PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 15000-1/2001-U102
Datum: ___________
Na podlagi 38. člena Pravilnika 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) in 18. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), je Občinski svet Občine Gornja
Radgona, na svoji ___. dopisni seji, dne _______, sprejel naslednji

SKLEP
o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu – socialna oskrba
na območju Občine Gornja Radgona
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona,
posredovane s strani Centra za socialno delo Pomurje (številka 410-4/2021-31895/1 z dne 9.
12 2021), in sicer:
− cena storitve na efektivno uro znaša
21,65 EUR,
− zakonska subvencija Občine Gornja Radgona znaša
11,19 EUR,
− polna cena neposredne storitve za uporabnika znaša
10,46 EUR,
− dodatna subvencija za neposredne uporabnike znaša
4,88 EUR,
− cena neposredne storitve za uporabnika ob delovnikih znaša
5,58 EUR,
− cena neposredne storitve za uporabnika v nedeljo ali
v nočnem času znaša
6,38 EUR,
− cena neposredne storitve za uporabnika na
državni praznik in dela prost dan znaša
6,38 EUR.
2. Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje. Z dnem začetka uporabe
tega sklepa preneha veljati Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2021, z dne 10.5.2021).
3. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Obrazložitev:
Center za socialno delo Pomurje je z dne 9. 12. 2021 posredoval vlogo za podajo soglasja k
predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba, ki jo le-ta v
skladu z Odlokom o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 55/00 in 82/99) izvaja na območju Občine Gornja Radgona.
Cena za izvajanje storitve pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona je bila določena in
sprejeta v letu 2015 v višini 15,44 eur/efektivno uro in v letu 2018 v višini 16,56 eur/efektivno uro.
Zaradi uskladitve z rastjo cen socialnovarstvenih storitev je bila cena spremenjena v letu 2020 v
višini 16,95 eur in v letu 2021 na 17,50 eur.
Nova predlagana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba v
Občini Gornja Radgona je podrobneje opredeljena v vlogi Centra za socialno delo Pomurje
(priloga) zaradi povečanih plač socialnih oskrbovalk, odprave plačnih anomalij, napredovanja v
višje plačne razrede, dviga dodatkov za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času in za
delo v nedeljo in na dan prost dan, regresa za letni dopust, ki je določen v višini minimalne plače v
letu izplačila ali je določen višje, višje so premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
za javne uslužbence, višji je regres za prehrano in višji so stroški prevoza zaradi rasti cene goriv.
Bistveni razlog za spremembo cene je nova zakonodaja, in sicer Aneks h KPDZSV (Uradni list RS,
št. 88/21) in Aneks h KPDZSV (Uradni list RS, št. 181/21). Aneks sprejet v juniju je določil višje
izplačilo za prevoz na delo in z dela ter višje izplačilo prehrane med delom. Aneks sprejet
novembra pa je socialnim oskrbovalkam dvignil plačo za 4 plačne razrede in za 2 plačna razreda
strokovnemu delavcu, ki vodi in koordinira pomoč na domu, hkrati pa tudi 5 socialnih oskrbovalk v
letu 2021 napreduje za 1 plačni razred, koordinator pomoči na domu pa za 2 plačna razreda.
Centra za socialno delo Pomurje, kot izvajalec storitve predlaga, da občina ohrani dosedanjo višino
dodatne subvencije v višini 22,57 % oz. skupne subvencije k ceni storitve 74 % in s tem zagotovi
občanom dostopnost do pomoči na domu, za katero je cena za efektivno uro 5,58 eur, trenutna
dosedanja cena za uporabnika znašala 4,57 eur/efektivno uro. Nova predlagana cena storitve pomoč
družini na domu je 21,65 eur/efektivno uro in za 4,15 eur višja od trenutno veljavne cene 17,50 eur.
Predlagana nova cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba v
Občini Gornja Radgona tako znaša 21,65 EUR/efektivno uro.
Center za socialno delo Pomurje ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu predlaga,
da se cena neposredne storitve za uporabnika spremeni iz 4,57 eur na 5,58 eur/efektivno uro, za
delo v nedeljo ali v nočnem času 6,38 eur/efektivno uro in za delo na dan praznika in dela prost dan
znaša 6,38 eur/efektivno uro.
Na podlagi navedenega tako dodatna subvencija Občine Gornja Radgona za uporabnika
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu znaša v višini 4,88 eur/efektivno uro z zakonsko
subvencijo v višini 11,19 eur/efektivno uro, torej skupna cena subvencije Občine Gornja Radgona
za uporabnika socialno varstvene storitve pomoč družini na domu znaša 16,07 eur/efektivno uro.
Ocenjena realizacija v letu 2021 je 67.703 eur (za povprečno 440 ur in povprečno 19,2
uporabnikov). Ocenjena potrebna sredstva celotne storitve za leto 2022 ob predpostavki, da bo
opravljenih mesečno 440 efektivnih ure je 86.590 eur (indeks 2021/2020 127,90 %).
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani sklep obravnava in sprejme.
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o podaji soglasja k predlogu
cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine
Gornja Radgona, posredovane s strani Centra za socialno delo Pomurje (z dne 9. 12. 2021).
Gornja Radgona, december 2021
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

