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VLOGA ZA SOGLASJE K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI
NA DOMU

Spoštovani.
V skladu z dogovorom na sestanku dne 28. 8. 2019 in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) vam kot izvajalec
storitve pomoč družini na domu pošiljamo predlog nove osnovne cene storitve pomoč družini na domu, kot
tudi cene storitve za ure opravljene v nedeljo in ob praznikih, ter vas prosimo za soglasje k ceni.
Po pridobljenem soglasju za ceno storitve za leto 2019 s strani občin, ugotavljamo nove okoliščine, ki so
podlaga za spremembo obstoječe cene storitve.
Pri pripravi predloga smo upoštevali naslednje elemente:
Zvišanje stroškov dela na podlagi Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneksa h
Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št.
80/18). V skladu z navedenim aneksom se je vsem zaposlenim povišala plača, kar predstavlja
povišanje stroškov dela in s tem cene storitve (v ceni storitve pomoč družini na domu sprejeti za
leto 2019 navedeno ni bilo upoštevano).
Izvajanje storitve pomoč družini na domu v širšem obsegu oz. zagotavljanje socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu popoldne, za vikende in praznike ter posledično zvišanje stroškov
dela in materialnih stroškov.
Višji materialni stroški (vzdrževanje vozil, vzdrževanje računalniškega programa za vodenje, nakup
zaščitne opreme, obdobni zdravniški pregledi zaposlenih..).
Po novem izračunu stroškov predlagamo novo osnovno ceno storitve, ki skupaj znaša 21,26 eur/uro,
kar pomeni povečanje za 2,02 eur/uro oz. 10,50% (trenutna cena je 19,24 eur/uro).
Nova predlagana cena za občine znaša 15,26 eur/uro, kar pomeni povečanje za 1,52 eur/uro oz. 11%
(trenutna cena je 13,74 eur/uro).
Nova predlagana cena za uporabnike znaša 6,00 eur/uro, kar pomeni povečanje za 0,50 eur/uro oz. 9,1%
(trenutna cena je 5,50 eur/uro).
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) se cena storitve opravljene v nedeljo poveča za 40%, cena storitve
opravljena na dan državnega praznika pa 50%, pri čemer se povečanje upošteva samo za strošek dela za

neposredno socialno oskrbo. Stroški priprave in vodenja ter stroški materiala in storitev za neposredno
socialno oskrbo so enaki kot med delovnikom.
Na podlagi slednjega podajamo dva predloga:
1. Predlog cene storitve za ure opravljene v nedeljo.
Skupna cena znaša 24,46 eur/uro, kar predstavlja delež financiranja občin v višini 17,56 eur/uro in delež
financiranja uporabnika v višini 6,90 eur/uro.
2. Predlog cene storitve za ure opravljene ob praznikih.
Skupna cena znaša 25,75 eur/uro, kar predstavlja delež financiranja občin v višini 18,49 eur/uro in delež
financiranja uporabnika v višini 7,26 eur/uro.
Na podlagi potrebe za izvajanje storitve pomoč družini na domu in na podlagi dogovora dne 28. 8. 2019,
predlagamo tudi nakup vozila. S slednjim bi se izognili uporabi vozila, ki je v lasti CSD Osrednja Slovenija –
zahod, Enota Ribnica (Astra) in tudi visokim materialnim stroškom, ki nastajajo zaradi vzdrževanja oz.
popravila dotrajanega vozila.
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