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PREDLAGATEU: ZUPAN OgdTNT iIROVNTCI

socr-AsJE K cENAM socrALNovARswENE sroRrwE - pouoE onuZrnr NA DoMU

1. WOD
Zakon o socialnem varsWu (Ur. list RS, 5t. 54192 in 3/06-UPB2) v 43. dlenu doloda, da je obdina dolZna
zagotavljati mreZo javne sluZbe za pomod druZini na domu.

Pomod druZini na domu obsega socialno oskrbo upravidenca v primeru invalidnosti, starosti ter v
drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varsWo.
Nadalje zakon v 99, ilenu doloda, da obdina financira pomod druiini na domu najmanj v viSini 50o/o
subvencije k ceni storitve in v viSini, za katero je upravidenec oziroma zavezanec za pladilo delno ali v
celoti oproiden pladila.

StroSke storitve pomod druZini na domu sestavljajo:
1, stnoski za neposnedno socialno oskrbo uporabnikov: stroiki dela socialnih oskrbovalcev

na domu in stroiki materiala in storitev, amoftizacije in investicijskega vzdrZevanja za vozilo,
ki lahko zna5ajo najved 15olo stroSkov dela socialnih oskrbovalcev na domu

2. stroiki strokovne priprave, vodenja in koordlniranja (stro5ki vodenja): stroSki dela
vodje in koordinatorja, stroSki materiala in storitev, amoftizacije in investic'rjskega vzdrZevanja
za zgradbo in opremo, stroiki financiranja.

Cena storiWe pomoii druiini na domu je del stroSkov storitve, ki naj bi ga pladeval uporabnik ali
drug pladnik. Dolodi se na efektivno uro in sicer tako, da se stroiki, ki se v skladu s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, 5t. B7l05 in t27106)
upoStevajo pri doloditvi cene, preradunajo na uro neposredne storitve za uporabnika.

Pri dolodanju cene standardne storitve pomodi druiini na domu, ki se izvaja v javni sluZbi, se
upoitevajo vsi stroSki storiWe, zmanjSani za vi5ino subvencije s strani obtine. Cena se dolodi tako, da
se vsi stroSki, zmanjiani za viSino subvencije, preradunajo na efektivno uro.

Subvencija zajema najmanj 50o/o celotnih stroSkov storiWe. Subvencijo izpladuje izvajalcu obdina, za
katero izvajalec izvaja storitev.

Cene se usklajujejo po elementih, in sicer:
- strc5ki dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za dolodanje plai na

drZavni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost;
- stroSki material in storitev, skladno z letnim indekom cen iivljenjskih potrebSdin;
- stroSki amoftizacije in strcSki investicijskega wdrZevanja, skladno z letnim indeKom cen

:ivljenjskih potrebiiin.
Uskladitev cen se opravi enkrat letno, in sicer vsakega 1. februarja, letne rasti elementov pa objavi
minister, pristojen za socialno varstvo. Izvajalec pa ceno lahko uskladi tudi, de uskladitev glede na rast
elementov v vmesnem obdobju preseZe 3olo cerl€, dolodene ob zadnji uskladiWi. Izvajalec storitve pa
je tudi dolZan pristojnemu organu po5iljati obvestilo o viSini cene v roku 15 dni od uskladitve.
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2. usKLADrrEv cENE poMoEr NA DoMU zA oBMoEE oBerNE Zrnovnrcl
Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice storitev pomodi druiini na domu za Obdino Zirovnica
opravlja od _leta 2000 dalje, Javni zavod navedeno storitev izvaja na obmoiju obdin Kranjska gora,
Jesenice in Zirovnica.
V preteklih letih je v obdini Zirovnica storitev pomod druZini na domu opravlja J delavka (neposredna
socialna oskrbovalka), kije skrbela povpreino za 5 do 6 uporabnikov storitve. Ze v letu 2007 pa so se
pojavile vedje potrebe po tej vrsti storiWe, zato se je povedal obseg sluZbe in je bilo opravljenih za
49,5o/o ved efektivnih ur na letni ravni glede na preteklo leto.

