OBČINA OPLOTNICA
Občinska uprava
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net

1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU
7. točka dnevnega reda
SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
ŽUPAN
3. VSEBINA GRADIVA
SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU
4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
Irena Cehtl, višji referent
mag. Barbara TISELJ, direktorica Centra za socialno delo Slovenska Bistrica
5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA
Občinska uprava
6. PRAVNE PODLAGE:
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št3/07-UPB2, 4/07 in 23/07)
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev ( Uradni list
RS, št. 45/10)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (
Uradni list RS, št. 36/02, 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09)
- Statut Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03)
7. SKLEP:
I. Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve
pomoči na domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Slovenska Bistrica, v
višini 16,60 Eur/ura.
II. Ob upoštevanju subvencije Občine Oplotnica znaša prispevek uporabnika za uro
opravljene storitve pomoči na domu 3,00 Eur.
III. Občina Oplotnica subvencionira ceno urne postavke v višini 13,60 Eur.
IV. Ta sklep prične veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se prične od 1. 6. 2012 dalje.
8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA:
enofazni
Datum: 11. 5. 2012
Datoteka: P:\občinski svet\CSD\pomoč na domu
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VI. NAMEN, CILJI SPREJEMA
Storitev pomoči na domu je javna služba na področju socialnega varstva, kot to določa 42.
člen Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV). Pomoč družini na domu obsega
socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna
oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo (15. člen ZSV). Lokalna skupnost
zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu po 43. členu ZSV in sofinanciranje
storitve v obsegu, kot je opredeljeno v 99. členu ZSV.
Ceno socialnovarstvene storitve pomoči na domu skladno s predpisi določa pristojni organ
izvajalca, k njej pa poda soglasje pristojni organ ustanovitelja. O oprostitvah upravičenca pri
plačilu socialnovarstvene storitve ter o ostalih zavezancih za plačilo (svojci, lokalna
skupnost), odločajo na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev po predpisanem postopku pristojni centri za socialno delo.
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na svoji 17. redni seji 17. maja 2010 potrdil cene
storitve. Cene so bile oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev, in sicer ekonomska cena znaša 14,99 Eur, prispevek uporabnika
je 2,49 Eur, cena subvencije za Občino Oplotnica pa je 9,26 Eur. Sprejete cene so v veljavi od
01.05.2010 dalje.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v 41. členu določa,
da so cene oblikovane po metodologiji uskladijo enkrat letno (1. februarja) in sicer po
naslednjih elementih:
- stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodbe, drugih aktov za določanje plač
na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost,
- stroški materiala in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin,
- stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževana, skladno z letnim indeksom cen
življenjskih potrebščin.
V skladu z 41. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev so bile cene usklajene s 01.03.2011. Osnovo za uskladitev cene so predstavljali uradni
podatki o gibanju stroškov dela ter materialov in storitev, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
6/2011. Soglasje občinskega sveta za tovrstno uskladitev ni potrebno, izvajalec storitve pa je
dolžan pristojnemu organu v skladu z 42. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev pristojnemu organu pošiljati obvestilo o višini cene, usklajene
z določbo 40. in 41. člena tega pravilnika, v roku 15 dni od uskladitve, kar je Center za
socialno delo Slovenska Bistrica dne 02.03.2011 tudi opravil. Od marca je ekonomska cena za
uro storitve 15,21 Eur. Občina pokriva del cene urne postavke s subvencijo v višini 9,43 Eur.
Del subvencije zagotavlja program Aktivne politike zaposlovanja iz proračuna RS. Ob
upoštevanju subvencij je cena urne postavke za uporabnika 2,54 Eur.
VII. PREDLOG NOVE CENE STORITVE POMOČI NA DOMU
S 1.7. 2011 se je začel zaključevati program subvencioniranih zaposlitev za izvajanje pomoči
na domu v okviru politike aktivnega zaposlovanja ( v nadaljnjem besedilu: APZ). Država je
pred približno desetimi leti začela spodbujati razvoj pomoči na domu s pomočjo zaposlovanja
težjih zaposljivih oseb in sicer je program omogočal dvoletno subvencioniranje zaposlitve z
možnostjo podaljševanja.
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Center za socialno delo Slovenska Bistrica je imel do konca junija v okviru APZ
subvencioniranih pet oskrbovalk. Od 1.7. dalje sta subvencionirani samo še dve zaposlitvi, ki
pa se jim subvencija izteče konec leta 2011. Subvencioniranje je omogočalo nižjo ceno za
uporabnika in nižjo subvencijo s strani občine.
Zanimanje občanov, ki potrebujejo pomoč v okviru tega programa se je v zadnjih letih
izjemno povečalo, saj je vedno več starejše populacije, več kroničnih bolezni ter daljšanje
življenjske dobe. Pomoč na domu tako sedaj na območju Upravne enote Slovenska Bistrica
izvaja 12 delavk, samo na območju občine Oplotnica pa 2 delavki, ki komaj pokrivata vse
potrebe.
Zaradi višjih stroškov dela, višjih stroškov materiala in storitev ter ukinitve subvencije
programa Aktivne politike zaposlovanja iz proračuna RS, ki je znašala mesečno 932,80 EUR,
ekonomska cena ne zadošča več za pokritje vseh stroškov, zato je Center za socialno delo
Slovenska Bistrica dne 27.10.2011 in 19.12.2011 (znižanje cene iz prve vloge) podal vlogo za
sprejem nove cene za urno postavko neposredne socialne oskrbe.
Pri izračunu ekonomske cene standardne storitve preračunane na uro, kot osnove za določitev
obveznosti plačila storitve s strani uporabnikov skladno s predpisi, so na Centru za socialno
delo Slovenska Bistrica upoštevali skupne stroške te storitve.
Pri izračunu so upoštevana naslednja izhodišča:
· Plače po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in potrjeni sistematizaciji s strani
· Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
· Število socialnih oskrbovalk. Zaradi povečanja potreb po pomoči, so se zaposlile dodatno
tri oskrbovalke ( 12 oskrbovalk za celotno območje UE Slov. Bistrica).
· Višina minimalne plače znaša od 1.1.2011 dalje 748,10 Eur.
· Regres za letni dopust, k iznaša 692,00 Eur.
· Višji stroški prehrane in potni stroški (prevoz na delo in potni stroški med uporabnikikilometrina) skladno s predpisi. Cena goriva (95 oktanov)se je od leta 2010 do
30.12.2011 povečala iz 1,11 EUR na 1,32 EUR na liter ter posledično kilometrina od leta
2010 iz 0,33 EUR na 0,40 EUR na kilometer.
Glavni vzrok za povišanje cene je sprememba števila efektivnih ur na zaposlenega. Pravilnik
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev ( Ur. list RS št. 45/11) je normativ za
neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca spremenil. Povprečno 120 ur efektivnega
dela ( letno) na mesec je nov pravilnik zmanjšal na 110 ur efektivnega dela.
Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih
socialnih oskrbovalcev na domu. Izračuni so opravljeni po predpisani metodi in prikazani v
predpisanih tabelah. V tabeli so upoštevani stroški za 12 zaposlenih socialnih oskrbovalk ter
110 efektivnih ur na mesec na oskrbovalca - skupaj 1.320 efektivnih ur.
Pri delavkah, ki opravljajo storitev pomoč družini na domu, nastajajo različni stroški dela. V
posamezni občini ne opravlja storitve samo določena delavka, ampak so razporejene glede na
trenutne potrebe izvedbe storitve, prav tako pa se med seboj nadomeščajo v primeru
odsotnosti, kar je osnova za izračun povprečni mesečni strošek dela. Zaposlene delavke na
Centru so razporejene v plačilne razrede v razponu od 16. do 23. plačilnega razreda. S
01.01.2012 je ukinjena subvencija iz proračuna RS, ki je znašala 932,80 EUR na mesec.
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Glede na zgoraj navedene podatke je Center predlagal ceno urne postavke v višini 16,60 Eur.
Predlagana cena je za 12% višja od veljavne, od tega je 9% povišanje zaradi zmanjšanja
števila efektivnih ur. 2,9% povišanje pa izhaja iz povečanja zgoraj navedenih stroškov.
TABELA št. 1
Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec
Osnova
za
obračun
1.
a.
b.
c.
d.
f.

