Občina Bled
OBČINSKI SVET

4)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06),
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Potrditev cene storitev pomoči na domu od 1.7.2008 dalje in
zaposlitev 5. oskrbovalke.
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Sonja Šlibar, vodja odd.
za gospodarstvo in družbene dejavnosti.
PREDLOG SKLEPOV:
I.
1. Cena za neposredno socialno oskrbo, ki jo plača uporabnik, znaša od
1.7.2008 dalje:

 cena neposredne socialne oskrbe na domu ……………….. 4,30 € na uro
 cena neposredne socialne oskrbe na domu - nedelja ……. 6,02 € na uro
 cena neposredne socialne oskrbe na domu – državni prazniki … 6,45 €
na uro

2. Vir pokritja zaradi povišanja cen storitev zagotavljamo s
prerazporeditvijo v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2008 (UL RS št. 20/08, dne 27. 2. 2008) iz proračunske
postavke 20060201 – Sredstva za novorojence na proračunsko
postavko 20050203 – Sofinanciranje nege na domu v višini 7.000,00 €.
II.
1. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog zaposlitve 5. oskrbovalke
za nedoločen čas za izvajanje storitve pomoči na domu s 1.7. 2008.
2. Vir pokritja zaradi zaposlitve 5. oskrbovalke za nedoločen čas
zagotavljamo s prerazporeditvijo v skladu s 5. členom Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2008 (Ur.l.RS, št. 20/08, dne 27.2.2008)
iz proračunske postavke 20050401 – Družinski pomočnik, na
proračunsko postavko 20050203 – Sofinanciranje nege na domu v
višini 6.000,00 €.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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POTRDITEV CENE STORITEV POMOČI NA DOMU OD 1.7.2008 DALJE in ZAPOSLITEV
5. OSKRBOVALKE
I. PREDLOG CENE STORITVE POMOČI NA DOMU
Občinski svet je na 2. redni seji , dne 27.2.2007 sprejel soglasje k povečanju subvencije k
ceni storitve, ki od 1.3.2007 za uporabnika storitve znaša:
 Cena neposredne socialne oskrbe na domu …………..3,92 EUR na uro
 Cena storitve pomoči na domu – nedelja……………..5,49 EUR na uro
 Cena storitve pomoči na domu – državni prazniki……5,89 EUR na uro
Izvajalec storitve Dom dr. Janka Benedika Radovljica (izvajalec storitve) je v skladu s 36., 37.
in 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS št. 87/06, 127/06 in 8/07) posredoval predlog za potrditev cene storitve s
prilogami izračuna uskladitve cen socialno varstvene storitve pomoči na domu, ki naj bi
veljale od 1. julija 2008 dalje. Predlog nove cene je izračunan na podlagi 12. člena
navedene metodologije.
Osnova za izračun cene je:
- planirano povprečno število 118 efektivnih ur na oskrbovalko na mesec
- planirano število zaposlenih je predlaganih 5 socialnih oskrbovalk skupaj za Občino Bled
in Občino Gorje
- planirano povprečno mesečno število uporabnikov za Občino Bled in Občino Gorje je 30
- dejanski obračuni mesečnih stroškov po občinah bodo preračunani glede na razmerje
med številom opravljenih efektivnih ur v posamezni občini
Dom dr. Janka Benedika Radovljica kot izvajalec storitev socialne oskrbe na domu predlaga
zvišanje ekonomske cene storitve, ki bi od 1. julija 2008 na delavnik znašala 14,41 EUR.
Občina krije 65% cene neposredne socialne oskrbe in 100% stroške vodenja.
- Ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoči na domu znaša 14,41 € na
efektivno uro na delavnik
- Ekonomska cena socialne oskrbe na domu znaša 19,33 € na efektivno uro v nedeljo
- Ekonomska cena socialne oskrbe na domu znaša 20,56 € na efektivno uro na dan
državnih praznikov
Stroški storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu kot elementi cene so (12.
člen pravilnika ) :
 stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in
 stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja.
Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih
socialnih oskrbovalcev na domu in so med drugim sestavljeni iz stroškov dela, stroškov
materiala in storitev, stroškov amortizacije, stroškov investicijskega vzdrževanja in stroškov
financiranja.
Stroški dela predstavlja plače, prispevke delodajalca za socialno varnost, davek na plače in
druge stroške dela socialnih oskrbovalcev na domu, uvrščenih v III. tarifno skupino KP za
polni delovni čas, pri čemer se upošteva, da pri izvajanju standardne storitve en socialni
oskrbovalec na domu pri uporabnikih opravi mesečno 118 ur efektivnega dela.
Izvajalec je v predlogu povečanja cene pri elementih cene socialno varstvenih storitev
upošteval rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2008, objavljenem v
Uradnem listu št. 8 dne 25.1.2008.
V nadaljevanju so obrazložene posamezne postavke elementov cen:
- predvidena 3% rast plač v javnem sektorju v letu 2008 na izhodiščno plačo 251,16 EUR
- pri določitvi izhodiščnega količnika za III. tarifno skupino je bilo upoštevano redno
napredovanje socialnih oskrbovalk iz količnika 1,7 na 1,8,
- sorazmerno spremembi izhodiščnega količnika se spremenijo tudi količniki dodatkov po
kolektivni pogodbi, prispevki delodajalca in davek na plače,
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Drugi stroški dela predstavljajo seštevek postavk regres za letni dopust, povračilo strokov
prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela ter jubilejnih nagrad in solidarnostnih
pomoči.
Stroški materiala in storitev predstavljajo stroške za prevozne storitve, zaščitna sredstva,
stroške zdravstvenih pregledov, stroške za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno
odgovornost iz dejavnosti, stroške izobraževanja in stroške pisarniškega materiala ter druge
