbovalk,
- planirano povpretno mesedno Stevilo uporabnikov v letu 202L je 20,
- povedan obseg dela ob sobotah, nedeljah, drZavnih praznikih in dela prostih dni.

Oskrbovalke nudijo pomod upraviiencem oz. uporabnikom, med katerimi so preteZno
starostniki, stari nad 65 let in ved, ter kronidno bolnih. Obsega gospodinjsko pomod, ki
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vkljuduje tudi pripravo ali dostavo kosila s postreibo, pomod pri osebni higieni in ohranjanju
socialnih stikov.
Elementi cene so:

- stroiki za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
- stroiki strokovne priprave v arezi s sklenitv'tjo dogovora
- stroSki vodenja in koordiniranja neposrednega izuajanja storitve

I. Stro5ki za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroSke neposrednih
socialnih oskrbovalcev na domu in so sestavljeni iz stroSkov dela, strolkov materiala in
sto ritev, stro5kov a mortiza cije i n stroS kov i nvestic'rjskega vzdrieva nja .
Stro5ki dela predstavljajo plade, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge stroike
dela socialnih oskrbovalcev na domu, za polni delovni das, pri iemer se upo5teva, da pri
izvajanju standardne storitve en socialni oskrbovalec na domu pri uporabnikih opravi
mesedno 110 ur efektivnega dela.
Pri elementih cene socialno varstvenih storitev smo upoStevali koeficient rasti cen Zivljenjskih
potrebSdin.

.

Pla6e socialnih oskrbovalk so obradunane na Kolektivne pogodbe za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva in na podlagi priporodila In5tituta RS za socialno

varstvo, dodatki pa v skladu s Kolektivno pogodbo za javni seKor.
naslednjih postavk: povradilo stroikov prehrane
med delom, prevoza na delo in z dela ter jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomodi in

. Drugi stroSki dela predstavljajo seStevek

.

regresa.

Stro5ki materiala in storitev predstavljajo stro5ke za prevozne storitve,

za5ditna

sredstva, stroSke zdravstvenih pregledov, stroSke za zavarovalnih premij iz naslova
zavarovanja za splo5no odgovornost iz dejavnosti, stroSke izobraZevanja in stro5ke
pisarniSkega materiala ter druge stroSke materiala in storitev. StroSki materiala in
storitev, stroSki amoftizac'rje in stro5ki investicijskega vzdrievanja lahko skupaj
zna5ajo najved 15 o/o stroikov dela socialnih oskrbovalk na domu.

II. Stro5ki vodenja so sestavljeni iz:
- stroSkov dela, ki predstavljajo plade, prispevke delodajalca

za socialno varnost in druge

stroSke dela vodje in koordinatoqa za polni delovni das, pri demer se pri izvajanju standardne
storitve upoSteva 0,5 vodje na 100 uporabnikov in 0,5 koordinatorja na 20 socialnih

oskrbovalcev na domu ter stro5kov dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna,
radunovodska in knjigovodska, radunalniSka in druga dela, pri demer se upoSteva, da ti
strolki lahko zna5ajo najved 75 o/o strolkov dela vodje in koordinatorja;
- stroSkov materiala in storitev, kot so pisarni5ki material, stroSki drobnega inventarja, stroSki
energije in vode, stroSki iistilnih storitev in drugih strolkov prostorov, stroiki pladilnega
prometa ter stroSki izobraZevanja in podobno. Le-ti stroSki lahko predstavljajo najvei 20 o/o
stroikov dela vodenja.
- stroSkov amortizacije in investicijskega vzdr7evanja, ki lahko znaSajo najved t0 o/o stroSkov
dela vodenja.

