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- Zakon 0 socialnem varstvu (Ur.list RS, st. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A), 
- Uredba 0 merilih za dolocanje oprostitev pri plaeilih socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, 110/04, 
124/04, 114/06-ZUTG, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZUJPS-C, 42/15), 
- Pravilnik 0 metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, st. 87/06, 127/06, 
8/07,51/08,5/09,6/12), 
- Pravilnik 0 standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, st. 45/10, 28/11, 104/11, 
111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19) 
- Odlok 0 zagotavljanju social no varstvenih dejavnosti v Mestni obcini Kranj (Uradni list st. RS 15/14-UPB1, 
76/15,52/17,64/18,68/19), 
- Statut Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 37/19-UPB2). 

2. OCENA STANJA 
Dom upokojencev Kranj po pogodbi izvaja za Mestno obeino Kranj storitev po moe druzini na domu od 
1.2.2000 in je zato pripravil predlog cene storitve pomoc druzini na domu za leto 2020. Ceno storitve, 
oblikovano v skladu z veljavno zakonodajo, doloei organ upravljanja izvajalca storitve pomoei druzini na 
domu. K ceni pa si mora izvajalec pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne obeine Kranj. 

3. RAZLOGI, CIUIIN POGLAVITNE RESITVE 
Za Mestno obCino Kranj planiramo, da bo v letu 2020 storitev pomoc druzini na domu izvajalo 31,S 
socialnih oskrbovalk, to je priznano enako stevilo oskrbovalk kot v letu 2019, dejansko pa je bilo v 
proraeunskem letu 2019 zaposlenih 29,25 oskrbovalk v povpreeju na mesec. Zavedamo se, da potrebe po 
pomoei na domu obstajajo, vendar izvajalec, to je Dom upokojencev Kranj, kljub veekratnim razpisom v 
letu 2019 ni uspel dobiti kadra, zato vse zaposlitve niso bile realizirane. Pri tem planiramo, da bode 
zaposlitve z 31,S oskrbovalkami realizirane v letu 2020, kar pa bo pomenilo cca 2,5 oskrbovali vee kot v 
letu 2019. Povprasevanje po storitvi pomoe druzini na domu iz leta v leta raste. Za primerjavo lahko 
povemo, da je v proraeunskem letu 2004 za Mestno obeino Kranj izvajalo pomoe na domu 13 socialnih 
oskrbovalk, v proraeunskem letu 2010 v povpreeju 25 oskrbovalk, leta 2020 jih bo 31,S. Oskrbovalke so iz 
meseca v mesec oskrbovale vecje stevilo oskrbovancev (meseca januarja 2004 61, proraeunskega leta 
2019 182 oskrbovancev) ter opravile naslednje stevilo ur pri oskrbovancih (proracunskega leta 2003 
14.651 ur, 2013 34.034 ur, 201735.432 ur in proraeunskega leta 201936.059 ur) . Predlagana izraeunana 
ekonomska cena storitve pomoe druzini na domu za leta 2020 znasa 20,34€ in je glede na leta 2019, ko je 
bila 19,37€, visja za O,97€. Poveeanje cene je posledica dviga minimalne place kot spremenjene 
metodologije upostevanja dodatkov k minimalni plaei ter visjih dodatkov za dele v nedeljo, praznik. Pri 
tem skupaj z izvajalcem predlagamo poveeanje cene za uporabnika ob delavnikih iz 4,20 € na 4,50€ na 
uro opravljene storitve pomoe na domu, to je za 7% (cena storitve pomoe na domu je nespremenjena 11 
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let, v povprecju so mestne obcine povecale ceno storitve pomoc na domu za uporabnika od 5 do 10%). V 
ekonomski ceni storitve pomoc na domu so zajeta sredstva za place oskrbovalk, 0,86 vodje in 0,85 
koordinatorja, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, stroski materiala in storitev, 
korekcija, racunovodske storitve, stroski avtomobilov, investicijskega vzdrzevanja in amortizacija opreme. 
Nadalje predlagamo, da cena za uporabnika ob nedeljah znasa 6,27€ (v letu 2019 5,63€), ob praznikih in 
dela prostega dne pa 6,60€ (v letu 2019 5,93€). Trenutno izracunana subvencija k ceni pa znasa 77,9% (v 
letu 2019 78,3%). 

Dom upokojencev Kranj predlaga, da Mestna obcina Kranj sofinancira javno sluzbo pomoc druzini na 
domu po dejanskih stroskih, pri tem cena za uporabnike ostaja nespremenjena do naslednjega potrjenega 
predloga Doma upokojencev Kranj. Pravilnik 0 metodologiji za izracun cene socialno varstvenih storitev 
predvideva, da stroski materiala in storitev, stroski amortizacije in stroski investicijskega vzdrzevanja lahko 
skupaj znasajo najvec 15% stroskov dela socialnih oskrbovalcev na domu. Pri tem Dom upokojencev Kranj 
opozarja, da z omenjenim delezem 15% ne pokrijejo celotnih materialnih stroskov. Z leti se namrec 
dejanski delez za materialne stroske visa. Pri tem pa zaradi placevanja po dejanskih stroskih Dom 
upokojencev Kranj ne more koristiti korekcije plac ter prispevkov na place za placane nepredvidene 
odsotnosti z dela v visini 3,83% na znesek plac ter prispevkov socialnih oskrbovalcev, ki so v skladu z 
navedenim Pravilnikom vkljuceni kot del osnove za oblikovanje cene storitve. Zato je Dom upokojencev 
Kranj Mestno obcino Kranj prosil, da omogoci koriscenje navedenega zneska korekcije za materialne 
stroske, ki bi ob zakljucku leta presegli omejitev 15% ter za stroske nujne zacasne zaposlitve dodatnega 
kadra tudi preko pogodbenega dela, s cimer bode pokrili izpad kadra in delno zmanjsali cakalno vrsto 
uporabnikov, posebej v terminih, ki so casovno najbolj zeljeni ali se obcasno pojavijo. Poleg tega prihaja 
do nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest, bolniskih in porodniskih odsotnosti, koriscenja letnega 
dopusta in polne zasedenosti oskrbovalk. Zato predlagamo, da Dom upokojencev Kranj lahko v okviru 
dogovorjenih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj zaposli dodatno stevilo izvajalcev neposredne 
socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre za zadovoljevanje potreb upravicencev, katerim 
drugace zaradi bolniskih in porodniskih odsotnosti, koriscenja letnega dopusta in polne zasedenosti vseh 
razpolozljivih ur izvajanja storitev, niso sposobni zagotavljati storitev. 
Nadalje izvajalec predlaga, da se pri stroskih vodenja in stroskih koordiniranja lahko prerazporeja stroske 
med posameznimi kategorijami (stroski materiala in storitev; upravno administrativni stroski; stroski 
amortizacije in investicijskega vzdrzevanja), ce to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru nacrtovanih 
oziroma dejanskih stroskov. V skladu z navedenim Pravilnikom namrec znasajo stroski strokovne priprave 
v zvezi s sklenitvijo dogovora (v nadaljevanju: vodja) in stroski vodenja in koordiniranja (v nadaljevanju: 
koordinator) za upravno administrativna dela najvec 75% stroskov dela vodje in koordinatorja; materialni 
stroski najvec 20 % stroskov dela vodje in koordinatorja, stroski amortizacije in stroski investicijskega 
vzdrzevanja pa skupaj znasajo najvec 10% stroskov dela vodje in koordinatorja. Predlagamo, da Dom 
upokojencev lahko prerazporeja stroske med posameznimi navedenimi tremi kategorijami, ce to izhaja iz 
dejanskih potreb, vendar v okviru nacrtovanih oziroma dejanskih stroskov. 