stroške materiala in storitev. Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški
investicijskega vzdrževanja lahko skupaj znašajo največ 15% stroškov dela socialnih
oskrbovalk na domu.
Pri tokratnem predlogu povečanja cene pri stroških materiala in storitev je izvajalec upošteval
skupno rast povprečnih mesečnih stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
glede na leto 2007, ki znaša 9,75 %.
Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja, so sestavljeni iz:
- stroškov dela, ki predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost, davek
na plače in druge stroške dela vodje in koordinatorja, uvrščenega v VII. tarifno skupino
kolektivne pogodbe, za polni delovni čas, pri čemer se pri izvajanju standardne storitve
upošteva 0,5 vodje na 100 uporabnikov in 0,5 koordinatorja na 20 socialnih oskrbovalcev
na domu, ter stroškov dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, računovodska in
knjigovodska, računalniška in druga dela, pri čemer se upošteva, da ti stroški lahko
znašajo 75% stroškov dela vodje in koordinatorja;
- stroškov materiala in storitev, kot so pisarniški material, stroški drobnega inventarja,
stroški energije in vode, stroški čistilnih storitev in drugih stroškov prostorov, stroški
plačilnega prometa ter stroški izobraževanja in podobno;
- stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja.
Stroški vodenja so višji glede na leto 2007 iz sledečih razlogov:
- Posledica rasti je ukrep revizijskega postopka plačnega sistema zaposlenih v domu. Pri
reviziji je bil izvajalec opozorjen, da vodji pomoči na domu pripada dodatek za vodenje, ki
se v vseh preteklih letih ni obračunaval. Posledično temu se spremenijo tudi vsi dodatki,
vezani na izhodiščni količnik za VII. tarifno skupino, prispevki delodajalca in davek na
plače.
- Pri preračunu plače vodje in koordinatorja je bila upoštevana predvidena 3% rast plač v
javnem sektorju v letu 2008 na izhodiščno plačo 251,16 EUR
- Drugi stroški dela so povečani skladno s predvideno rastjo cen drugih stroškov dela v letu
2008 v višini 3,4% in predstavljajo seštevek postavk regres za letni dopust, povračilo
strokov prehrane med delom in prevoza na delo.
Izvajalec opravlja storitev za obe občini skupaj. Plačilo se izvršuje v deležu po dejansko
opravljenih urah. Zaradi tega je prišlo tudi do razhajanja med planiranimi sredstvi za občino
Bled in dejansko potrebnimi sredstvi, ker je bilo za izhodišče za plan vzet začetni dejanski
delež opravljene storitve, ki je bil 68 % za občino Bled, zdaj pa je ta delež narasel na 78 %. Z
rebalansom bo potrebno zagotoviti 7.000 € za pokritje razlike med planiranimi in dejansko
potrebnimi sredstvi.
PREDLOG SKLEPOV:
1. Cena za neposredno socialno oskrbo, ki jo plača uporabnik, znaša od 1.7.2008 dalje:
 cena neposredne socialne oskrbe na domu ……………………….. 4,30 € na uro
 cena neposredne socialne oskrbe na domu - nedelja..……………..6,02 € na uro
 cena neposredne socialne oskrbe na domu – državni prazniki……..6,45 € na uro
2. Vir pokritja zaradi povišanja cen storitev zagotavljamo s prerazporeditvijo v skladu s 5.
členom Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 (Ur.l.RS, št. 20/08, z dne
27.2.2008) iz proračunske postavke 20060201 – Sredstva za novorojence, na
proračunsko postavko 20050203 – Sofinanciranje nege na domu v višini 7.000,00 €.
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II. PREDLOG ZAPOSLITVE 5. OSKRBOVALKE ZA IZVAJANJE STORITVE POMOČI NA
DOMU
Oskrbovalke nudijo pomoč upravičencem oz. uporabnikom med katerimi so pretežno
starostniki, stari nad 65 let in več, nekaj pa je tudi invalidov in kronično bolnih. Obsega
gospodinjsko pomoč, ki vključuje tudi pripravo ali dostavo kosila s postrežbo, pomoč pri
osebni higieni in ohranjanju socialnih stikov.
V Domu dr. Janka Benedika Radovljica so trenutno zaposlene štiri socialne oskrbovalke s
polnim delovnim časom za nedoločen čas in ena socialna oskrbovalka zaposlena za določen
čas, za nadomeščanje oskrbovalk med koriščenjem letnega dopusta, delovnih ur, opravljenih
preko delovne obveznosti ali morebitnih odsotnosti zaradi bolezni. Zaradi naraščanja potreb
po izvajanju pomoči pri osebni higieni oziroma po kombiniranem izvajanju več različnih
storitev hkrati zaradi posledic staranja in slabšanja zdravstvenega stanja naših uporabnikov,
se kaže nujna potreba po zaposlitvi pete oskrbovalke za nedoločen čas. S tem bi lahko sproti
sledili potrebam uporabnikov brez čakalne vrste. Obenem bi jim omogočili, da čim dlje
ostanejo v domačem okolju ter jim s skupnimi močmi pomagali ohranjati višjo kvaliteto
življenja, z zagotavljanjem samostojnosti, zasebnosti in individualnosti. Nekateri uporabniki
tudi želijo, da bi bila oskrbovalka v hiši prisotna več ur skupaj, v skladu s predpisanim
normativom. S štirimi oskrbovalkami njihovim potrebam izvajalec ne more ustreči.
V letu 2007 in v prvih štirih mesecih leta 2008 je bilo povprečno 30 uporabnikov v obeh
občinah. V Občini Bled je bilo povprečno 20 uporabnikov, v Občini Gorje pa povprečno 10
uporabnikov. Tudi pri izračunu je upoštevano 30 uporabnikov storitev pomoči na domu.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog zaposlitve 5. oskrbovalke za nedoločen čas
za izvajanje storitve pomoči na domu s 1.7. 2008.
2. Vir pokritja zaradi zaposlitve 5. oskrbovalke za nedoločen čas zagotavljamo s
prerazporeditvijo v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008
(UL RS št. 20/08, dne 27. 2. 2008) iz proračunske postavke 20050401 – Družinski
pomočnik na proračunsko postavko 20050203 – Sofinanciranje nege na domu v višini
6.000,00 €.