- PlaEa vodenja in koordinacije je obradunana na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest ter se lahko spreminja oz. usklajuje v skladu s Kolektivno
pogodbo za dejavnost zdravsWa in socialnega varstva, dodatki pa v skladu s KoleKivno
pogodbo za javni sektor.
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Predlagamo uskladitev cen socialne storiWe na domu, ki bi od 1.
znaiale:

marca 2O2L dalje

Cena socialne oskrbe na domu znasa L8,24 € na uro na delavnik.
Cena socialne oskrbe na domu na uro nedeljo, driavne praznike
dneve bi ostala enaka in bi znaiala 20,31€.

in dela Proste

Glede na navedeno in glede na to, da pri storitvi socialne oskrbe na domu najvedji delei pri
oblikovanju cene predstavljajo stroSki dela, ki ga ni mogode pokriti v okviru nadftovanih
sredstev vam poSiljamo tale predlog za leto 2021 in vas prosim za potrditev cene ter izdajo
soglasja.
Cene bi stopila v veljavo in bi se uporabljala od 1. marca 2021 dalje

Zahvaljujemo se vam za dosedanje uspeino sodelovanje in vas obenem lepo pozdravljamo!
Pripravil:

Direktor
Alen Domini6
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OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOEI DRUZINI NA DOMU

OBRAZEC 2

Datum:9.2.2021
Domania Puconci
1

3,18

Stevilo zaposlenih:

2

- za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. 6lena tega 0,10
pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog..)

3

- za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. alena 0,08
tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)

4

-

5

Stevilo efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec:

110

6

Skupno Stevilo efektivnih ur na mesec (4*5)

330

za neposredno socialno oskrbo uporabnikov

3

ObrazloZitev:
Povpredni
mesecnt
stroSki v EUR

Subvencila

proraiuna obdine

Subvencija iz proraduna Razlika v EUR
v RS v EUR na mesec*
(5=2-3-4)

iz

na mesec Cena storitve (6=5/

sk.

St.efekt.ur)

EUB na mesec*
2

1

a)

Stro5ki iz prve alinee prvega odstavka 352,23

3

4

5

6

0

0

0

12. 6lena tega pravilnika (strokovna

b)

c)

orinrava v zvezi s sklen- doo--)
Stro5ki iz druge alinee prvega odstavka 264,17
12. 6lena tega pravilnika (vodenje in
koordiniranje)
Stro5ki za neposredno socialno oskrbo 5.401,53
(d+e+fl

d)
e)

4.969,53

stroSki dela

stro5ki materiala

in

storitev 432,00

amortizacije, inv. vzdrZevanja
0

stroSki financiranja

s) SKUPAJ (a+b+c)

SKUPAJ

NA

URO (a+b+c/skup.

0,00
6.017,93

5t. 18,24
0

efektivnih ur)

(

q%
rlf)IlaNr.r.---. -

,

217

Struktura stro$kov za aktivnosti iz prve atinee prvega odstavka 12. Elena (strokovna priprava v zvezi
s sklen. dog...) in druge alinee prvega odstavka '12. ilena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)
na mesec *:

Osnova za Povpredni mesedni Opombe
stroSki v EUR

obra6un
1

1.852,74

sTROSKl DELA (a+b+c+d)

1.321,27

a) Skupaj bruto

1.220,94

- osnovna bruto pla6a brez delovne dobe
- dodatek za delovno dobo (35. dlen KPJS)

11oo,3s

- uspeinost

0,00

- dodatek za mentorstvo (36. clen KPJS)"*

0,00

- dodatek za specializacijo, maglsterij in doktorat
(?7 ilcn KP.IS),"*

0,00

drugi moZni dodatek po KPJS ali drugi pravni

0,00

-

osnovi

n

b) Prispevki

27. plaeilni

249,49

delodajalca za socialno varnost

0,00

c) Premija KDPZ (upo5tevajo izvajalci v okviru mreZe

javne sluZbe)
d)

- regres za letni dopust

95,00

- povradilo stro5kov prehrane med delom

95,00

- povradilo stroSkov prevoza na delo in z dela

92,00

- drugi stro5ki dela
2
a)

282,00

Drugi stro5ki dela (skupaj)

lo,oo

srnosxt MATERIALA lN sroRlrEv (a+...+1;
stroSki za upravno administrativna dela (upoStevajo se samo pri izradunu stroSkov iz druge

1.669,56
1.389,56

alinee prvega odstavka 12. dlena tega pravilnika)
b) stroSki pisarni5kega materiala

