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4.
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE LOŠKA DOLINA
ZADEVA:

Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč
družini na domu

NAMEN:

Obravnava in sprejem

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 3/2007 – UPB2)
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Ur. list RS št. 87/06 in 127/2006) in Statut
občine Loška dolina (Ur. list RS št. 49/99 in 22/00)

PREDLAGATELJ:

Janez Sterle, župan

POROČEVALEC:

Predstavnik CSD Cerknica

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da znaša cena
urne postavke neposredne socialne oskrbe 15,27 EUR.

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da znaša cena
stroškov vodenja neposredne socialne oskrbe
378,31 EUR mesečno.

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Cene socialno varstvenih storitev začnejo veljati, ko jih
potrdi Občinski svet občine Loška dolina, uporabljajo pa se
od 01.02.2008 dalje.
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OBRAZLOŽITEV:
Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav (socialna
preventiva), obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam
prebivalstva.
Storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav so:
1. prva socialna pomoč,
2. osebna pomoč,
3. pomoč družini,
4. institucionalno varstvo,
5. vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
6. pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih
delodajalcih.
Pomoč družini obsega pomoč za dom, pomoč na domu in socialni servis.
Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med
družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v
vsakdanjem življenju.
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.
Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni,
invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za
vključitev osebe v vsakdanje življenje.
V občini Loška dolina opravlja storitve pomoči družini na domu Center za socialno delo
Cerknica, kot javni socialno - varstveni zavod na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi pogodbe med CSD.
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
list RS št. 87/06 in 127/2006) Center za socialno delo pripravi predlog cen za storitve pomoči
družini na domu, ki vsebujejo strukturo stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in
strukturo stroškov vodenja pomoči družini na domu. Občina na podlagi navedenega pravilnika
izda soglasje k cenam socialno varstvenih storitev.
1. Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih socialnih
oskrbovalcev storitev na domu in znašajo 1.527,17 EUR na enega oskrbovalca na mesec.
Predlog cen je pripravljen na dejanskih izhodiščih in strukturi zaposlenih, ki opravljajo
neposredno socialno oskrbo v občini Loška dolina. Glede na leto 2007 je cena povečana za
9,92 %.
Razlog povečanje cene je napredovanje zaposlenih delavcev (napredovanje s 1.5.2007) za
izvajanje storitve pomoči na domu. Z napredovanjem se sorazmerno povečajo tudi dodatki
zaposlenih, kar predstavlja povečanje skupnega količnika glede na leto 2007. To povečanje
nadalje vpliva na porast prispevkov iz plač, korekcije plač ter sredstev za odpravo nesorazmerij
v plačah. Letno se povečujejo tudi stroški prehrane in prevoza ter vrednost količnika. Za leto
2008 pa je v strukturi drugih stroškov dela dodana solidarnostna pomoč, ki pripada delavcu po
kolektivni pogodbi, ki več kot tri mesece prejema bolniško nadomestilo.
Stroški so sestavljeni iz:
-

stroškov dela, ki predstavljajo plače (vsota količnikov * vrednost količnika= 3,504 * 237,10
EUR), prispevke delodajalca za socialno varnost, davek na izplačane plače, premije za
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij in
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druge stroške socialnih oskrbovalcev na domu, za polni delovni čas (regres za letni dopust,
povračilo stroškov prehrane med delom). Ti stroški znašajo 1.251,56 EUR.
- stroškov materiala in storitev, ki predstavljajo stroške za prevozne storitve, stroške
zaščitnih sredstev, stroške za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost
iz dejavnosti, stroške izobraževanja, stroške pisarniškega materiala kar znaša skupaj
275,61 EUR.
Financiranje storitev neposredne socialne oskrbe se zagotavlja iz dveh virov:
-