Pripravili:
Dom dr. Janka Benedika Radovljica (= izvajalec storitve)
Oddelek za gosp. in družbene dejavnosti Občine Bled
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OBRAZEC ZA PREDLOG CENE ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO
UPORABNIKOV
Datum: 9/5-2008
Izvajalec: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, Šercerjeva ulica 35,
4240 Radovljica

OBČINA BLED

PRILOGA 2/3
osnova za obračun

število zaposlenih po delovnem času
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)

povprečni mesečni stroški

5
6.311,25 €
251,16 €

vrednost količnika
količnik za III. tarifno skupino
količnik za IV. tarifno skupino
dodatek po KP za negospodarstvo
dodatek po KP po 76. členu
dodatek po KP po 78. členu 8%
dodatek po KP po 89.b členu
dodatek po KP po 89.c členu
korekcijski dodatek
dodatek za delovno dobo
uspešnost
ostali dodatki po KP v manj ugodnem delov.času
vsota količnikov

1,8
0,11
0,15
0,14
0,46
0
0,09
0,18
0,09
0,26
3,28

2.260,43 €
- €
138,14 €
188,37 €
175,81 €
577,67 €
- €
113,02 €
226,04 €
113,02 €
326,51 €

a)

plače (vsota količnikov * vrednost količnika)

4.119,01 €

b)

prispevki dodajalca za socialno varnost

16,1

663,16 €

c)

davek na plače

2,30

94,74 €

d)

premije KDPZ

e)

sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij

f)

drugi stroški dela
regres za letni dopust
povračilo stroškov prehrane med delom
povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči

g)

korekcija plač ter prispevkov in davkov na plače

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+b..f)
stroški za prevozne storitve
stroški zaščitnih sredstev + varstva pri delu
stroški zdravstvenih pregledov
stroši za zavarov.premije za zavarov.za sploš.odgov.
stroški izobraževanja
stroški pisarniškega materiala
drugi stroški materiala in storitev

3.

STROŠKI AMORTIZACIJE

- €

4.

STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

- €

5.

