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OBRAZLOŽITEV

SKLEPA O DOLOČITVI NOVE CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI BRDA
Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in
druge pogoje za življenje v domačem okolju in se zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati
sami, njihovi svojci pa tovrstne oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne oblike
organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po
institucionalnem varstvu v zavodu, drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Na ta način ostanejo starejši ljudje
dlje časa v svojem domačem okolju hkrati pa se zmanjša pritisk na sprejem v domsko oskrbo.
Storitev se prilagodi potrebam upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju,
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih
ortopedskih pripomočkov,
- gospodinjska pomoč; kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega pripravljenega obroka ali
nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov; kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno
varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.
1.

Pravna podlaga za sprejem sklepa:
-

2.

Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, 3/07-UPB);
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06 s
spremembami);
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS št,. 45/2010 s
spremembami).

Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja:

Dom upokojencev Nova Gorica, v okviru katerega deluje Center za pomoč na domu, ki za območje naše občine
izvaja javno službo pomoči na domu, nam je v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev dne 12.3.2018 poslal predlog cene pomoči na domu za leto 2018.
Osnova za izračun cene:
- planirano število zaposlenih: 4 socialne oskrbovalke (redno zaposlene za osem urni delavnik za nedoločen
čas),

-

planirano povprečno mesečno število efektivnih ur na soc. oskrbovalko: normativ je 105 efektivnih ur na
socialno oskrbovalko zaposleno za osem ur,
planirano povprečno mesečno število uporabnikov je 40,
planiran delež strokovnega delavca za strokovno pripravo v višini 0,20 in delež strokovnega delavca za
vodenje in koordiniranje v višini 0,10.

V skladu z ustrezno metodologijo in ob upoštevanju dejanskega stanja, so stroški storitve pomoči na domu za
leto 2018 naslednji:
a) Stroški za neposredno socialno oskrbo:
Povprečni mesečni stroški v letu 2018 za 4 socialne oskrbovalke bodo znašali 7.057,12 € in jih
sestavljajo: stroški dela ter stroški materiala in storitev.
b) Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja, ki bodo v letu 2018 znašali 1.368,39 Eur na mesec.
V skladu s Pravilnikom je občina dolžna kriti stroške strokovne priprave v 100 % višini, ki bodo
predvidoma mesečno znašali 642,18 Eur ter najmanj 50% za stroške dela strokovnega delavca za
vodenje in koordiniranje, povprečno mesečno znašajo 726,21 Eur.
Za izračun deleža za strokovnega delavca za strokovno pripravo so upoštevali 40 uporabnikov, za
vodenje in koordiniranje pa 4 socialne oskrbovalke za obdobje 12-ih mesecev. Stroški strokovne
priprave, vodenja in koordiniranja sestavljajo: stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški za
upravno administrativna dela (stroški dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, računovodska,
knjigovodska in druga dela).
Ekonomska cena storitve pomoči na domu se izračuna tako, da se povprečne mesečne stroške
preračuna na skupno število efektivnih ur.
Ekonomska cena programa, ki je določena na efektivno uro, za leto 2018 znaša 20,06 EUR in je za 6,8 %
višja kot v letu 2017 oz. za 1,28 Eur (18,78 →20,06). Od te cene krije delež občina (v skladu z zakonom
minimalno 50% cene), preostali delež pa uporabniki storitve.
Z deležem financiranja občine v višini 74,53 %, znaša cena za uporabnika 5,11 EUR za uro storitve in velja
tudi na dan sobote, nedelje, praznika in dela prostega dneva ter ostaja v isti višini kot v preteklem letu.
Povprečno število uporabnikov od leta 2009 do leta 2017: leta 2009 - 33 uporabnikov, leta 2010 - 36 uporabnikov,
leta 2011 - 37 uporabnikov, leta 2012 - 47 uporabnikov, leta 2013 - 45 uporabnikov, leta 2014 – 48 uporabnikov,
leta 2015 - 48 uporabnikov, leta 2016 – 43 uporabnikov, leta 2017 – 42 uporabnikov.
Spremembe v letu 2018 v primerjavi z letom 2017:
- cena je višja glede na leto 2017 zaradi zakonskih sprememb na področju stroškov dela (povišanje za 2
plačna razreda)
- sprememba osnove za izračun: efektivne ure na oskrbovalko: 105 ur; število uporabnikov: 40
Sprememba osnov za izračun cene je podlaga za zagotovitev realnejših potreb okolja. Ena oskrbovalka na
mesec realno naredi 105 efektivnih ur ob upoštevanju, da je 55 % oskrbovalk starejših od 50 let oz. 70 %
oskrbovalk starejših od 45 let. Pravica do dopusta, višji procent bolovanj sta vsekakor pomembna dejavnika,
ki vplivajo poleg okolja v katerem se dejavnost izvaja, da je osnova 105 efektivnih ur za leto 2018
ustreznejši kriterij za izračun cene, kar potrjuje tudi raziskava za leto 2016 Inštituta RS za socialno varnost.
3.

Ocena finančnih posledic za proračun

Predlagamo, da cena za uporabnika ostaja 5,11 EUR/uro storitve. V proračunu za leto 2018 so planirana
sredstva v višini 80.000 Eur, na podlagi finančnega načrta. Planiranega zneska ne spreminjamo, saj glede na
novo ceno znaša skupni letni strošek 75.351,60 (mesečno 6.279,30 Eur).
Izračun predlagane cene je naslednji:
LETO 2018
OBČINA
100%
74,53%
CENA NA URO
20,06 EUR
14,95 EUR

UPORABNIKI
25,47%
5,11 EUR

Primerjalna analiza med sosednjimi občinami:
OBČINA
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* Samo v Občini Brda velja ista cena za uro storitve tudi na dan sobote, nedelje, praznika in dela prostega
dneva ter ostaja v isti višini kot v preteklem letu
** V teh občina cena za leto 2018 še ni bila potrjena
Pristojni organ lokalne skupnosti - občinski svet mora na podlagi 101. člena zakona dati soglasje k ceni storitve.
Občinskemu svetu zato predlagamo, da predlog obravnava in sprejme.
Pripravila:
Višja svetovalka
Beti Kumar
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PREDLOG

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/07-UPB), 38. člena Pravilnika o
metodologiji oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06 s spremembami) ter 18. člena Statuta
Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17) je Občinski svet Občine Brda na ____ redni seji,
dne……………….. sprejel naslednji

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Brda daje soglasje k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v
višini 20,06 EUR na efektivno uro.
2.
Za uporabnike storitve pomoč družini na domu je določena cena v višini 5,11 EUR na uro, katera velja tudi na
dan sobote, nedelje, praznika in dela prostega dneva.
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.4.2018
dalje.
Številka: ___________
Datum: ___________

ŽUPAN
Franc Mužič