g.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
3.
4.
5.

STROŠKI DELA ( a+b+c+d+e+f+g)
Plače
prispevki delodajalca za soc.var.
16,10%
davek na plače
0,00
premija KDPZ (Upoštevajo izvajalci v okviru
mreže javne službe)
drugi stroški dela
* regres za letni dopust
* povračilo stroškov prehrane med delom
* povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
drugi stroški dela – jubilejne, odpravnine,
solidarnostne
korekcija plač ter prispevkov in davkov na
plače
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
(a+…g)
stroški za prevozne storitve
stroški zaščitnih sredstev
stroški zdravstvenih pregledov
stroški za zavarovalne premije ….
stroški izobraževanja
stroški pisarniškega materiala
drugi stroški materiala in storitev
STROŠKI AMORTIZACIJE
STROŠKI INVESTICIJSKEGA
VZDRŽEVANJA
STROŠKI FINANCIRANJA
SKUPAJ (1+2+3+4+5)

Povprečni mesečni
stroški v EUR
18. 245,41
12.751,00
2.052,91
0,00

* Število socialnih oskrbovank na domu je
* Stroški za neposredno socialno oskrbo na uro
za 110 efektivnih ur na mesec na oskrbovanca na domu znašajo
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423,50
3.018,00
692,00
961,00
1.250,00
115,00

3.677,00
2.900,00
281,00
70,00
75,00
115,00
85,00
151,00

21.922,41
12
16,60 €/uro

4

Tabela št. 2
V spodnji tabeli je prikaz izračuna predloga cene urne postavke za neposredno socialno
oskrbo na domu.
Subvenicija iz
Povprečni
subvencija iz
proračuna
mesečni stroški
proračuna RS v
občine v EUR
v EUR
EUR na mesec
na mesec
1
2
3
4

Razlika v
EUR na
mesec (5=23-4)

a. Stroški vodenja
b.

