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Zadeva: Predlog cen storitev pomoEi na domu za leto 2022

Spo5tovani.

V skladu s Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varsilenih storitev (Uradni
list RS ;t.8712006, L27106,8107, 5U08,5109,25110 in 6lL2), vam po5iljamo nov predlog
uskladitve cene socialno varstvene storifue pomodi na domu.

V prilogi vam po5iljamo nov Predlog cene storitve pomodi na domu za leto 2022 z
veljavnostjo od L.7.2022. Lepo vas prosimo, da dim prej sproZite postopke za podajo
soglasja k predlogu nove cene.

V letu 2022 se soodamo z drastidnim dvigom vseh stro5kov, ki so neposredno povezani z
naSim delom, Predvsem so se povedali zneski za zaSditno osebno varovalno opremo, stroSek
goriva, zavarovanj. Povedal se je tudi stroSek plade socialne delavke.

ObrazloZitev:
Predlog nove cene socialne oskrbe za leto 2022 je izradunan na podlagi 12. in 17. dlena
omenjenega pravilnika.
Osnova za izradun cene je:
- izhodiSdna plada socialne delavke se poviSa i227. v 31. pladilni razred,
- planirano povpredno Stevilo 110 efektivnih ur na oskrbovalko na mesec,
- planirano 5tevilo zaposlenih 2,5 socialnih oskrbovalk,
- planirano povpredno mesedno Stevilo uporabnikov v letu 2022 je 15,
- povedan obseg dela ob sobotah, nedeljah, driavnih praznikih in dela prostih dni,
- povedan stro5ek za osebno varovalno opremo in razkuiila
- povedan stroSek goriva.

Oskrbovalke nud'rjo pomod upravidencem oz, uporabnikom, med katerimi so preteino
starostniki, stari nad 65 let in ved, ter kronidno bolnih. Obsega gospodinjsko pomod, ki
vkljuduje tudi pripravo ali dostavo kosila s postreZbo, pomod pri osebni higieni in ohranjanju
socialnih stikov.

Elementi cene so:
- stro5ki za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
- stro5ki strokovne priprave v anezi s skleniWijo dogovora
- stroSki vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve
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I. Stro5ki za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroske neposrednih
socialnih oskrbovalcev na domu in so sestavljeni iz stro5kov dela, stroSkov materiala in
storitev, stroSkov amotizacue in stroikov i nvesticijskega vzdrzevanja.
Stro5ki dela predstavljajo plade, prispevke delodajal-a za socialno varnost in druge stroike
dela socialnih oskrbovalcev na domu, za polni delovni das, pri demer se upoiteva, 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 upoitevali koeficient rasti cen Zivljenjskih
potrebSdin.
' PlaEe socialnih oskrbovalk so obradunane na Kolektivne pogodbe za dejavnost

zdravstva in socialnega varsWa in na podlagi priporodila In5tituta RS za socialno
varstvo, dodatki pa v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor.

' Drugi stroSki dela predstavljajo seStevek naslednjih postavk: povradilo stroikovprehrane med delom, prevoza na delo in z dela ter jubilejnih nagrad in solidarnostnih
pomodi in regresa.
' StroSki materiala in storitev predstavljajo stroSke za prevozne storitve, zaSditna

sredstva, stroike zdravstvenih pregledov, stroSke za zavarovalnih premij iz naslova
zavarovanja za sploSno odgovornost iz dejavnosti, stro5ke izobraZevanli ln stroSke
pisarni5kega materiala ter druge stro5ke materiala in storitev. Stro5ki materiala in
storitev, stro5_ki amortizacije in stro5ki investicijskega wdrZevanja lahko skupaj
zna5ajo najved 15 o/o stroSkov dela socialnih oskrbovalk na domu.

II. Stro5ki vodenja so sestavljeni iz:
- str_oSkov dela, ki predstavljajo plade, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge
stro5ke dela vodje in koordinatorja za polni delovni das, pri demer se pri izvajanju standardne
storiWe upo5teva 0,5 vodje na 100 uporabnikov in 0,5 koordinatorja na 20 socialnih
oskrbovalcev na domu ter stroSkov dela drugih zaposlenih, ki oprivljajo poslovodna,
radu.novodska in knjigovodska, radunalniSka in druga'dela, pii demer r. ,po!t"ra, da ti
stroSki lahko znaSajo najved 75 % stroSkov dera vodje in koordinatorja;
- stro5kov materiala in storitev, kot so pisarniSki material, stroSki dro-bnega inventarja, stroiki
energije in vode, stroiki distilnih storitev in drugih stroikov prostorov, strolki ptaditnega
prometa ter stroSki izobraZevanja in podobno. Le-ti stroSki lahko predstavljajo najved 20 ;/o
stroSkov dela vodenja.
-. stro5kov amoftizac'rje in investicijskega vzdrZevanja, ki lahko znalajo najved 10 o/o strolkov
dela vodenja.