35,00

c) stro5ki nabave drobnega inventarja

20,00

d) stroSki energije in vode

0,00

e) stroSki distilnih storitev

I

r

s,oo

0 drugi stro5ki prostorov
s) stroSki placilnega prometa

0,00

h) stroSki izobraievanja

85,00

i)

stroSki najemnine

5,00

120,00

i) drugi stroSki
3. STROSKI AMORTIZACIJE

0,00

4. STROSKI I NVESTICIJSKEGA VZDRZEVANJA

0,00

5. STROSKI FINANCIRANJA

0,00

SKUPAJ l1+2+3+4+5't

0,00

3.522,30

OBVEZNE PRILOGE:
- K todki 3. in 4. - izra6un stro5kov amortizacije in stro5kov investicijskega vzdi.evanja.
- K tocki 5. - izradun stroSkov financiranja s porodilom revizijske dru2be.
* lzvEaleclahko obrazec2ll uporabilakozaizradun stro5kov izprve in izradun stro5kov iz druge alinee
prvega odstavka 12. tlena tega pravilnika.
* *Dodatke po KPJS oz. drugi pravni osnovi se upoSteva le za tiste vodje storitev, ki dejansko izpolnjujeio
pogoje za posamezen dodatek.

q%
DOMAN|Aaroc

I

PRILOGA2/2

Struktura stro5kov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec
Osnova za
obra6un
1

a)

Povpredni mesedni Opombe
stro5ki v EUR

STROSKI DELA (a+b+c+d+e)

1.656,5'l

4.969,53

Skuoai bruto

1.207,35
.t.043,68

3.622,05

- dodatek za delovno dobo (35. dlen KPJS)

89,21

267,63

- uspeSnost

0,00

0,00

- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve 0,00

0,00

- osnovna bruto plada brez delovne dobe

3.131,04

3x oskrbovalke
21. pladilni

(39. dlen KPJS)*

- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem 27,78

83,34

delovne dasu (42. dlen KPJS)-

-

dodatek za delo

v

nedeljo in na dan, ki

ie

z 46,68

140,04

zakonom doloCen kot dela prost dan (44. 6len)"

-

dodatek za das stalne pripravljenosti (46. 6len 0,00

0,00

-

drugi mo2ni dodatek po KPJS ali drugi pravni 0,00

0,00

KPJS) *

osnovi*
b)

Prispevki delodajalca za socialno varnost

c)

Premija

KDPZ

(upoStevajo izvajalci

197,16

v

okviru 0,00

591,48
0,00

mreZe javne sluZbe)

Drugi stro5ki dela

252,O0

756,00

- regres za letni dopust

92,00

276,00

- povradilo stroSkov prehrane med delom

95,00

285,00

- povradilo stroSkov prevoza na delo in iz dela

25,00

75,00

- drugi stroiki

40,00

120,00

e)

korekcija pla6 ter prispevkov na plade (3,83%)

0,00

0,00

2.

STROSKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g;

d)

432,O0

225,00

a) stroSki za prevozne storitve
b)

stro5ki zaS6itnih sredstev

39,00

c)

stroSki zdravstvenih pregledov

40,00

d)

stroSki za zavarovalne premi.ie za zavarovanie za 13,00

e)

stro5ki izobralevarya

35,00

D

stroSki pisarniSkega materiala

40,00

s) drugi stro5ki materiala in storitev
2
STROSKI AMORTIZ.ACIJE

40,00
0,00

4.

STROSKI INVESTICIJSKEGA VZDRZEVAru;A

0,00

5.

STROSKI FTNANCIRANJA

0,00

SKUPAJ (1+2+3+4+51

5.401,53

- K tocki 3 in 4 - izrad,un stro5kov amortizacije in stro5kov investicijskegavzdrZevanla.
- K todki 5 - izraiun stro5kov financiranja s porocilom revizijske druZbe.

* Dodatke po KPJS ali drugi pravni

osnovi se upo5teva le za tiste izvalalce socialne oskrbe, ki dejansko izpolnjujejo

pogoje za posamezen dodatek
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