Druga novost so spremembe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarsWenih storitev,
kije bil spremenjen v letu 2007 in kateri v 17. dlenu doloda: "Ce izvaja izvajalec storitev za ved obdin,
se stro5ki vodenja razdelijo med obdine sorazmerno glede na Stevilo uporabnikov iz posamezne
obdine, del stroSkov za neposredno socialno oskrbo pa na podlagi Stevila efektivnih ur, opravljenih za
uporabnike iz posamezne obdine, in odlodiWe obdine o viSini tega dela subvencije.<
To dolodilo v praki pomeni, da se stroiki neposredne socialne oskrbe ne vodijo ved lodeno za vsako
obdino posebej, pad pa se izradunajo povpredni stroSki sluZbe na uro, cena za koninega potroinika pa
je odvisna od viSine subvencije, ki jo k ceni prispeva posamezna obdina,
Zaradi spremenjenega obraduna cene, ob isti subvenciji, ki jo prispeva Obdina Zirovnica, je
predlagano, da bo od 1.4.2008 cena storiWe za uporabnika nekoliko niZja in sicer se iz 6,24 EUR/ uro
zniZa na 5,81 EUR/uro, kar pomeniT,4o/o zniZanje.

Ob tem je potrebno poudariti, da uporabniki z niZjimi dohodki, katerih pladilna sposobnost ne dosega
vrednosti storitve, imajo pravico uveljavljati oprostitev pladila. Znesek za katerega je bil uporabnik
oproiien pladila je dolZan pladati zavezanec, to so v prvi vrsti sorodniki, ki imajo do upravidenca
preZivninsko obveznost, oziroma de teh nije zavezanec za doplaiilo obdina.
Odlodanje o oprostiWah pri pladilu socialnovarsWenih storitev, na podlagi javnih pooblastil odloda
pristojni center za socialno delo, na podlagi Uredbe o merilih za dolodanje oprostitev pri pladilih
socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, 5t. 38/02).
Trenutno obdina ni zavezanec za doplaiilo prispevka uporabniku, ki bi bil delno ali v celoti oproiden
plai i la,

Izvajalec pomodi na domu nam je dne 17.3.2008 v skladu z 36. ilenom Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev posredoval vlogo za soglasje k cenam storitve pomodi na
domu.
Pri pripravi predloga je upoSteval naslednje elemente:

o rast elementov socialno varstvenih storitev za leto 2007,
o povpredno 5t. efektivnih ur: 97 ur,
. 1,8 zaposlenega za izvajanje neposredne oskrbe uporabnikov,
. 10 predvidenih uporabnikov,
. stroiki vodenja glede na dejansko kadrovsko zasedbo.

Vloga za soglasje in predpisane priloge so v prilogi gradiva.

Kot je bilo Ze povedano bo izvajalec v letu 2008 priiel z vodenjem stroikov sluZbe skupaj za celotno
obmodje, ki ga pokriva in ne vei loieno za vsako obdino posebej. Posledica drugainega obraduna je
nova cena za uporabnike iz Obdine Zirovnica in sicer bo nova cena 5,81 EUR/ uro, nekaj viSje pa je
tudi Stevilo efektivnih ur, v letu 2008 se planira 97 ur, v letu 2007 je bil plan 93 ur, kar poslediino tudi
niZa ceno na enoto storiWe.

Na podlagi dolodil 16. dlena pravilnika se cena na uro storiWe opravljene v nedeljo lahko poveda za
najved 40o/o, cend za uro opravljeno na dan driavnega praznika in dela prostega dne pa najved za
50o/o. Predlagamo, da se potrdita tudi te dve ceni, Tako bi cena za uro storiWe v nedeljo za
uporabnika stala 8,13 EUR, na dan praznika ali dela prostega dne pa 8,72 EUR.

V proradunu za leto 2008 so na postavki 2021 Pomod na domu planirana sredsWa v viSini 10.140 EUR
za subvencijo cene in sredsWa v viSini 10.000 EUR za nakup avtomobila za izvajanje sluZbe.
Ocenjujemo, da bodo predvidena sredsWa zadoSdala za nemoteno izvajanje sluZbe v letu 2008.
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Na podlagi navedenega in 38. dlena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarsWenih
storitev, 18. ilena Statuta Obdine Zirovnica (Ur. list RS, 5t. 23199, 7Ll0L, 109/01 in UVG !t. 34104,
17105 in Ur. list RS, 5t. 39/06) in 69. dlena Poslovnika obiinskega sveta (Ur. list RS, 5t. 23199 in UVG
5t. 13/02, 31/03 in 10/05 in Ur, list RS, 5t. 101/06), obdinskemu svetu v obravnavo predlagam
navedeno gradivo, s predlogom, da sprejme naslednje

