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ZADEVA: VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K CENI - POMOČ DRUŽINI NA DOMU za l. 2021

V skladu s 36. in 37.čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. 
RS št. 87/2006, 8/2007, 5/2009 in 6/2012) Center za socialno delo Laško, kot izvajalec socialno 
varstvene storitve Pomoč družini na domu vlagamo vlogo za soglasje k ceni storitve za leto 2021. 
Storitev je organizirana in se izvaja na osnovi Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih 
storitev / Ur. l. RS št. 45/2010 in Ur.l. RS št. 28/2011/, na podlagi katerega se izvaja vse dni v tednu in 
neposredno na domu upravičenca povprečno v obsegu 110 ur efektivnega dela na mesec. V 
spremembo cene smo primorani  iz razloga napredovanj socialnih oskrbovalk višje plačne razrede plač 
s 1.1.2021 vseh javnih uslužbencev.

Zakonska osnova za izračun cene storitve je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev / Ur. l. 87/2006/, ki predpisuje elemente izračuna storitve v skladu z 99.čl. Zakona o 
socialnem varstvu, predpisuje, da občine najmanj v višini 50% subvencionirajo ceno neposredne storitve 
pomoči družini na domu. Cene pomoči na domu so izračunane skladno z dopisom z dne, 10.12.2015, 
št.: 0075-15/2015 in so v deležu sofinanciranja s strani Občine nekoliko višje, cena za uporabnika pa se 
zaradi št. opravljenih ur efektive ne spremni.

12. člen pravilnika določa, da stroške storitve pomoči na domu sestavljajo stroški za neposredno 
socialno oskrbo uporabnikov – obrazec 2 in stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja – 
obrazec 2/1. 

Na strani 11 so zajeti stroški za neposredno oskrbo uporabnikov na mesec v povprečju na posamezno 
socialno oskrbovalko – obrazec 2/2. Med stroške dela se vključujejo plače s prispevki delodajalca za 
socialno varnost, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, davek na plače in druge 
stroške dela, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza 
na delo in iz dela v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi ter normativi in standardi 
za opravljanje socialno varstvenih storitev.

Stroški materiala so vsi stroški za porabljeni material in opravljene storitve v obsegu, ki je potreben za 
izvajanje storitve pomoči na domu, vendar lahko znašajo največ 20% stroškov dela vseh strokovnih 
delavcev. 

Stroški amortizacije so vezani na službeno vozilo. Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev ne smejo presegati 10% stroškov dela vseh strokovnih delavcev. 
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V obrazcu 2 so prikazani mesečni stroški vodenja in koordiniranja pomoči na domu v skladu s 12. člena 
Pravilnika, ki zajemajo stroške dela koordinatorke ter stroški poslovodskih, knjigovodskih,  računalniških 
in drugih skupnih del. Stroški materiala in storitev, ki zajemajo stroške energije in vode, stroški čistilnih 
storitev oziroma čiščenje prostorov Centra starejših, tekoče vzdrževanje, najemnina, stroški 
računovodskih storitev se delijo po deležih na stroškovna mesta znotraj obeh programov, vendar  lahko 
znašajo največ 20% stroškov dela vseh strokovnih delavcev. 

17. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev določa subvencijo k 
stroškom storitve, ki jo določi pristojni organ občine najmanj v višini 50% stroškov storitve. Povprečni 
mesečni strošek storitve socialne oskrbe je izračunan v višini  21.170,698 €.  
Po  Pravilniku o standardih  in normativih socialnovarstvenih storitev  (Ur.l. RS št. 45/2010) se lahko 
izvaja neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca vse dni v tednu je potrebno v skladu s 16.čl. 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UR.l. RS št. 87/2006) določiti 
tudi ceno storitve opravljene v nedeljo ali v nočnem času in na dan državnega praznika ali dela prostega 
dne. Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40% - obrazec 2 na strani 
12; cena na dan državnega praznika ali dela prostega dne se poveča za 50% - obrazec 2 na strani 13.

Glede na obrazložitev Občino Laško prosimo za soglasje k predlagani ceni storitve.

 Lepo pozdravljeni,

                                                                                   Podpisal/-a:
                                                                              Polonca TERŠEK

                                                                                              Pomočnica direktorice Enota Laško

Priloge:
- Predlog cene socialno varstvene storitve »pomoč na domu« za leto 2021

Vročiti:
 - OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško - Osebno


	vloga laško 2021.docx

		2021-09-09T14:15:09+0200