PRIPRAVILA:
Janja Osojnik, dipl. upr. org., l.r.

Priloga:
- predlog nove cene posredovan s strani Centra za socialno delo Pomurje, z dne 9. 12. 2021
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REPUBLIKA SLOVENIJA
CENTER ZA SOCIALNO DELO
POMURJE

Slovenska ulica 41
9000 Murska Sobota
T: 02 / 58 58 540
F: 02 / 58 58 550
E: gp-csd.pomur@gov.si

GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 013
9250 Gornja Radgona

Številka:
Datum:

410-4/2021-31895/1
09. 12. 2021

Zadeva:

Predlog nove cene PND

Zadeva:

Predlog potrebnih

sredstev za leto 2022 za storitev

na domu

Spoštovani.
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno
besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08,
53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16,
15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17, 31/18 - ZOA-A, 46/19, 28/19 in 189/20-ZFRO)
da je socialno varstvena storitev
družini na domu kot socialna oskrba na domu (v nadaljnjem
besedilu:
na domu) javna služba, katere mrežo zagotavlja
Izvajanje omenjene socialno
varstvene storitve
tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19), Uredba o merilih za
oprostitev pri
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10
– ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15) in Pravilnik 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).
Razlog za spremembo cene
Cena za izvajanje storitve
družini na domu je bila nazadnje
v letu 2018 za vse
enotno v višini 16,56 EUR na efektivno uro in je bila usklajena z rastjo cen socialno varstvenih storitev s 1.
3. 2020 na 16,95 EUR in s 1. 3. 2021 na 17,50 EUR.
V predlogu cene so
normativi za strokovno pripravo ter vodenje in koordiniranje zaradi števila
socialnih oskrbovalk in števila uporabnikov. V 17,50 EUR niso upoštevana
socialnih
oskrbovalk zaradi odprave
anomalij, napredovanj v višje
razrede, dviga dodatkov za delo v
neenakomerno razporejenem delovnem
in za delo v nedeljo in na dela prost dan, regresa za letni
dopust, ki je
v višini minimalne
v letu
ali je
višje, višje so premije za kolektivno
dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, višji je regres za prehrano in višji so stroški prevoza
zaradi rasti cene goriv.
Bistveni razlog za spremembo cene je nova zakonodaja, in sicer Aneks h KPDZSV (Uradni list RS, št. 88/21)
in Aneks h KPDZSV (Uradni list RS, št. 181/21). Aneks sprejet v juniju je
višje
za prevoz na
delo in z dela ter višje
prehrane med delom. Dosedanji 8% na prevoženi kilometer je Aneks povišal
na 10% na prevoženi kilometer, prav tako pa se cene bencina iz meseca v mesec zvišujejo, kar predstavlja
bistveni dvig prevoza na terenu,
pa se tudi število opravljenih km zaradi razgibanosti terena. Aneks
sprejet novembra pa je socialnim oskrbovalkam dvignil
za 4
razrede in za 2
razreda

strokovnemu delavcu, ki vodi in koordinira
napreduje za 1
razred, koordinator
Cena storitve

na domu, hkrati pa tudi 5 socialnih oskrbovalk v letu 2021
na domu pa za 2
razreda.

družini na domu

Cena socialno varstvene storitve se
na osnovi
elementih za oblikovanje cen,
na enoto storitve, pri
družini na domu« enota storitve efektivna ura.

stroškov po
je za socialno varstveno storitev

V 12.
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev so stroški jasno
razdeljeni na:
• stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
• stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
• stroške za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov.