ad Instituta Republike Siovenije za socialno varstvo smo prejeli analiza stanja izvajanja pomoc druzini na 
domu za leta 2018. Iz omenjene analize izhajajo med drugim naslednji podatki: 
- celotni stroski pomoc druzini na domu na uro storitve so v Sioveniji povprecno znasali 17,88€, na 
Gorenjskem 19,00 €, v mestnih obcinah pa 18,31 €, v mestni obcini Kranj v izracunu 18,09 €, 
- povprecna potrjena cena, ki jo placa uporabnik storitve pomoc druzini na domu na uro ob delavnikih je 
po slovenskih obcinah v navedenem obdobju znasala 5,48 €, v gorenjski regiji je zanasala 5,04 €, v mestnih 
obcinah 5,15 €, v mestni obcini Kranj pa 4,20 €, 
- socialne oskrbovalke so v Sioveniji v letu 2018 opravile povprecno 100,1 efektivne ure na mesec, v mestni 
obcini Kranj pa 103,65 efektivnih ur. 

4. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE 
Mestna obcina Kranj v proracunu za leto 2020 zagotavlja sredstva za javno sluzbo pomoc na domu v visini 
658.495€ in 1O.000€ za nakup avtomobila. Predlagamo, da Mestna obcina Kranj tudi v proracunskem letu 
2020 sofinancira javno sluzbo pomoc druzini na domu po dejanskih stroskih, v skladu s Pravilnikom 0 

metodologiji za izracun cene social no varstvenih storitev. Pri tem predlagamo, da od 1. 2. 2020 dalje, cena 
za opravljeno storitev pomoc druzini na domu za uporabnika do naslednjega predloga Doma upokojencev 
Kranj ostaja nespremenjena in znasa ob delavnikih 4,50 €, ob nedeljah 6,27 € ter na dan drZavnega 
praznika in del a prostega dne 6,60 €. 
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Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednje 

SKLEPE: 

1. Mestni svet Mestne obcine Kranj daje Domu upokojencev Kranj soglasje k predlagani ekonomski 
ceni storitve pomoc druzini na domu V visini 20,34 € in predlagani subvenciji cene storitve za 
uporabnike v visini 77,9%. Cena urne postavke storitve pomoc druzini na domu od 1. 2. 2020 
dalje znasa za uporabnika ob delavnikih 4,50 €, ob nedeljah 6,27 €, na dan drzavnega praznika in 
dela prostega dne 6,60 € in ostaja za do naslednjega potrjenega predloga Doma upokojencev 
Kranj nespremenjena. Mestna obcina Kranj pri tem sofinancira javno sluzbo pomoc druzini na 
domu po dejanskih stroskih, v skladu 5 Pravilnikom 0 metodologiji za izracun cene socialno 
varstvenih storitev. 

2. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj za 
leta 2020 zaposli dodatno stevilo izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih 
zaposlitev, ko gre za zadovoljevanje potreb upravicencev po izvajanju storitev neposredne 
socialne oskrbe, katerim zaradi nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest, bolniskih ali 
porodniskih odsotnosti, koriscenja rednega letnega dopusta ali polne zasedenosti vseh 
razpolozljivih ur izvajanja storitev, niso sposobni zagotavljati storitev oziroma nimajo na 
razpolago proste ure za izvajanje storitve novemu uporabniku. 

3. Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2020 
koristi sredstva korekcije plac ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne stroske, 
ki bi ob zakljucku leta presegli omejitev 15% ter za stroske nujne zacasne zaposlitve dodatnega 
kadra tudi preko pogodbenega dela. 

4. Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2020 
lahko pri stroskih vodenja in stroskih koordiniranja prerazporeja stroske med kategorijami 
(upravno administrativni stroski; stroski materiala in storitev; stroski amortizacije in stroski 
investicijskega vzdrzevanja), ce to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru nacrtovanih oziroma 
dejanskih stroskov. 

Pripravila : ~kreta rk~ 
MaUCk" poO;::/\ 
Nada Bogataj Krzan 
Vodja Urada za druzbene dejavnosti 

Priloga : 
predlog Doma upokojencev Kranj za soglasJe 
na domu za leta 20205 potrebnimi obrazci 

Matjaz Rakovec 
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1. UVOD 

Pomoc druzini na domu kot socialno oskrbo na domu, po Zakonu 0 socialnem varstvu - ZSV (Ur.1. RS, 
st. 3/07-UPB, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/1O-ZSVarPre, 62/1O-ZUJPS, 57/12,39/16, 52/16-ZZPreb-1, 
15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-Z0A-A, 28/19) kot social no varstveno storitev v okviru 
javne sluzbe po sklenjeni pogodbi izvaja Dom upokojencev Kranj, zagotavlja in financira pa jo Mestna 
obcina Kranj. Pomoc na domu velja za izredno pomembno in najbolj razsirjeno formalno organizirano 
storitev skupnostne oskrbe, ki jo je treba omogociti cim vecjemu stevilu prebivalstva. ZSV v 43.,44. in 
99. clenu doloca, da organizacija pomoci na domu spada v pristojnost obcine in mora obcina 
zagotoviti mrezo javne sluzbe na tem podrocju. 
Dom upokojencev Kranj izvaja pomoc na domu v MO Kranj od leta 1996. Od 1.2.2000 pa je sklenjena 
pogodba z MO Kranj in se z redno zaposleni delavci izvajajo storitve pomoci na domu. 

Izvajanje socialne oskrbe na domu je glede na demografske kazalnike se vedno v razvoju siritve 
dejavnosti in spodbujanje vseh ostalih skupnostnih oblik oskrbe. Kljub temu opazamo velik razkorak 
med napisno vizijo in izrecenim ciljem ter stanjem v praksi, saj dejansko uresnicevanje zastavljenih 
ciljev napreduje zelo pocasi in ne dosega predvidenih ucinkov. 
Resolucija 0 nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020 predvideva obseg 
pomoci na domu (tudi novih oblik) za 3,5% oseb, starih nad 65 let, kar pomeni 378 oseb (po podatkih 
SUS je bilo 1.1.2019 v MO Kranj 10.795 prebivalcev, starejsih od 65 let). 
V MO Kranj je v obdobju december 2018 do november 2019 koristilo storitve pomoci na domu 
skupno 257 uporabnikov, povprecno mesecno 182 uporabnikov. 