Stroški za neposredno
soc. oskrbo (c+d+e)
c. stroški dela

d.

e.

21.922,41

17.962,41

3.960,00

13,60

3,00

18.245,41

stroški matariala in
storitev, amortizacije, inv.
vzdrževanja

3.677,00

stroški financiranja
SKUPAJ
(a+b)

16,60

f.

Nova predlagana cena pomoči na domu upošteva zakonsko predpisane zahteve oz. predpisan
način izračuna in subvencije občine, ki jo da na ceno efektivne ure.
Za izračun cene urne postavke za neposredno socialno oskrbo na domu so v predlogu cene
upoštevane sledeče postavke:
- stroški vodenja, ki se v celoti pokrivajo iz občinskih proračunskih sredstev,
- stroški subvencije iz sredstev občinskega proračuna.
Pri določanju tistega dela cene standardne storitve "Pomoč družini na domu", ki se izvaja v
javni službi in bremeni uporabnike, se upoštevajo vsi stroški storitve, zmanjšani za višino
subvencije (iz sredstev proračuna občine), preračunani na efektivno uro.

VIII. SUBVENCIONIRANJE NEPOSREDNE SOCIALNE OSKRBE
Zakon o socialnem varstvu v svojem 99. členu navaja, da se iz proračuna občine financira
pomoč družini na domu najmanj v višini 50% vseh stroškov k ceni storitve in v višini, za
katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.
Z upoštevanjem zakonsko določenega minimalnega sofinanciranja Občine v višini 50% bi za
uporabnika znašal 8, 30 Eur, kar predstavlja, glede na dosedanjo ceno ure za uporabnika,
zvišanje cene za 326%.
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Komisija za družbene dejavnosti je obravnavala predlog povišanja cene storitve pomoči
na domu in mani, da je tako povečanje nesprejemljivo glede na dejstvo, da je vedno več
občanov, ki to pomoč potrebuje in jo težko plača. Komisija zato predlaga občinskemu
svetu, da se cena za uporabnika poveča le na 3,00 €. Občina pa subvencionira razliko do
polne cene urne postavke za storitev pomoč na domu saj so v proračunu občine
Oplotnica za leto 2012 planirana večja sredstva za pokrivanje razlike v ceni urne
postavke (13.30 €).
Tabela št. 3
Primerjava veljavne in predlagane cene storitve z drugimi občinami
Cena storitve

Celje
Kamnik
Ptuj
Slovenske Konjice
Lenart
Kranj
Hoče – Slivnica
Velenje
Veljavna cena Oplotnica
Predlagana cena Oplotnica

Za uporabnika

18,39
16,12
18,14
17,45
15,76
16,26
18,74
15,74
15,21
17,04

4,10
3,40
6,00
5,05
2,42
4,20
4,53
5,54
2,54
5,00

IX. PREDLOG SKLEPA
V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem
razpravlja ter sprejme S K L E P o višini cene storitve pomoči na domu.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Irena Cehtl, višji referent

Župan Matjaž Orter

Priloga:
- Predlog sklepa o višini cene storitve pomoči na domu
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Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2,4/07 in
23/07), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev ( Uradni list
RS, št. 36/02, 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in Odloka o proračunu občine Oplotnica
(Ur. l. RS, št. 27/2012) je Občinski svet Občine Oplotnica na __.redni seji…………,
dne………………….2012, sprejel

SKLEP
O VIŠINI CENE STORITVE POMOČI NA DOMU

I.
Občinski svet Občine Oplotnica daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoči na
domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Slovenska Bistrica, v višini 16,60 Eur/ura.
II.
Ob upoštevanju subvencije Občine Oplotnica znaša prispevek uporabnika za uro opravljene
storitve pomoči na domu 3,00 Eur.
III.
Občina Oplotnica subvencionira ceno urne postavke v višini 13,60 Eur.
IV.
Ta sklep prične veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati
pa se prične od 1. 6. 2012 dalje.

Pripravila:
Irena Cehtl, višji referent
Župan
Matjaž Orter

J:\GRADIVO ZA OBČINSKI SVET\9.seja 23.5.2012\7. tč. DR

soglasje k ceni storitve pomoč na domu

7