Pri

cene na predpisanih obrazcih (v prilogi) smo upoštevali naslednja

:

a) število zaposlenih:
• število zaposlenih za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora
• število zaposlenih za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve
• število zaposlenih za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

b)

elementi:

• dejanska razvrstitev delavk v

razrede v skladu z Zakonom o sistemu

v javnem sektorju

• regres za letni dopust in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja v zakonsko

višini

• prehrana med delom za dan prisotnosti na delu
• prevoz na delo in iz dela za dan prisotnosti na delu.

Neposredno socialna oskrba, upoštevani so naslednji stroški:
- osnovna
socialnih oskrbovalk z napredovanji za
27.
smo upoštevali, da ena socialna oskrbovalka opravi 110 efektivnih ur

razred z dodatki, pri

- drugi stroški dela po Kolektivni pogodbi zdravstva in socialnega varstva;
- stroški materiala in storitev v višini 15% stroškov dela,
- število socialnih oskrbovalk 6.

Strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje, upoštevano je:
-

strokovnega delavca za 36.

razred z dodatki ter drugi stroški dela

- stroški materiala in storitev v višini 20 % stroškov dela za vodenje in koordiniranje ter
stroški za upravno administrativna dela v višini 60% stroškov dela, pravilnik dovoljuje 75%.

Za
deleža strokovne priprave smo upoštevali normativ 1 strokovni delavec na 200 uporabnikov v
skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Število zaposlenih za strokovno
pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora je 0,16.
Za
deleža vodenja in koordiniranja smo upoštevali normativ 0,50 strokovnega delavec na 20
neposrednih izvajalcev oskrbe v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
Število zaposlenih za vodenje in koordiniranje je 0,15.

Postopek

cene je podan v 14.

metodologije in sicer tako, da se:

- stroški storitve se najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je
dolžna v skladu z 20.
uredbe o
merilih za
oprostitev pri
socialnovarstvenih storitev
v celoti, gre za stroške strokovne
priprave,
- preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki jo zagotavlja
v skladu z 99.
Zakona
o socialnem varstvu najmanj v višini 50%. Gre za stroške vodenja, koordiniranja in stroške neposredne
oskrbe.
- preostanek stroškov predstavlja ceno za uporabnika, ki pa jo lahko

Dosedanja dodatna subvencija

dodatno subvencionira.

k ceni za uporabnika je bila 22,57%.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v 16.
tudi
da se cena
ure storitve, opravljene v nedeljo ali v
lahko
za 40%, opravljene ure na dan
državnega praznika ali dela prostega dne pa za
50%.

PREDLAGANA CENA - upoštevana dodatna subvencija v višini 22,57% oz. 74% skupna subvencija

Pon - sob

Nedelja
praznik

19,54

21,32

0,72

0,72

1,39

1,39

SKUPAJ CENA STORITVE

21,65

23,73

Strokovna priprava 1.alinea
100%

0,72

0,72

20,93

23,01

10,46

11,51

- od tega : 50 % vodenje in koordiniranje

0,70

0,70

- od tega: 50 % neposredna oskrba

9,77

10,81

NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA
STROŠKI

STROKOVNE

STROŠKI
VODENJA
UPRAV.ADM.DELA

PRIPRAVE
IN

1.alinea

KOORDI.

IN

Neposredna social.oskrba+vodenje in koord.(2.in
najmanj 50% 2. in 3. alinea

in
Delež

POLNA
CENA
UPORABNIKA

ZA

NEPOSREDNEGA

10,46

11,50

4,88

5,12

CENA STORITVE ZA UPORABNIKA

5,58

6,38

SUBVENCIJA

16,07

17,35

74%

CENA STORITVE ZA UPORABNIKA

5,58

6,38

26%

23,73

100%

Dodatna subvencija
22,57%

k neposredni oskrbi

S k u p a j CENA STORITVE NA EFEKTIVNO URO: 21,65

Zakonsko
subvencije
so v višini 11,18 EUR, cena brez dodatne subvencije bi bila za
uporabnika 10,46 EUR za efektivno uro. V predlogu smo upoštevali dodatno subvencijo v višini 4,88 EUR
oz. 22,57% za delovni dan med tednom, tako bi bila cena za uporabnika 5,58 EUR za efektivno uro. Z
upoštevanjem vseh subvencij v enaki višini bi bila cena za uporabnika v nedeljo in praznik 6,38 EUR.
Primerjava med trenutno ceno in predlagano ceno
Cena
na
efektivno uro
PREDLOG
po uskladitvi
NOVE
na efektivno
CENE
uro v EUR
1.3.2021

BESEDILO

indeks

Strokovna priprava

0,47

0,72

153,19

Vodenje, koordiniranje

0,84

1,39

165,48

Neposredna socialna oskrba

16,19

19,54

120,69

Skupaj cena

17,50

21,65

123,71

Cena za uporabnika z upoštevanjem dodatne subvencije

4,57

5,58

122,10

V primeru skupne 74% subvencije

bi bila cena za uporabnika višja za 22,10%.