SKLEPE:

1. Cena storihre pomoE druiini na domu se dolo6i v viSini:
. ob delovnih dnevih 5181 EUR/uro
r ob nedeljah 8113 EUR/uro
. ob praznikih in dela prostih dnevih 8172 EUR/uro

2. Cene za6nejo veljati od 1.4.2OO8 dalje.

Datum: 20.3.2008
5t uittu' tiiott:zoot

teopold Pogaiar -, ,
ZUPAN , .T

\_ -- \,/

Pripravila:
Petra Zvan, univ.dipl.ekon.

Pri loga:
- vloga za soglasje k ceni
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DOM UPOKOJENCEV
DR.FRANCETA BERGELJA
JESENICE
Ulica Staneta Bokala 4
4270 JESENICE

Tel.St.: 041583 4102
Faks:04/583 4l  20
E-mail: dufbj@siol.net

Stev.: 42-d(,
Datum: 14.3.2008

oBerNA Znornvrca
Breznica 3
4274 ZIROVNICA
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Zadeva: Vloga za soglasje k ceni storitve pomodi na domu

v skladu s 36 in 37. dlenom Pravilnika o metodolo giji zaoblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (ur'list RS, 5t. 87/2006), prosimo pristojniorgan obdine Zitorii"u)uirauiosoglasja
k ceni storitve pomodi na domu.
Pri oblikovanju predloga smo upostevali povedane potrebe po pomodi na domu in s tem rastopravljenih efektivnih ur. Gibanje opravljenih u, po poru* eznrhmesecih leta2007 vprimerjavi zletom2006 ie razvidno izpillozenega pregleda. v obdin i Zirovnicaje bilo v letu2007 optavljenih za 49,5 o/o vet, efektivnih ur koiv ietrizooo, v vseh treh obdinah skupaj za29 oh ve('. Zaradi vedjega obsega dela, smo Ze v letu 2007 zaposlili 2 socialni oskrbovalki vedkot smo planirali.

Pri izvajanju storitve smo se v letu 2007 sredevali tudi s pomanjkanjem primernega kadra,zato so bili socialni oskrbovalci nadpovpredno obremenjLni, ob koncu t.ia je ortulo 2.420neizkorisdenih ur. rzvajalci so storitve pomodi izvajaligt.o. na potrebe upo.ubnikou inzasedenost izvajalcev in pogosto ni bilo mogode uplstevati, zakaLero obdino je zaposlenposamezni izvajalec. Evidenca stroSkov po posameznih obdinah, kot smo jo prikazovali vpreteklih letih, je zato skoraj nemogoda

Posledica navedenega je, da zaleto 2007 izkazujemo 2a9.858,54€ preseZka prihodkov nadodhodki, kar je razvidno izprllozenega pregleda prihodkov in odhodkov. V letosnjem letunameravamo neizkorisdene ure pokrivati z zad,asiimi zaposlitvami.
za doloditev osnove za obradun stroskov dela smo polej podatkov iz seznamazaposlenih vdejavnosti pomodi 

tu 9o.-y, ki jo prilagamo, upostevali tudi dve dodatni ,uporlitui,
prerazporeditev dveh delavk izlII' v IV- tarifno skupino (zakljudili sta solanlej in predvideno
napredovanj e za enpladilni tazred za Stiri socialne oskrbovalce in vodjo. Za"ureobdine skupajplaniramo 19,3 socialnih oskrbovalcev, od tega zaLirovnico l,g.

opravljene mesedne efektivne ure na socialnega oskrbovalc a za vseobdine so v letu 2007znasale 101,2 ure, v primerjavi z letom 2006 ; se povedale za3,2o/o,karsmo upostevali tudiv predlogu cene.



Pri pripravi predloga cene smo stroSke vodenja in stroSke za neposredno socialno oskrbo
razdelili po posameznih obdinah, kot to doloda 3. todka 17. dlena Pravilnika. Razdelitev je
razvidnaizprtloLene razdelitve stro5kov neposredne socialne oskrbe in stro5kov vodenja.
Z Zavodom RS za zaposlovanje smo podpisali Aneks k pogodbi o nadomestitvi dela plade v
programu izvajarla pomodi na domu, ki je osnova za refundacijo minimalnih plad za 3
zaposlene socialne oskrbovalke. Prihodke zavoda smo po obdinah delili po enakem deleZu,
kot stroSke za neposredno socialno oskrbo.