iz prispevkov uporabnikov storitve pomoči na domu
iz občinskega proračuna

Primerjava cen leta 2006, leta 2007 ter 2008
Leto 2006
1.479,22

Leto 2007
1.389,39

Indeks 07/06
93,54

Leto 2008
1.527,17

Indeks 08/07
109,92

Indeks 08/06
103,24

Cena storitve pomoč na domu je preračunana na 100 efektivnih ur. Tako znaša strošek urne
postavke za enega oskrbovalca 15,27 EUR oziroma mesečno za 1,00 oskrbovalca 1.527,17
EUR.
Cena neposredne socialne oskrbe, ki jo plača upravičenec ostaja nespremenjena (3,75 EUR),
občina pa sofinancira 11,52 EUR na uro. Cena 3,75 EUR na uro velja od marca 2003.
Po podatkih CSD Cerknica o številu opravljenih efektivnih ur neposredne pomoči na domu v
letu 2007 izhaja, da trenutne potrebe po storitvi pomoči po domu v občini Loška dolina
narekujejo zaposlenost do ene socialne oskrbovalke (v letošnjem letu efektivne ure niso
presegale 100 ur mesečno).
Posamezne postavke pri izračunu stroškov socialne oskrbovalke na mesec so predstavljene v
prilogi.
2. Struktura stroškov vodenja
Stroški vodenja službe pomoči na domu znašajo skupaj 4.450,80 EUR mesečno.
Glede na preteklo leto 2007 je cena povečana za 5,82 %.
Razlog povečanje cene je napredovanje zaposlenega na CSD, ki opravlja naloge vodenja in
koordiniranje službe pomoči na domu (napredovanje iz količnika 4,4 na 4,7) in s tem
posledično povečanje ostalih stroškov, ki si vezani na stroške dela (vsota količnikov, prispevki
delodajalca, davek na plače, stroški za upravno administrativna dela – so po metodologiji
vezani na stroške dela).
Stroški vodenja službe pomoči na domu so sestavljeni iz:
- stroškov dela, ki predstavljajo plače (vsota količnikov * vrednost količnika = 7,54 * 237,10
EUR), prispevke delodajalca za socialno varnost, davek na izplačane plače, premije za
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij in
druge stroške dela vodje (regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in
povračilo stroškov prevoza). Ti stroški znašajo 2.471,80 EUR;
- stroškov materiala in storitev, ki predstavljajo skupne stroške kot so stroški pisarniškega
materiala, stroški nabave drobnega inventarja, stroški energije in vode, stroški čistilnih
storitev, stroški izobraževanja, in stroški za upravno administrativna dela ter znašajo
1.979,00 EUR.
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Primerjava cene leta 2006, leta 2007 in 2008
Leto 2006
4.805,87

Leto 2007
4.206,02

Indeks 07/06
87,52

Leto 2008
4.450,80

Indeks 08/07
105,82

Indeks 08/06
92,61

Delež strokovnega delavca, ki je zadolžen za vodenje službe pomoči na domu za občino Loška
dolina znaša 0,085. Torej znaša skupna višina stroškov vodenja službe pomoči na domu 378,31
EUR mesečno (4.450,80 EUR * 0,085).
Struktura cene stroškov vodenja in koordiniranja je prikazana v prilogi.
Ocena stanja potreb po storitvah pomoči družini na domu
Trenutne izkazane potrebe uporabnikov, narekujejo v občini Loška dolina potrebe za do 1
socialnega oskrbovalca na mesec, ki mesečno oskrbuje od 5-6 uporabnikov. V obdobju julijnovember 2006 je oskrbovalec oskrbel v povprečju 6 uporabnikov od tega 2 uporabnika, ki sta
vezana na Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, 1 uporabnik, ki je
vezan na dogovor za dostavo toplega obroka, ter 3 uporabnike, ki so koristili storitve
neposredne socialne oskrbe.
Glede na navedeno ocenjujemo, da 1 socialni oskrbovalec v celoti pokrije vse potrebe po
pomoči družini na domu.
Občinskemu svetu predlagamo, da poda soglasje k cenam socialno varstvenih storitev pomoči
družini na domu.
Pripravila:
Danica Zrim

Občina Loška dolina
Župan
Janez Sterle
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