V nadaljevanju podajamo mesecno stevilo izvedenih ur pomoci na domu pri uporabnikih in stevilo 
uporabnikov v Mestni obcini Kranj v obdobju od meseca decembra 2018 do meseca novembra 2019 : 

Mesec st. ur prj st. uporabnikov 

uporabnikih 
December 2759 176 
Januar 2942,S 178 

Februar 2751 181 
Marec 3103 186 
April 3173 184 

Maj 3080,5 187 
Junij 2931,S 180 
Julij 3348,5 187 
Avgust 3121 182 
September 3012,5 179 
Oktober 3058 179 
November 2778,S 176 
SKUPAJ ur: 36059 
Povprecno na mesec 3005 182 
Povprecno st. 
uporabnikov/mesec 
na enD oskrbovalko 6 uporabnikov 

Iz tabele je razvidno, da je Dom upokojencev Kranj v obdobju od decem bra 2018 do novembra 2019 

izvedel povprecno mesecno 3005 ur pomoci druzini na domu za povprecno 182 uporabnikov. V tem 

casovnem obdobju je bila hkrati tudi evidentirano pomanjkanje oseb za zaposlitev v neposredni 
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socialni oskrbi ter pomanjkanje kadra za nadomescanje dolgotrajnih bolniskih odsotnosti izvajalk 

storitve pomoei druzini na domu. To je tezava, ki pesti vse izvajalce storitve pomoei na domu v 

Sioveniji, ne samo na podroeju gorenjske regije. 

Obrazlozitev dogovorjenega normativa 110 efektivnih ur mesecno za social no oskrbovalko v letu 
2020 v MO Kranj: 
Po Pravilniku je d%eeno 110 efektivnih ur mesecno na socialno oskrbova/ko. Realizacija opravljenih 
efektivnih ur meseeno na oskrbovalko pa je bila v povpreeju 103,65 ure. Razlogi za nekoliko nizjo 
realizacija efektivnih ur so bili v pomanjkanju kandidatk/ov za zaposlitev v neposredni socialni oskrbi, 
kljub kontinuiranemu iskanju in objavljanju prostih delovnih mest. Se vedno se trudimo za pridobitev 
novih zaposlitev v neposredni socialni oskrbi. V preteklem letu smo belezili: 3 upokojitve, 2 prekinitvi 
delovnega razmerja zaradi invalidnosti (ni bilo na razpolago lazjega delovnega mesta v DUK), 1 
prerazporeditev na lazjo delovno mesto znotraj DUK in 2 prekinitvi pogodbe 0 zaposlitvi zaradi 
odhoda na drugo, bolje plaeano delovno mesto. Poleg tega je bilo tudi vee soeasnih in krajsih ter 
daljsih bolniSkih odsotnosti socialnih oskrbovalk ter vecje stevilo dni rednega letnega dopusta 
oskrbovalk (starostna struktura oskrbovalk se visa, dodatni 5 dnevi dopusta za nad 50 let starosti ter 
v /etu 2018 dodatno tudi vpliv odprave omejitve stevi/a dni dopusta po ZUJF). Vzroki za bolniske 
odsotnosti: velike tezave s hrbtenico in rokami, kalcinacije, srene bolezni, operacije krpalnih kanalov, 
prehladna obolenja, poskodbe, ipd ter zmanjsevanja vkljueenih zaradi pomanjkanja potencialnih 
kandidatk za delo v neposredni socialni oskrbi. Veeina zaposlenih socialnih oskrbovalk je starejsih in s 
tem moznost poskodb in obolenj se toliko veeja. 

Nadalje je razlog nekoliko nizje realizacije efektivnih ur tudi v doloeenem delezu zaradi nenadnih 
odpovedanih ze planiranih ur storitev s strani uporabnikov. Odpovedane ure izvajanja storitev se v 
samo realizacijo efektivnosti ne vstevajo. Podobno stanje se pricakuje tudi v letu 2020. 

Pravilnik dovoljuje mozna odstopanja v dogovoru z obeino: v primeru, da gre za posebnost naselja 
(razprsenost uporabnikov, dostopnost do uporabnikov in podobno) ali posebno obravnavo 
upravieencev, lahko povprecno stevilo efektivnih ur na mesec odstopa za najvee 10%. Na tej osnovi je 
potrebno upostevati torej dejstvo razprsenosti uporabnikov glede na kraj bivanja in vse veejo porabo 
easa za prehode do uporabnikov (popravila cest, zastoji, obvozi), kar pray tako vpliva na doseganje 
nizje realizacije efektivnosti ur na oskrbovalko. Glede na tezko doseganje 110 efektivnih ur, je bil ze v 
letu 2017 dosezen dogovor za MO Kranj, da v kolikor pa se bo stanje nadaljevalo, lahko kot izvajalec 
med letom predlagamo znizanje efektivnih ur, kar predlagamo tudi za leta 2020. 

Dom upokojencev Kranj javno sluzbo storitev pomoei na domu organizira in izvaja tako, da poteka 
vsak delovni dan: od ponedeljka do sobote, dopoldan in popoldan ter ob nedeljah in praznikih (tudi 
dopoldan in popoldan). Glede na doloeila Zakona 0 delovnih razmerjih lahko ena izvajalka storitev 
pomoei na domu, ki dela s polnim delovnim easom, na mesec opravi 174 urI zaradi organizacije dela 
traja delovnik 6 ur in 40 minut na dan, 6 delovnih dni na teden, s prerazporeditvijo. V enem dnevu 
oskrbovalka obisce in opravi pomoe v povpreeju pri 5·7 uporabnikih, vsakega predvidoma po enD uro 
oz. glede na potrebe uporabnikov (pol ure je najkrajsi cas), ostali eas pa se porabi za prehod med 
uporabniki, za pripravo poroeil, prevzem in vraeilo kljucev ad bivalnih prostorov upravicencev ter 
zakonsko dolaeen odmor (malica). K temu se pristejejo se obvezna letna prisotnast na superviziji in 
na rednih tedenskih sestankih, ki so za ohranjanje kvalitete opravljenih storitev nujno potrebni. 

Pray tako se vedno zaznavamo vedno vecje povprasevanje s strani uporabnikov po izvajanju storitev 
(tako v jutranjem casu, med 6.00 in 9.00 uro ter vecernem easu med 19.00 in 21.30 uro) cesar vedno 
ne morema zagatoviti, zaradi polno zasedenih urnikov izvajanja in splosnega pomanjkanja kadra za 
zaposlitev. V ta namen smo oblikovali listo evidentiranih potreb (seznam cakajocih). Glede na 
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navedeno predlagamo, da v primeru vecjega stevila izpada kadra iz zgoraj omenjenih razlogov, ali v 
primeru, da nimamo na razpolago proste ure za bodocega uporabnika, lahko v okviru dogovorjenih 
sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj, koristimo sredstva korekcije plac in prispevkov socialnih 
oskrbovalk oz. v okviru dogovorjenih sredstev v proracunu MO Kranj, z zacasno zaposlitvijo, 
dodatnega kadra oz . 5 pogodbenimi izvajalci, s eimer vsaj pokrijemo izpad kadra in zagotavljamo 
uporabnikom kontinuirano izvajanje pomoci. 