Ekonomska cena pomodi na domu za Obdino Zirovnico znala zaleto 2008 14,97 €, to je
4,2o vedkotvletu2007.Vobrazcu>Pri loga211<jepredlaganacenastoritveizradtnanaz
upo5tevanjem dogovorjene subvencije Obdine.
Predlagana cene pomodi na domu za uporabnike v Obdini Zirovnica je:

- cena zadelo v delovnih dnevih 5,81 €
- cena zadelo v nedeljah 8,13 €
- cena za delo v praznikih 8,72 €

Prilagamo obrazce priloga 2ll,2l2 in2l3, razdelitev stroSkov neposredne socialne oskrbe in
stro5kov vodenja po 17 . dlenu Pravilnika o metodologlji za oblikovanje cen, seznam
zaposlenih v dejavnosti pomodi na domu na dan 3l.l.2008, pregled opravljenih efektivnih ur
zalett2007 in2006 ter pregled prihodkov in odhodkov dejavnosti pomodi na domu zaleto
2007.

Lep pozdrav!

Pripravila
Danica eop

Direktorica
Veronika B.regant, univ.dipl. soc.del.

Zn, 1c',-*,--
Priloge: 7 x



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOCI DRUZINI NA DOMU

Datum: 19.2.2008

lzvajalec: DOM UPOKOJ ENCEV DR. FRANCETA BERGELJA J ESENICE

Obcina Zirovnica Priloga2ll

1 Stevilo zaposlenih:
2 za vooente 0,1
3 za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 1,8
4 Stevilo efektivnih ur na eneoa oskrbovalca na mesec: 97
5 Skupno Stevilo efektivnih ur na mesec (3*4) 174.6

ObrazloZitev:

Povprecni mesecnr
stro5ki v SIT

Subvencija iz
proraduna obdine v
EUR

Subvencija iz
proraduna RS v
EUR na mesec

Razl ika v EUR na
mesec (5=2-3-4\

Cena
storitve
(6=5/sk.5t
Efekt. Ur)

I z 4

a) Stro5ki vodenia 292,59 292,59 0,00

b) Stro5ki za neposredno socialno oskrbo (c+d+e) 2.320,60 1 .1 60.30 1.160.30

c) -stro5ki dela 2.047.23 1.023,62 1.023.62

d)
- stro5ki materila in storitev, amortizacije, inv

vzdrlevania ZI J,J I 136,69 '136,69

e) - stroSki financirania 0,00 0,00

0 SKUPAJ ( a+b} 2.61 3,1 I 1.452,89 145,40 '1.014,90 5.81



,(-

DOM UPOKOJENCEV
DR.FRANCETA BERGELJA
JESENICE

PLAN ZA LETO 2OO8

19.2.2008

Obdina Zirovnica

Struktura stro5kov

kolidnik za Vll. tarifno sk

tek oo KP oo 78. dlenu

dodatek po KP po 89.c dlenu

kolidnikov *vrednost kolicnika

premija KDPZ (upoitevajo izvajalciv okviru

na delo in z dela

oskrbovalcev in 115



DOM UPOKOJENCEV
DR.FRANCETA BERGELJA
JESENICE

PRILOGA 2/3

Ob6ina Zirovnica

19.2.2008

PLAN ZA LETO 2OO8

Struktura stroSkov za neposredno socialno oskrbo uporabnikovza no os na mesec

Osnova za
obradun

HOVOreCnl

mesecnistro5kiv
EUR 1 oskrbov.