Ocenjena realizacija v letu 2021 je 67.703 EUR (za
440 ur in
19,2 uporabnikov).
Ocenjena potrebna sredstva celotne storitve za leto 2022 ob predpostavki, da bo opravljenih
440
efektivnih ur je 86.590 EUR (indeks 2021/2020 127,90%). Obveznost
je že zmanjšana za ocenjene
prispevke uporabnikov,
zahtevki pa se izstavljajo na podlagi dejanskih efektivnih ur.

Pripravili smo tudi predlog z upoštevanjem dodatne subvencije v višini 20% oz. skupne 72 %

NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA

Pon - sob

Nedelja
praznik

19,54

21,32

in
Delež

STROŠKI

STROKOVNE

PRIPRAVE

1.alinea

0,72

0,72

1,39

1,39

SKUPAJ CENA STORITVE

21,65

23,73

Strokovna priprava 1.alinea
100%

0,72

0,72

20,93

23,01

10,46

11,51

- od tega : 50 % vodenje in koordiniranje

0,70

0,70

- od tega: 50 % neposredna oskrba

9,77

10,81

10,46

11,50

4,33

4,75

CENA STORITVE ZA UPORABNIKA

6,13

6,75

SUBVENCIJA

15,51

16,98

72%

CENA STORITVE ZA UPORABNIKA

6,14

6,75

28%

23,73

100%

STROŠKI
VODENJA
UPRAV.ADM.DELA

IN

KOORDI.

IN

Neposredna social.oskrba+vodenje in koord.(2.in
najmanj 50% 2. in 3. alinea

POLNA
CENA
UPORABNIKA

ZA

Dodatna subvencija
20,00%

NEPOSREDNEGA
k neposredni oskrbi

S k u p a j CENA STORITVE NA EFEKTIVNO URO: 21,65

Zakonsko
subvencije
so v višini 11,18 EUR, cena brez dodatne subvencije bi bila za
uporabnika 10,46 EUR za efektivno uro. V predlogu smo upoštevali dodatno subvencijo v višini 4,33 EUR
oz. 20 % za delovni dan med tednom, tako bi bila cena za uporabnika 6,14 EUR za efektivno uro. Z
upoštevanjem vseh subvencij v enaki višini bi bila cena za uporabnika v nedeljo in praznik 6,75 EUR.

Primerjava med trenutno ceno in predlagano ceno
BESEDILO

Cena
na
efektivno uro
PREDLOG
po uskladitvi
NOVE
na efektivno
CENE
uro v EUR
1.3.2021

indeks

Strokovna priprava

0,47

0,72

153,19

Vodenje, koordiniranje

0,84

1,39

165,48

Neposredna socialna oskrba

16,19

19,54

120,69

Skupaj cena

17,50

21,65

123,71

Cena za uporabnika z upoštevanjem dodatne subvencije

4,57

6,14

134,35

V primeru skupne 72% subvencije

bi bila cena za uporabnika višja za 34,35%.

Zgoraj navedena
sta predlog cene izvajalca storitve, pristojnost
predlagano novo ceno in da s sklepom
višino subvencije in
uporabnika z veljavnostjo od 1. 1. 2022 naprej.

pa je, da s sklepom potrdi
tudi
ceno za

Center, kot izvajalec storitve predlaga, da
ohrani dosedanjo višino dodatne subvencije v višini 22,57
% oz. skupne subvencije k ceni storitve 74 % in s tem zagotovi
dostopnost do
na domu,
ki bi jih za eno efektivno uro stala 5,58 EUR. Dosedanja cena za uporabnika je 4,57 EUR za efektivno uro
storitve
na domu. Predlagana cena efektivne ure v nedeljo in praznik bi bila za uporabnika 6,38
EUR.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Urška Gjerek

Sandra Fekonja
direktorica

Priloge k predlogu za spremembo cene PND.pdf

-

GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 013, 9250 Gornja Radgona - Email