Dom upokojencev Kranj izvaja storitev pomoe druzini na domu kot socialno oskrbo v skladu z dolocili 
Zakona 0 socialnem varstvu, Pravilnika 0 standardih in normativih socialno varstvenih storitev, 
Pravilnika 0 metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Zakona 0 delovnih razmerjih 
ter ostale zakonodaje. Izvajamo storitve socialne oskrbe, ki vkljucuje opravila iz 3 sklopov storitev: 

- pomoe pri temeljnih dnevnih opravilih (kar je 95% vse opravljene pomoei uporabnikom), 
- gospodinjska pomoc, 
- pomoe pri ohranjanju socialnih stikov. 

Socialne oskrbovalke se na terenu trudijo dosledno spostovat Kodeks etienih nacel, strokovno in 
kvalitetno opravit pomoe. Zadovoljstvo z njihovim delom uporabniki veekrat pohvalijo oziroma 
napisejo zahvalo za trud in topel odnos. 

PREDLOG ZAPOSLITEV ZA LETO 2020 

Glede na dejanske potrebe po storitvah in previden trend rasti storitev in vkljucevanje novih 
upravicencev v pomoc za leta 2020 predlagamo: 31,5 redno zaposlenih socialnih oskrbovalk ter 0,85 
vodje in 0,86 koordinatorke. 

Nacin oblikovanja cene za pomoc druzini na domu: 

1. Skladno s tocko h) 6. elena Pravilnika 0 standardih in normativih socialno varstvenih storitev se 
storitev pomoc druzini na domu organizira v dveh delih: 

• Prvi del storitve : 

• ugotavljanje upravicenosti, priprava dogovora 0 izvajanju storitve, 
organizacija kljucnih clanov okolja in zacetno sreeanje. 

• Drugi del storitve: 

• vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihova usmerjanJe, 
sodelovanje z upravicenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih 
zivljenjskih situacijah upravicencev; 

• neposredno izvajanje storitve na domu upravicenca. 

2. Neposredna socialna oskrba (izvajanje pomoci na domu). 

IZHODISCA ZA OBLIKOVANJE CENE 

Kalkulacijo cene pomoci na domu smo pripravili v skladu z dolocbami: 
pravilnika 0 metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (v nadaljevanju 
pravilnik), 
pravilnika 0 standardih in normativih socialno varstvenih storitev, 
zakona 0 uravnotezenju javnih finane, 
zakona 0 minimalni placi, 
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zakona 0 ukrepih na podrocju plac in drugih stroskov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 
2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, 
dogovora 0 placah in drugih stroskih dela v javnem sektorju, 
zakona 0 izvrsevanju proracunov Republike Siovenije za leti 2020 in 2021 ter 
ostalih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo podrocje stroskov dela v JS. 

Pri izracunu smo upostevali naslednja izhodisca : 
- dvig minimalne place v letu 2020 na 940,58 EUR oziroma 6%, kar pomeni doplacilo razlike do 
minimalne place za 17 socialnih oskrbovalk (v letu 2019 razlika do minimalne place ni bila izplacana), 
kar zvisuje povprecno placo oskrbovalke za 20 EUR/mesec glede na povprecno osnovno placa po 
pogodbah 0 zaposlitvi, 
- spremembo metodologije izracuna razlike do minimalne place (vsi dodatki k placi ter del place za 
delovno uspesnost so s 1.1.2020 izvzeti iz definicije minimalne place), 
- zvisanje dodatkov za nedeljsko dele (+ 20%, iz 75% na 90%) in dele na dela prost dan (+33%, iz 90% 
na 120%) glede na osnovno placo v skladu s pogodbami 0 zaposlitvi, 
- vpliv napredovanja v visji placni razred iz leta 2019 ter dvig placnega razreda za 10 oskrbovalk z 
decembrom 2019, 
- regres za letni dopust v visini minimalne place za leta 2020 (dvig iz 886 EUR na 940 EUR), 
- izplacilo redne delovne uspesnosti od julija 2020 dalje z upostevanjem omejitve vi sine glede na 
obseg sredstev za osnovne place, 
- usklajeno visino premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih usluzbencev od 1.1.2020 dalje 
- povracilo stroskov prehrane v visini, ki velja od 1.7.2019 dalje, 
- v skladu 5 podatki kadrovske evidence smo predvideli izplaCiio dveh jubilejnih nagrad za 10 let in 
ene za 30 let dela v javnem sektorju, dveh solidarnostnih pomoci in izplaCilo dveh odpravnin ob 
upokojitvi. 

Izracuni temeljijo na: 
planiranem stevilu zaposlenih: 31,S socialnih oskrbovalk 
efektivne ure na oskrbovalko - dogovorjeno za leta 2020: 110 ur 
planiranem povprecnem mesecnem stevilu uporabnikov: 189 
delezu strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,85 
delezu strokovnega sodelavca za vodenje in koordiniranje: 0,86 
dejanskih stroskov dela, stroskov materiala in storitev v letu 2019 ter 
kadrovskih podatkov za leta 2020. 

NACRTOVANI POVPRECNI MESECNI STROSKI 

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne sluzbe pomoci druzini na domu - socia Ina oskrba na 
domu, dolzan MO Kranj podati predlog za soglasje k ceni storitve v skladu s Pravilnikom 0 

metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Dom upokojencev Kranj tako predlaga 
MO Kranj plan stroskov izvajanja za leta 2020 in predlaga tudi ceno za uporabnika, ki jo je po zgoraj 
navedenem Pravilniku dolzan placati. Stroski storitve so vsi stroski in odhodki, ki nastajajo v zvezi z 
izvajanjem socialnovarstvene storitve in se upostevajo kot element za oblikovanje cene za 
uporabnika v skladu z omenjenim Pravilnikom, ne glede na to, kdo je placnik. 

Oblikovanje cene storitve za leta 2020 temelji na naslednjih izhodiSCih: 
obseg in nacin izvajanja storitev je nacrtovan v skladu s predpisi 0 standardih in normativih za 
izvajanje socialnovarstvenih storitev in predpisih 0 minimalnih tehnicnih pogojih za izvajanje 
socialnovarstvenih storitev, 
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cene storitve so dolocene na osnovi nacrtovanih povprecnih mesecnih stroskov za tekoce leto, 
preracunanih v skladu z zahtevo Pravilnika na efektivno uro, kot enoto storitve. Stroski storitve 
pomoci na domu vkljucujejo vse stroske, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem te storitve in se 
upostevajo kot element za oblikovanje cene z upostevanjem omejitev deleza stroskov materiala 
in storitev glede na stroske dela. Vsi stroski in odhodki so nacrtovani z upostevanjem polne 
zaposlenosti in 5 tem realizacijo nacrtovanega efektivnih ur pri uporabnikih. Izracun cene je 
dokumentiran s predpisanimi obrazci, ki so priloga Pravilnika, 
upostevali smo dvig cene, ki jo mora placati uporabnik storitve za uro opravljeno na delavnik (od 
ponedeljka do sobote) za 0,30 EUR. Cena za opravljeno uro pomoci v letu 2020 znasa 4,50 EUR (v 
letu 20194,20 EUR) . 