STROŠKI FINANCIRANJA

- €

150,95 €
- €
1.096,60 €
280,00 €
402,55 €
321,20 €
92,85 €
3,83

186,79 €
944,00 €
651,85 €
84,25 €
59,35 €
34,20 €
56,20 €
16,40 €
41,75 €

7.255,25 €

SKUPAJ (1+2+3+4+5)
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OBRAZEC ZA PREDLOG CENE ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO
UPORABNIKOV
Datum: 9/5-2008
Izvajalec: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, Šercerjeva ulica 35,
4240 Radovljica

OBČINA BLED

PRILOGA 2/3
osnova za obračun

število zaposlenih po delovnem času
1

povprečni mesečni stroški

1

STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)

1.262,25 €
251,16 €

vrednost količnika
količnik za III. tarifno skupino
količnik za IV. tarifno skupino
dodatek po KP za negospodarstvo
dodatek po KP po 76. členu
dodatek po KP po 78. členu 8%
dodatek po KP po 89.b členu
dodatek po KP po 89.c členu
korekcijski dodatek
dodatek za delovno dobo
uspešnost
ostali dodatki po KP v manj ugodnem delov.času
vsota količnikov

1,8
0,11
0,15
0,14
0,46
0
0,09
0,18
0,09
0,26

452,09 €
- €
27,63 €
37,67 €
35,16 €
115,53 €
- €
22,60 €
45,21 €
22,60 €
65,30 €

3,28

a)

plače (vsota količnikov * vrednost količnika)

823,80 €

b)

prispevki dodajalca za socialno varnost

16,1

132,63 €

c)

davek na plače

2,30

18,95 €

d)

premije KDPZ

e)

sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij

f)

drugi stroški dela
regres za letni dopust
povračilo stroškov prehrane med delom
povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči

g)

korekcija plač ter prispevkov in davkov na plače

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+b..f)
stroški za prevozne storitve
stroški zaščitnih sredstev + varstva pri delu
stroški zdravstvenih pregledov
stroši za zavarov.premije za zavarov.za sploš.odgov.
stroški izobraževanja
stroški pisarniškega materiala
drugi stroški materiala in storitev

3.

STROŠKI AMORTIZACIJE

- €

4.

STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

- €

5.

STROŠKI FINANCIRANJA

- €

30,19 €
- €
219,32 €
56,00 €
80,51 €
64,24 €
18,57 €
3,83

37,36 €
188,80 €
130,36 €
16,85 €
11,87 €
6,84 €
11,24 €
3,28 €
8,35 €

1.451,05 €

SKUPAJ (1+2+3+4+5)
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OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STROŠKOV VODENJA
Datum: 9/5-2008
Izvajalec: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica
OBČINA BLED

PRILOGA 2/2

Struktura povprečnih mesečnih stroškov za leto 2008
osnova za
obračun
število zaposlenih po delovnem času
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)

Povprečni mesečni stroški v
EUR 2008

1
2.169,97 €
vrednost
količnika

količnik za VI. tarifno skupino
količnik za VII. tarifno skupino
dodatek po KP po 73. členu
dodatek po KP po 76. členu
dodatek po KP po 78. členu
dodatek po KP po 89.b členu
dodatek po KP po 89.c členu
korekcijski dodatek
dodatek za delovno dobo
uspešnost
vsota količnikov

251,16 €
4,00
0,10
0,20
1,22
0,15
0,14
0,32
0,12
6,25

a) plače (vsota količnikov * vrednost količnika)

1.004,64 €
- €
25,12 €
50,23 €
306,42 €
37,67 €
35,16 €
80,37 €
30,14 €
1.569,75 €

b) prispevki delodajalca za socialno varnost

16,1

252,73 €

c) davek na plače

2,3

36,10 €
22,24 €

d) premije KDPZ
e) sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij

- €

f) drugi stroški dela
regres za letni dopust
povračilo stroškov prehrane med delom
povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+…+i)
a)
stroški pisarniškega materiala
b)
stroški nabave drobnega inventarja
c)
stroški energije in vode
d)
stroški čistilnih storitev
e)
drugi stroški prostorov
f)
stroški plačilnega prometa
g)
stroški izobraževanja
h)
stroški raznih storitev
i)
stroški za upravno administrativna dela
3. STROŠKI AMORTIZACIJE

289,15 €
56,00 €
69,53 €
163,62 €
2.060,31 €
46,27 €
7,49 €
31,71 €
45,17 €
48,52 €
5,09 €
64,12 €
185,30 €
1.626,64 €
76,45 €

4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
5. STROŠKI FINANCIRANJA

140,32 €
- €
4.447,05 €

SKUPAJ (1+2+3+4+5)
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