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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

SPREMEMBA CENE ZA IZVAJANJE STORITVE »POMOČ DRUŽINI NA
DOMU«

PRAVNA PODLAGA:

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno
prečiščeno besedilo 2, 23/07 popr., 41/07 popr.), Odloka o organiziranju pomoči
na domu v občini Mengeš (10/2007), Pogodbe o izvajanju javne službe pomoč
družini na domu v občini Mengeš sklenjene med Občino Mengeš kot
naročnikom in javnim zavodom Dom počitka Mengeš kot izvajalcem in Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS 45/2010, 28/2011 in 104/2011).

PRIPRAVLJAVCA:

Irena Gričar, direktorica Javnega zavoda Dom počitka Mengeš;
Marija Kos, direktorica občinske uprave Občine Mengeš

NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepa o ceni za pomoč družini na domu

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALCA:

Irena Gričar, direktorica Javnega zavoda Dom počitka Mengeš; Marija Kos,
direktorica občinske uprave

PRILOGI:

1. Predlog sklepa
2. Predlog cene za pomoč družini na domu – dopis Javnega socialno varstvenega zavoda Dom počitka
Mengeš z dne 15. 3. 2012

OBRAZLOŽITEV:

Spremembo sklepa o spremembi strukture cene za izvajanje storitve pomoči na domu predlagamo na podlagi
12. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno Varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012). Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu v Občini Mengeš se ne
spreminja, spreminja se le struktura cene.
Izvajalec, Javni socialno varstveni zavod Dom počitka Mengeš, ki po pogodbi opravlja storitve pomoči družini
na domu v Občini Mengeš predlaga ceno za izvajanje programa pomoči družini na domu po predpisani
metodologiji Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki je bila s spremembo
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ( Ur.l.RS št 06/2012) spremenjena.
V novem 12. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen so stroški razdeljeni na:
 stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

 stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in
 stroške za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.
Poleg tega je spremenjen tudi 14. Člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen, ki jasno določa postopek
izračuna cene:
Stroški storitve se najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je občina dolžna plačati v celoti v skladu z 20. členom
Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (vsakdo je v celoti oproščen
plačila tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju storitve). To so stroški iz
prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika. Preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki
jo je dolžna zagotoviti občina v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu v višini najmanj 50 %. To so
stroški iz druge in tretje alineje prvega odstavka 12. člena.
Povečanje cen izhaja iz rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2012 (Ur.l.RS št. 10/2012) in
sicer:
 rast poprečne plače na zaposlenega 0,0 %
 rast drugih stroškov dela 2,4 %
 rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1,5 %
 rast stroškov materiala in storitev 2,0 %
V izračunu cene je upoštevano 16,33 uporabnikov socialne oskrbe na domu. To pomeni ob upoštevanju
zakonskih normativov 0,08 zaposlenega za pripravo dogovorov, 0,08 zaposlenih za vodenje in koordinacijo in
3,05 zaposlenih za neposredno socialno oskrbo.
Pravilnik o standardih in normativih določa, da se za neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca
upošteva poprečno 110 ur efektivnega dela na mesec.
Z upoštevanjem zgoraj navedene rasti elementov cen, planiranega števila uporabnikov in števila zaposlenih
ter 110 efektivnih ur za neposredno oskrbo, znaša ekonomska cena 18,05 evrov na efektivno uro, kar je
enako kot do sedaj. Ekonomska cena na efektivno uro je kljub povečanju nekaterih elementov cene
nespremenjena, ker se s spremembo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v strošek priprave dogovora
ne upoštevajo stroški administrativnega dela.
Glede na zgoraj navedene spremembe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen se spremeni delež, ki ga
plača občina in sicer:
 stroške zaposlenega za pripravo dogovora v višini 234,50 evra plača v celoti občina,
 strošek zaposlenega za vodenje in koordinacijo v višini 365,65 evrov plača občina v višini najmanj 50
% in
 strošek za neposredno oskrbo v višini 5.359,37 evrov plača občina v višini najmanj 50 %.
Največji delež v celotnih stroških predstavljajo stroški dela neposrednih oskrbovalk in stroški prevoza –
kilometrina. Prevozni stroški so večji zaradi povečanja cen bencina, na katerega je vezana višina kilometrine.
V ceni za leto 2011 je bila vključena v ceno kilometrina v višini 0,38 evra, za leto 2012 pa 0,44 evra, kar je za
16 % več in predstavlja 30 % cene bencina, ki je na dan 15.3.2012 znašala 1,4630 evra in predstavlja višino
zakonsko določene kilometrine.
Cena za neposrednega uporabnika v višini 8,67 EUR je manjša od do sedaj veljavne za 3,9 % zaradi
spremembe Pravilnika, kar pomeni večji delež občine za 3,9 %.
Primerjava predlagane cena na efektivno uro v primerjavi z dosedanjo ceno je naslednja:

Tabela 1: Primerjalna tabela cene pomoči na domu:
Vrsta storitve
1. Pomoč družini na domu
- ekonomska cena storitve
- cena storitve za uporabnika
- subvencija Občine Mengeš
- subvencija iz proračuna RS

2012
18,05
9,02
9,03
0,00

Struktura 2012
veljavna
100,00
49,97
50,03
0,00

2012
18,05
8,67
9,38
0,00

Struktura 2012
predlagana
100,00
48,03
51,97
0,00

Indeks

Struktura 2012
predlagana
100,00
48,03
51,97
0,00

Indeks

100,0
96,1
103,9
-

Tabela 2: Primerjalna tabela cene storitev za delo v nedeljo
Vrsta storitve
2. Storitev za delo v nedeljo
- ekonomska cena storitve
- cena storitve za uporabnika
- subvencija Občine Mengeš
- subvencija iz proračuna RS

2012
25,27
12,63
12,64
0,00

Struktura 2012
veljavna
100,00
49,98
50,02
0,00

2012
25,27
12,14
13,13
0,00

100,00
96,1
103,9
-

Tabela 3: Primerjalna tabela cene storitev za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne
Vrsta storitve
3. Storitev za delo na da državnega
praznika ali dela prostega dne
- ekonomska cena storitve
- cena storitve za uporabnika
- subvencija Občine Mengeš
- subvencija iz proračuna RS

2012

Struktura 2012

veljavna
27,08
100,00
13,54
50,00
13,54
50,00
0,00
0,00

2012

27,08
13,01
14,07
0,00

Struktura 2012
Predlagana
100,00
48,03
51,97
0,00

Indeks

100,00
96,1
103,9
0,00

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI:

Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu se ne spremeni, poveča se subvencija iz proračuna občine
in zmanjša delež uporabnika.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o spremembi cene za izvajanje storitve pomoč na domu v
predloženem besedilu.
ŽUPAN
Franc Jerič

Pregledali: župan Franc Jerič; Marija Kos,direktorica občinske uprave

predlog sklepa
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 popr.,
41/07 popr., 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS), Odloka o organiziranju pomoči na domu v
občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 10/2007), Pogodbe o izvajanju javne službe pomoč družini
na domu v občini Mengeš sklenjene med Občino Mengeš kot naročnikom in javnim zavodom Dom počitka
Mengeš kot izvajalcem, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 45/10), je Občinski svet Občine Mengeš na svoji_______redni seji dne _______sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI CENE ZA IZVAJANJE STORITVE POMOČ NA DOMU
1.
Cena storitve programa pomoči družini na domu znaša:
- ekonomska cena storitve 18,05 evrov na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 8,67 evrov na efektivno uro,
- subvencija občine 9,38 evrov na efektivno uro.
2.
Cena storitve za delo v nedeljo znaša:
- ekonomska cena storitve 25,27 evrov na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 12,14 evrov na efektivno uro,
- subvencija občine 13,13 evrov na efektivno uro.
3.
Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša:
- ekonomska cena storitve 27,08 evrov na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 13,01 evrov na efektivno uro,
- subvencija občine 14,07 evrov na efektivno uro.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in se uporablja od 1. 5.
2012 dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc Jerič
župan