Mesecni stro5kiza
19,3 soc.oskrbovalcev

1. STROSKI DELA (a+b+c+d+e+f+q) 1.178.73 22.749,56
vrednost kolidnika 243,84

kolidnik za lll. tarifno skupino
kolidnik za lV. tarifno skupino 2,00
dodatek za delo v dasu, kiieza delavca maniuqod. 17.23 332,54
dodatek oo KP za neqosoodarstvo 0,07
dodatek po KP po 76. clenu 0,15
dodatek po KP po 78. dlenu u, to
dodatek po KP po 89.b dlenu 0,42
dodatek po KP po 89.c clenu 0,02
korekciiski dodatek 0,11
dodatek za delovno dobo 0,21
USOESNOSI 0,06

vsota kolidnikov J,Z

a) olade (vsota kolidnikov *vrednost kolidnika) 797,52 1 5.392,1 0
b) orisoevki delodaialca za socialno varnost 128.4Q 2.478.13

c) davek na place 1,100/o 8.77 169,31

d)

premija KDPZ (upo5tevajo izvajalci v okviru mreZe
iavne sluZbe) 30,45 587,69

e) sredstva za odpravo pladnih nesorazmerii 0,00 0,00
D druqi stro5kidela 178,13 3.437,91

reores za letni dopust 55,2€ 1.067,10
oovradilo stroSkov orehrane med delom hx hi 1.324.56
povradilo stro5kov prevoza na delo in z dela 43,5C 839,55
odpravnine, solid. pomoci, iub.naqrade 10,71 206,70

s) korekcija plad ter prispevkov in davkov na plade 3,830% 35,46 684.43

2. STROSKI MATERIALA IN STORITEV (A+...+fI 141.46 2.730,18
a) stro5kza orevozne storitve 85,45 1 .649,19
b) stro5kza5ditnih sredstev 5,61 108,27

stroSkzdravstvenih preqledov tzz,  I  I

d)
stro5ki za zavarovalne premije za zavarovanje za
splo5no odqovornost iz deiavnosti 23,08 445,44

e) stroSki izobraZevania 14,70 283,71
f) ;tro5ki pisarniSkeqa materiala 6,29 121,40
3. STROSKI AMORTIZACIJE 15.79 304,75
4. STROSKI INVESTICIJSKEGA VZDRZEVANJA
5. STROSKI FINANCIRANJA

SKUPAJ n+2+3+4+51 1.335.98 25.784.49

M
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DOM UPOKOJENCEV
DR,FRANCETA BERGELJA
JESENICE

Jesenrce. 19.2.2008

Razdelitev stroikov neposredne socialne oskrbe in stro5kov vodenja po planu za leto 2008 po 17. clenu Pravilnika o

metodologijiza oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS 5t. 8712006)

Razdelitev stro5kov za neposredno socialno oskrbo Razdelitev stroikov vodenia Skupaj stro5ki za
neposreno
soc.oskrbo in
stro5ki vodenja

Ekonomska cena
na uro

Obdina

Planirano
Stevilo
efektivnih ur na
mesec Dele1v o/o

Mesedni stro5kiza
neoosredno
socialno oskrbo za
1 9 soc.
oskrbovalcev

Planirano
Stevilo
uporabnikov DeleZv oh

MesednistroSki
vodenia v eur

Jesenice 1.326,00 17.662,38 80 69,60 2.340,75 20.003.13 15,09

Kraniska Gora 436,50 22,5 5.801,51 25 21,70 729.80 6.531,31 14.96

Zirovnica 174,60 9,0 2.320,60 10 8,70 292,59 2.613,20 14,97

SKUPAJ 1.937,10 100,00 25.784,49 115 100,00 3.363,15 29.147.64 15,05

il-**s



f zradun cen za uporabnike pomodi na domu ob upo5tevanju 50 % subvencije obdin in subvenciji Zavoda RS za zaposlovanje

Obdina

Povpre6ni
mesedni stroSk
v EUR

Subvencija
obdin v EUR

Subvencija
Zavodaza
zaposlovanje v
EUR

Razlika v
EUR na
mesec

Planirano
Stevilo
efektivnih ur na
mesec Cena storitve

4
I z 2 4=1-2-3 6=415

Jesenice 20.003,13 10.001 ,56 1 .106,68 8.894.89 1.326,00 6,71

Kraniska Gore 6.531,31 J.ZOC.OO 363,51 2.902.14 436,50 6,65

Zirovnica * 2.613,20 1.452,89 145,40 1.014.91 174.60 5.81

Skupai 29.147,64 14.720,11 1.615,59 12.811,94 1 .937, '10 6,61

op. Za obcino Zirovnica je 2e upo5tevanja dogovorjena subvencija (stro5ki vodenja v celoti in polovica stro5kov za neposredno socialno oskrbo)