- Pla6a 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 zdravstva in socialnega varsWa, dodatki pa v skladu s Kolektivno
pogodbo za javni sektor.

Predlagamo uskladitev cen socialne storiwe na domu, ki bi od 1. julija 2OZZ dalje
znaSale:

t

cena socialne oskrbe na domu znara 20,60 € na uro na detavnik.
Cena socialne oskrbe na domu na uro v nedetjo, driavne praznike in dela proste
dneve pa bi znaSala 22,93 €,
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Glede na navedeno in glede na to, da pri storiWi socialne oskrbe na domu najvedji delei pri
oblikovanju cene predstavljajo stroSki dela, goriva, materiala, ki ga ni mogode pokriti v okviru
nadltovanih sredstev vam poiiljamo tale predlog za leto 2022in vas prosim za potrditev cene
ter izdajo soglasja.

Cene bi stopila v veljavo in bi se uporabljala od 1. julija 2022 dalje.

Zahvaljujemo se vam za dosedanje uspe5no sodelovanje in vas obenem lepo pozdravljamo!

Pripravil:
Direktor

Alen Domini6
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OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORIWE POMOEI DRUZTNI NA DOMU

Datum: 13.6.2021

Obrazloiitev:

OBRAZEC 2

1 Stevilo zaposlenih: 2,64

- za aklivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. ebna lega pravilnika
(strokovna priprava v zvezi s sklen. dog..)

0,08

3 - za aklivnosti iz druge alinee prvega odstavka 1?. 6lena tega pravilnika
(vodenje in koordiniranje)

4 - za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 2,5

5 Stevilo efeKivnih ur na enega oskrbovalca na mesec: 110

o Skupno Stevilo efektivnih ur na mesec (45): 275

Povprecni meseeni slroski v
EUR

Subvencija iz proraduna
obclne v EUR na mesec*

Subvencija iz proracuna RS v EUR
na mesec*

Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4)
5t.efekt. ur)
Cena storitve (6=5/ sk.

1 2 J 4 5 6

a) Stroski iz prve alinoe prvega odstavka 12. dlena
tega pravilnika (strokovna priprava v zvezl s sklen,
dos..)

324,07 0 0 0

b) Stroskl iz druge allnee prvega odstavka 12, Clena
toga pravllnlka (vodenje ln koordlniranje)

270,06

c) Stroski za neposredno soclalno oskrbo (d+e+0 5.071,78

d) stroski dela 4.418,78

e) stroski materiala in storitev, amortizacije, inv
vzdievanla

653,00

D stroski financiranja 0,00

s) SKUPAJ (a+b+cl 5.665,90

SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.5t efektlvnlh ur) 20,60

r S. \
,--t3

Stroski strokovne priprave
Stroskl vodenja in koordinlranja
StroSki za noposredno socialno oskrbo

1,18 €
0,98 €
18,44€
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Struktura stroSkov za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. ilena (strokovna priprava v zvezi
s sklen. dog...) in druge alinee prvega odstavka '12. ilena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)
na mesec *:

Osnova za
obra6un

Povpre6ni mesedni
stro5ki v EUR

Opombe

1 STROSKI DELA (a+b+c+d) 2.282,79

a) Skupaj bruto 1.564,94

- osnovna bruto plada brez delovne dobe 1.428,34 31. platilni

- dodatek za delovno dobo (35. dlen KPJS) 136,60

- uspe5nost 0,00

- dodatek za mentorstvo (36. 6len KPJS)-- 0,00

- dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat
137 ilcn KP.lSl**

0,00

- drugi mo2ni dodatek po KPJS ali drugi pravni
osnovi'*

0,00

b) Prispevki delodajalca za socialno varnost 345,85

c) Premija KDPZ (upo5tevajo izvajalci v okviru mre2e
javne sluZbe)