Stroske storitve pomoci druzini na domu sestavljajo nacrtovani povprecni mesecni stroski za 
neposredno socialno oskrbo uporabnikov, stroski vodenja in koordiniranja v delezu, ki odpade na MO 
Kranj. 5 spremembo Pravilnika v januarju 2012 se je spremenilo poimenovanje stroskov vodenja in 
koordiniranja v stroske v zvezi s strokovno pripravo v zvezi 5 sklenitvijo dogovora (po starem stroski 
vodenja) ter stroske vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve (po starem 
koordiniranja), vendar smo zaradi boljse razumljivosti ohranili poimenovanje vodenje PND ter 
koordiniranje PND. 

Najvecji delez stroskov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroski dela 
neposrednih socialnih oskrbovalk na domu in so sestavljeni iz stroskov plac in drugih stroskov dela. 
Kot korekcija plac ter prispevkov zaposlenih je za placane nepredvidene odsotnosti z dela upostevano 
zakonsko predpisano povecanje za 3,83%. 

Pri nacrtovanju stroskov dela smo upostevali kadrovski nacrt za leta 2020, s katerim predvidevamo za 
izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v MO Kranj nespremenjeno stevilo socialnih 
oskrbovalk, in sicer 31,S oskrbovalk (31,5 v letu 2019, 30,5 v letu 2018). Storitve strokovne priprave v 
zvezi 5 sklenitvijo dogovora z uporabniki ter storitev vodenje in koordiniranja pa opravljata vodja in 
koordinatorka v delezu, ki za MO Kranj znasa 0,85 vodje ter 0,86 koordinatorja. 

Pri nacrtovanju stroskov dela smo upostevali placno lestvico z veljavnostjo 1.9.2016. V skladu s 
spremembo in dopolnitvijo zakona 0 sistemu plac smo upostevali, da zaposleni v letu, ko izpolnijo 
pogoje za napredovanje pridobijo pravica do izplacila v skladu z visjim placnim razredom s 1. 
decembrom. Dolocbe ZUPPJS2021 ne dalocajo morebitnih razlicnih visin regresa za letni dopust za 
leto 2020, zato sma upostevali dolocbe zakona 0 delovnih razmerjih, ki doloca najmanj v viSini 
minimalne place. Pri nacrtovanju stroskov premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
smo upostevali visine glede na uvrstitve v premijski razred kot je dolacena v Sklepu 0 uskladitvi 
minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za jayne usluzbence (Ur. l. RS, 
80/19), ki veljajo ad 1. januarja 2020 dalje, kar v primerjavi z visino minimalne premije za december 
2019 predstavlja povecanje za 4,3%. 

Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroski dela v letu 2020 predvidevamo 
izplacilo treh jubilejnih nagrad (dveh za 10 let dela v JS ter ene za 30 let dela v JS) ter izplacilo dveh 
solidarnostnih pomoci v skladu z dolocili ZUJF in kolektivne pogodbe. Nove jubilejne nagrade za 40 let 
dela v javnem sektorju, kljub predvidenim upokojitvam, ne izpolnjuje naben zapasleni. V letu 2020 
predvidevamo izplacilo dveh odpravnin ob upokojitvi v viSini 3 povprecnih meseenih plae v RS. 
Sredstva za regres za prehrana so planirana v visini 3,97 {/dan ob upostevanju naertovanega stevila 
zapaslenih. Pri nacrtavanju stroskov prevaza na dele smo upostevali viSino meseene aziroma dnevne 
vazovnice za javni promet ter kilometrino v primeru, da glede na delovni cas javni prevoz ni magoe. 
Upostevali smo spremenjen obracun cen javnega prevoza za tedenska in mesecna vazovnico. 
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Med stroski je upostevano tudi plaeilo predvidenih premij za spodbujanje zaposlovanja invalidov za 
enega invalida v visini 620,64 € mesecno kot velja za leto 2019. Kvota za podrocje socialnega varstva 
znasa 6% glede na stevilo zaposlenih, kar za pomoc na domu predstavlja 2 invalida, in ob zaposlenem 
enem obveznost za placilo kvote za enega invalida oz. nadomestno izpolnitev kvote z nakupom 
izdelkov ali storitev invalidskih podjetij. 

Med nacrtovane stroske dela so vkljuceni tudi stroski zaposlenih, ki opravljajo upravno 
administrativna (kadrovska sluzba, tajnistvo, nabavna sluzba) in racunovodska dela (obraeun plac, 
obracun storitev, informatika) ter tehnicno vzdrzevalna dela (recepcija, vzdrzevanje lastnega voznega 
parka), ki so v skladu z metodologijo omejeni najvec v visini 75% stroskov dela vseh strokovnih 
delavcev in strokovnih sodelavcev. 

Stroski materiala in storltev za neposredno socialno oskrbo predstavljajo stroske za prevozne 
storitve, stroske zascitnih sredstev, stroske zdravstvenih pregledov, stroske za zavarovalne premije za 
nezgodno zavarovanje ter zavarovanje splosne odgovornosti iz dejavnosti, stroske izobrazevanja, 
stroske telefona in programske opreme za evidentiranje storitev ter podobne stroske neposredno 
povezane z delom socialnih oskrbovalk. Stroski amortizacije in investicijskega vzdrzevanja se nanasajo 
na stroske povezane z nakupom in vzdrzevanjem voznega parka za namene pomoci na domu ter 
opreme povezane z neposredno socialno oskrbo. Stroski materiala in storitev, stroski amortizacije in 
investicijskega vzdrzevanja v zvezi z izvajanjem neposredne socialne oskrbe so nacrtovani najvec v 
visini 15% stroskov dela socialnih oskrbovalk na domu, kot to doloca pravilnik. 

V okviru stroskov materiala in storitev so upostevani tudi neposredni stroski povezani s prostori za 
izvajanje pomoci na domu (ogrevanje, elektrika, vzdrzevanje ipd) ter stroski povezani z delom vodje 
in koordinatorja (postnina, pisarniski material, telefon, ipd.). Pri nacrtovanju povprecnih mesecnih 
stroskov povezanih z delom vodje in koordinatorke je prav tako upostevana omejitev v skladu s 
pravilnikom glede na stroske dela, in sicer najvec 20% za stroske materiala in 5toritev ter 10% za 
stroske amortizacije in investicijskega vzdrzevanja. 

Sama realizacija prihodkov za pokrivanje stroskov dejavnosti pomoci na domu temelji na realno 
nacrtovanih mesecnih stroskih te dejavnosti in omogoca medletno realizacijo stroskov v okviru 
nacrtovanih. Stroski dela temeljijo na osnovi nacrtovanih efektivnih ur. Dom si prizadeva za 
doseganje nacrtovanega efektivnega stevila ur. Stroski materiala, storitev, amortizacije in vzdrzevanja 
vozil v zvezi z izvajanjem pomoci na domu dejansko presegajo s pravilnikom omejeno visinG 15% 
stroskov dela socialnih oskrbovalk na domu in so po svoji naravi za dom fiksni stroski ter nastajajo 
domu neodvisno od morebitnih zdravstvenih ali drugih odsotnosti oskrbovalk. Dejansko pa ze od leta 
2017 belezimo visok porast in visok delez bolniskih odsotnosti. Zdravstveni absentizem v breme 
Doma in Zavoda za zdravstveno zavarovanje v enoti namrec presega 15%, kar je faktor 2,5 vee v 
primerjavi s povprecjem preteklih let (2014-2016 = 5-6%). V letu 2019 se v zadnjih dveh kvartalih 
odsotnost zaradi bolezni nekoliko zmanjsuje. Vzrok je prekinitev delovnega razmerja zaradi priznane 
invalidnosti in nezmoznosti opravljanja zahtevnih del neposredne socialne oskrbe za dve oskrbovalki. 
Se vecji problem pa v zadnjih dveh letih, poleg odsotnosti zaradi bolezni, predstavlja nezmoznost 
realizacije novih zaposlitev za nadomescanje socialnih oskrbovalk (zaradi upokojitev in prekinitev 
delovnega razmerja), saj na trgu dela ne dobimo kandidatov, ki bi bili pripravljeni opravljati ta dela. 

Dom upokojencev Kranj meni, da iz Pravilnika 0 metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev, ki doloca posebnosti financiranja in oblikovanja cen tudi za dejavnost pomoc na domu, 
izhaja, da se dejavnost pomoc na domu financira na osnovi naertovanih povprecnih mesecnih 
stroskov. Dom upokojencev predlaga, da za leta 2020 ostane financiranje na osnovi dejanskih 
stroskov, vendar, da se visji stroski materiala in storitev, amortizacije in investicijskega vzdrzevanja, ki 
nastajajo pri neposredni socialni oskrbi in presegajo 15% stroskov dela pokrivajo v breme stroskov 
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korekcije. Tudi v letu 2019 so stroski materiala in storitev neposredne socialne oskrbe, katerih visina 
je omejena na 15% stroskov dela, presegli ta znesek, predvsem na racun stroskov prevoznih storitev, 
tako kilometrine za uporabo osebnih vozil oskrbovalk kot materialnih stroskov in stroskov 
vzdrzevanje lastnega voznega parka Doma. Vsi stroski prevoza do uporabnikov (kilometrina ter 
stroski goriva, ostalega potrosnega materiala, registracije, zavarovanja, servisov in popravil, ipd) so v 
letu 2019 v povprecju presegali 60 % delez vseh material nih stroskov socialnih oskrbovalk. Delez se v 
zadnjih letih nekoliko znizuje, zaradi visjih stroskov dela na eni strani ter stabilnejsih cen goriva ter 
menjav starih avtomobilov na drugi strani, saj vecji del teh stroskov predstavlja kilometrina za prihod 
do upravicencev. Vendar kljub znizevanju cen goriva tudi izvajalci financirani po nacrtovanih 
povprecnih mesecnih stroskih z vkljuceno korekcijo in brez izpada stroskov dela zaradi bolniSkih 
odsotnosti, zaradi sprememb na trgu, ki so nastali po sprejetju Pravilnika leta 2006, opozarjajo 
zakonodajalca, da ne zmorejo vec pokrivati materialnih stroskov kot izhajajo iz omejitev dolocenih s 
Pravilnikom. 0 cemer vsako leta porocamo ob oddaji statisticnih podatkov za analiza pomoci na 
domu na Institut RS za socialno varstvo in pozivamo k spremembi metodologije oziroma ureditvi 
razmer. Zato predlagamo, da sredstva korekcije plac, ki po izbranem nacinu financiranja po dejanskih 
stroskih ne nastajajo kot strosek, koristimo za nujne materialne stroske, ki bi ob zakljucku leta 
presegli omejitev 15% stroskov dela. 

Pravilnik 0 metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev nadalje za namene 
nacrtovanja povprecnih mesecnih stroskov in oblikovanja cene storitve doloca omejitve posameznih 
kategorij materialnih stroskov, kot so stroski materiala in storitev, upravno administrativni stroski in 
stroski amortizacije glede na nacrtovane stroske dela. Dom upokojencev Kranj predlaga, da je mozno 
prerazporejanje med posameznimi kategorijami stroskov, ce to izhaja iz dejanskih potreb, v okviru 
skupnih nacrtovanih oz. dejanskih stroskov. 

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA 

Ekonomska cena bi tako za leta 2020 znasala 20,34 EUR, kar v primerjavi s potrjeno ceno v letu 2019 
(19,37 €) predstavlja zvisanje za 0,97 EUR oz. 5%, in je v vecji meri posledica tako zvisanja same 
minimalne place kot spremenjene metodologije upostevanja dodatkov k minimalni placi ter visjih 
dodatkov za delo v nedeljo, praznik. Oblikovana je z upostevanjem Pravilnika 0 metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UI. RS 87/06 s spremembami in dopolnitvami) ter 
vsebuje: 

stroske strokovne priprave ter vodenja in koordiniranja (14,9%) in 
stroske neposredne socialne oskrbe (85,1%). 

Iz Analize stanja izvajanja pomoci na domu v letu 2018 (pripravljene s strani Instituta RS za socialno 
varstvo) je razvidno, da je znasala povprecna ekonomska cena na dan 31.12.2018 po slovenskih 
obcinah 17,88 EUR, na Gorenjskem 19,00 EUR (MO Kranj 18,09 EUR) . Menimo, da bo ekonomska 
cena v Mestni obcini Kranj v letu 2019, ne glede na njeno povisanje, se vedno primerljiva z drugimi 
obcinami, saj je prislo do ponovnega dviga stroskov plac, ki posledicno pomeni povisanje ekonomske 
cene. 