0,00

d) Drugi stroiki dela (skupaj) 372,00

- regres za letni dopust 95,00

- povraiilo stro6kov prehrane med delom 95,00

- povradilo stro5kov prevoza na delo in z dela 92,00

- drugi stroSki dela 90,00

2. sTROsKl MATERIALA !N STORTTEV (a+...+i1 2.038,09

a) stro5ki za upravno administrativna dela (upoS-
tevajo se samo pri izradunu stroSkov iz druge
alinee prvega odstavka 12. ebna tega pravilnika)

1.712,09

b) stroiki pisarniSkega materiala 50,00

c) stroSki nabave drobnega inventarja 35,00

d) stro5ki energije in vode 0,00

e) stroSki 6istilnih storitev 20,00

0 drugi stroSki prostorov 0,00

s) stroSki pladilnega prometa 16,00

h) stroSki izobra2evanja 85,00

i) stroSki najemnine 120,00

i) drugi stroSki 0,00

3. STROSKI AMORTIZACIJE 0,00

4. STROSKI INVESTlCIJSKEGA VZDRZEVANJA 0,00

5. STROSKI FINANCIRANJA 0,00

SKUPAJ (l+2+3+4+5) 4.320,88

OBVEZNE PRILOGE:
- K todki 3. in 4. - izradun stroSkov amortizacije in stro6kov investicijskega vzdr2evanja.
- K todki 5. - izraeun stroSkov financiranja s poro6ilom revizijske druibe.
" lzvajalec lahko obrazec 211 uporabi tako za izradun stroskov iz prve in izradun stroSkov iz druge alinee
prvega odstavka 12. dlena tega pravilnika.
- "Dodatke po KPJS oz. drugi pravni osnovi se upo6teva le za tiste vodje storitev, ki dejansko izpolnjujejo
pogoje za posamezen dodatek.
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Osnova za
obradun

Povpredni mese6ni
stroSki v EUR

Opombe

1 STROSKI DELA (a+b+c+{+s) 1.767,51 4.418,78 2.5x oskrbovalke

a) Skupaj bruto 1.203,35 3.008,38
- osnovna bruto plaia brez delovne dobe 1.043,68 2.609,20 23. plaeilni

- dodatek za delovno dobo (35. dlen KPJS) 85,21 213,03

- uspe5nost 0,00 0,00

- dodatek za nevarnosti
(39. dlen KPJS).

in posebne obremenitve 0,00 0,00

- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem
delovne dasu (42. dlen KPJS).

27,78 69,45

- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z
zakonom doloden kot dela prost dan (44. 6len)"

46,68 116,70

- dodatek za ias stalne pripravljenosti (46. 6len
KPJS) .

0,00 0,00

- drugi moini dodatek po KPJS ali drugi pravni
osnovi*

0,00 0,00

b) Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 97,1 6 492,90

c) Premija KDPZ (upoStevajo izvajalci v okviru
mre2e javne slu2be)

0,00 0,00

d) Drugi stro5ki dela 367,00 917,50

- regres za letni dopust 95,00 237,50

- povra6ilo stro5kov prehrane med delom 97,00 242,50

- povradilo stro6kov prevoza na delo in iz dela 55,00 137,50

- drugi stro5ki 120,00 300,00

e) korekcija plad ter prispevkov na plade (3,83%) 0,00 0,00

2. STROSK MATERTALA tN STORTTEV (a+...+g1 653,00

a) stroSki za prevozne storitve 440,00

b) stro6ki za5ditnih sredstev 65,00

c) stro5ki zdravstvenih pregledov 40,00

d) stro5ki za zavarovalne premije za zavarovanje za 13,00

e) stroiki izobra2evanja 35,00

0 stro5ki pisarniSkega materiala 60,00

s) drugi stro5ki materiala in storitev 0,00

3 STROSK AMORTIZACTJE 0,00

4. STROSKI INVESTICIJSKEGA VZDRZEVANJA 0,00

5. STROSKI FINANC!RANJA 0,00

SKUPAJ (t+2+3+4+51 2.420,51

PRILOGA2/2
Struktura stro5kov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

- K todki 3 in 4 - izradun stro5kov amortizacije in stro5kov investicijskega vzdrievanja.
- K todki 5 - izradun stro5kov financiranja s porodilom revizijske OrirZOe.- Dodatke po KPJS ali drugi pravni osnovi se upoSteva le za tiste izvajalce socialne oskrbe, ki
pogoje za posamezen dodatek
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