Poudariti pa moramo, da imamo za obcane Mestne obcine Kranj ugodno ceno, to je 4,20 EUR ob 
delavnikih. Povprecna potrjena cena ob delavnikih (cena oz. prispevek, ki jo plata uporabnik) storitve 
je po Analizi Instituta RS za socialno varstvo v letu 2018 znasala 5,48 EUR na uro oz. 5,57 EUR na uro 
(pri izvajalcih, ki sodijo v mrezo domov za starejse in posebne jayne zavode) . 
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Tabela : Ekonomska cena in cena za uporabnika v mestnih obcinah za leta 2018 in 2019 

MESTNA OBCINA 
EKONOMSKA CENA PRISPEVEK ZA UPORABNIKA 

2018* 2019** delovnik 2018* delovnik 2019*· 

UUBUANA (izvajalec ZOO) 17,90 17,90 4,40 4,40 

MARIBOR 19,84 21,19 5,31 5,31 

KRANJ 18,09 19,37 4,20 4,20 

KOPER 19,16 21,30 5,10 5,10 

CEUE 18,93 19,95 5,10 5,50 

NOVOMESTO 19,10 19,83 4,70 4,80 

VElENJE 17,92 19,27 8,48 9,19 

NOVA GORICA 18,69 20,10 3,90 3,90 

PTUJ 17,85 18,45 5,29 5,29 

MURSKA SOBOTA 17,29 17,84 6,02 6,24 

5LOVENJ GRADEC 18,04 19,57 5,10 5,10 .. .. . . 
'Vlr: Instltut Repubhke Siovenlje za soclalno varstvo;"Anahza Izvajanje pornoci na dornu - Analiza stanja za leta 2018, 
junij 2019 
•• Podatek pridobljen od izvajalcev pomoci na domu za navedene mestne obcine. 

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da obcina V letu 2020 s subvencijo iz 
proracuna krije 77,9% (78,3% V letu 2019) ekonomske cene. Za uporabnika socialnovarstvene storitve 
pomoc druzini na domu pa bi znasala cena za enD uro storitve 4,50 EUR. 

Dom upokojencev Kranj javno sluzbo pomoci na domu organizira vse dni V tednu vkljucno z nedeljami 
in prazniki med 6.00 in 22.00 uro. Ministrstvo za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznosti je z 
dopisom st. 0075/15/2015 z dne 10.12.2015, ki je bil posredovan tako obcinam kot izvajalskim 
organizacijam, pozvalo, da se za povisanje cene za uporabnika za storitve opravljene v nedeljo in na 
dele prost dan uposteva dejansko povisanje stroskov dela, kot to izhaja iz Pravilnika . Za leta 2020 
smo tako pripravili izracun ekonomske eene za delovne dni ter ekonomski ceni za nedeljo in praznik, 
ki upostevata dejansko povisanje stroskov dela iz naslova dodatka za dele V nedeljo in dele na prost 
dan. Ob upostevanju dejstva, da navedena dodatka oziroma visji stroski dela nastanejo Ie pri 
socialnih oskrbovalkah smo dodatno izracunali ekonomsko eeno za neposredno socialno oskrbo na 
delovni dan (od ponedeljka do so bote), v izracunu katere niso upostevani nacrtovani povprecni 
dodatki za nedeljsko delo in dele na prost dan. Za izracun na enoto - to je efektivno uro - smo 
uporabili razliko med normativom 110 ur zmanjsanim za dejansko opravljene efektivne ure na 
nedeljo in prost dan na oskrbovalko v letu 2019 Uanuar-november). Ekonomska cena za neposredno 
socia I no oskrbo na delovnik, ob upostevanju 104,3 ur efektivnega dela/oskrbovalko od ponedeljka do 
sobote, znasa 17,65 ( . Ekonomska eena z upostevanjem izplacanega dodatka za nedeljsko dele in ob 
upostevanju 4,5 efektivnih ur na nedeljo na oskrbovalko je vecja za 6,95 ( in znasa 24,60 (, kar 
pomeni povecanje za 39,4%. Za dele na praznik oz. prost dan znasa ekonomska cena 25,90 ( oz. 
+46,7% (8,25 (), ob upostevanju izplacanega dodatka za dele na prost dan ter dejansko opravljene 
ure v letu 2019, v povprecju 1,3 ure na oskrbovalko . 

Iz navedenega izracuna predlagamo, da je cena storitve za uporabnika ob nedeljah za 39,4% visja kot 
osnovna eena in znasa 6,27 EUR in na dan drzavnega praznika in dela prostega dne visja za 46,7% kar 
znasa 6,60 EUR . Najvecja dovoljena poviSanja sta na nedeljo +40 % oz. na dela prost dan +50%. 
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PREDLOG MESTNEMU SVETU MESTNE OBCINE KRANJ: 

Glede na zgoraj nastete dejavnike predlagamo, da Mestni svet MO Krani: 

1. Poda soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v viSini 77,9 % za leto 2020, pri cemer bi 
cena za uporabnika znasala 4,50 EUR na uro opravljene storitve in ekonomske cene 20,34 EUR. Cena 
storitve za uporabnika ob nedeljah znasa 6,27 EUR in na dan drzavnega praznika in dela prostega dne 
znasa 6,60 EUR na uro opravljene storitve, in veljajo s prvim dnem naslednjega meseca po potrditvi 
na seji Mestnega sveta MO Kranj. 

2. Sprejme sklep, da lahko Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proracunu 
Mestne obcine Kranj za leta 2020 zaposli dodatno stevilo izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi 
preko pogodbenih zaposlitev, ko gre za zagotavljanje potreb upravicencev po izvajanju storitev 
neposredne socialne oskrbe, kate rim zaradi nezasedenih sistemiziranih delovnih mest, bolniskih, 
porodniskih odsotnosti, koriscenja rednega letnega dopusta oskrbovalk ali polne zasedenosti vseh 
razpolozljivih ur izvajanja storitev, nismo sposobni zagotavljati storitev izvajanja oz. nimamo na 
razpolago proste ure za izvajanje storitev novemu uporabniku. 

3. Sprejme sklep, da Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proracunu Mestne 
obcine Kranj sredstva korekcije plac in prispevkov socialnih oskrbovalk koristi za nujne materialne 
stroske, ki bi ob zakljucku leta presegli omejitev 15% ter za stroske nujne zacasne zaposlitve 
dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela. 

5. Sprejme sklep, da Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proracunu Mestne 
obcine Kranj za leto 2020 lahko pri stroskih vodenja in stroskih koordiniranja prerazporeja stroske 
med kategorijami (stroski materiala in storitev; upravno administrativni stroski; stroski amortizacije 
in investicijskega vzdrzevanja), ce to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru nacrtovanih oziroma 
dejanskih stroskov. 

Kranj, 6. 1. 2020 

Vodja enote za pomoc na domu: 
Jelka Humar, univ.dipl.soc.del /l"'~~ .. "_ 

Vodja FRS: 
Tjasa Kriznar, univ.dipl.eko 

Priloge: 
obrazci 2, 2/1 2x in 2/2 
priloga 1 - Struktura stroskov 
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OBIRAZEC ZA iPRrEOlOG 'C,ENE S'TORnVE POMOCIDRUZdNJ NA 'DOMU ZA LETO 2020 - MESTNA OBCINA KRANJ Obrazec 2 

0aI\1um;3,IlH ,202''' 
I~zv,a,la~&c; DOM UiPOKOJENCEV KIRAN,J 

1 Sl>eviiao ;tiilP.()'.S01inih 33,2'~ 
'. stl'lOl\'.C'lMi1I p'(Ipr.alla Ii :Z1( eZl; S SlI:l'itl'tiMjQ 

>2 ·U>':}!)iZ1if.3!r'8 Q,85 

J -v~je j'n I\Nlm'dlnir<lni& Q,8510,36 

- 1r<l 11119ID<k"ilt'OOnO socj.nlm~ oskmo 
<4 l.DP'or.abn~k.r(r,,' 3i,51 

Stt}1ti~ 'tkk:ti"l'IIlh 1Jj~ eneg.a o$ll.:rDovaiC<l I'la 
5 IITh9OOC, 110, 

Skupoo Stevtilloehiktlwlh rut rna mesec I 
(5 ~4"'5t 3 .. 465· ---- --- - --

Ob raZl):o:ii«tv: 

po..."..~eni moesKni stro$ki v { Subvencija Iz Subwnelja i2 Razlika v € na mesec Cena storitve 

I [pr{)!'acooa obciM v € proratuna RS v € na (5::> 2-3-4) (6=51sk.st. ef. ur) 
na mes~l't me sec 

I 
I t 2. 3 4 5 6 

'StroitO'll1'll3 pripr-aV'.1 vzvazi s sik01initV'iJo 

I a) dogo'~r.a 3.84l.00 3.84'1,98 0,00 0,00 0,00 € 

bl 'IKldenle In koordill1~lr;aiJ1je 6.'63l1,49 5: "17,03 0,00 1.5.63.46 0,45 € 
str~i za lOepusredno sO'Ci-aln-ooskrfM 

'c~ Ild~.f) 5,9,944,08 45.915,6:2 0.00 '14,029,04 4.0.5 E 

d)· ·~~d,~ 52.~2e,21, 40,0.0.3,54 0..00 12,222,67 3,53 € 
'" :str'<l~\ rma~erto<1(.a II'T. SW1te.V, <:;l"nOTtln¥l?Iti'l. 

I e~ ~~W', 'i'2dci:ev;al'1!j:a 1'.7'18.,45 S.9t2,QIil Q,OO 1.806,37 0,52 € 

t} - st~i iio\'r>.i}i'l<;im~j;a 

9~ SkUPAJI(a+ro~) 70..46:7.'12 5~,874,63 OM 15.592,50. 4,50 € 
SKUIP AJNA URO 

_--,,~a~b+c!si<lI:p..$hJe:ktl\1nih iUr) .2.0.,34 '5,84 0.00 4,50 
- ---

77,9% 0,0% 2.2.10/0 100% 
Ekonom:sik:a -cen,a ,'2tl.J'" € 

:Srt\&d:st'l1;a It!tno [ - --i)58.495 €/ 



OBRAZEC 212 

MESTNA OBCINA KRANJ 3. 1. 2020 

StTuktuTa stroiikov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec za obdobje: 
leto 2020 

Povpreeni 

Osnovaza mesecni stroski 
Izra~un obraeUrl v€ Opombe 

1. SlROSKI DELA (a+b+c+d+e+f+g) 19.895,85 1.657,97 

a) Skupaj bruto 13.728,70 1.144,05 

- osnovna brulo placa brez delovne dobe z napredovanji 987.94 11.855.28 987,94 

- dodalek za del.dobo 7.92% 903.67 75.31 

- dodatki na posebne .J!29.oie dela (izmenski. neenakomerni Del 1,80% 205.38 17.11 

- dodalek Ma posebne pogoje del a (nedelja) 4.20% 479,22 39,93 
. dodalek na posebne pogoje dela (praznik) 1.50% 171.15 14,26 

- uspegnost 9 ,50 114 9,50 

b) Prispevki delodilia1ca za soc.varnost. 16.100/. 2.210,32 1114,19 

Premlja KDPZ (upostevajo Izvajalci v okviru mreie javnih 
c;) sluibl 31 ,40 :17680 31.40 

d) Druili stroiki dela_lskupaj) 2.76553 230.46 

- regres za letni dopuel 940.58 940,58 7B.36 
- povracilo 51roskov prehrane med delom 71,46 857.52 71,46 

- :povr.sjro~.prevoza na delo in iz del a 64,00 768,00 64.00 

- ublleine nagrade. $olidarnostne OOrrlOci, odpravnine 7.279 199,43 16.62 

e) korekcJja pIal: tel davkov in prlspevkov na.pjate 3.83% 610,46 50,87 

f ) Iprispevek za nezaposlene invalide 620.64 204,05 17 DO 

2. STRoAKI MATERIALA IN STORfTEV (a-k) 74.810 2.052,33 111,05 
al str~kl osebne varovalne QP!eme 8.S00 235,62 19.64 
b} stroski zdravslvenih pregledOv 1.400 38.36 3.20 

slrcski zavarovalne premije za nezg .. zavar. in odgovomos1 
c) 3.800 104.11 8,63 

d} stroski izobra£9vanja in suvervizije 4.400 120.5~ 10.05 

el oSlali slroski material a in storltev 7.600 206.22 17.35 
f} stroilki lelefona In vzdr2evame aplikacije na.Qsm 6.500 178.08 14,84 15 % slr(j~kD1l deJa 
h) S110Skl razkuzil, sanitma!eriala, iod !;.oOO 1M.3S 13.70 oskrbO>lalcev 

91 v<l'Slvo pri dalu 410 11.23 0.94 
I) drobni invenlar 2.200 OO:l1 5,02 

il lStro!ki Z3 DreVo:zne s lQritve-kilomelrlna 34.000 931.51 77.63 

3. STROiKI AMORTIZAClJE 2.000 .504,79 4,57 

4. STROIK' VZOFd:EVANJA VOZlL(gorivo, ~wt,." ~dr,,uv8rl 3OAOO 832,88 69.41 
5, STROiKI FlNANCIRANJA 

SKUPAJ (1+2+3+4+') 22.835,115 1.9()3,OO I 

OPOMBE: Sl(UPAJPND 846.605 



MESTNA OBCINA KRANJ 

OBRAZEC 2/1 

3.1.2020 

Struktura stroskov koordinatorja na mesec za obdobje*: leto 2020 

1. 
a) 

b) 

c) 
d) 

2. 
a) 

b) 
c) 
d) 
ej 
If} 
Ig) 
h) 
I) 

I\) 

3. 
4. 
5, 

Povprecni 

Osnova za mesecni stroski 
obracun v€ Opombe 

STROSKI DELA (a+b+c+d+e+f) 32.202,56 2.683,55 
Skupai bruto 21.288,32 1.774,03 

- osnovna bruto Rlaca brez delovne dobe 1.514.12 1.514,12 
- dodatek za del.dobo 8,91% 134,91 
- Uspesnost 1.500,05 125,00 
- ostali dodatki 0,00 

Prlspevkl deJodajalca za social no varnost 3.427,42 285,62 

Premija KDPZ (upoitevajo izvajalci v okviru 
mreze jaYne sluibe) 366 30,53 
Drug; stroSkl dela (skupaj) 1.120.46 593,37 

- regres za latni dopust 940,58 78,38 

- I povracilo stroskov prehrane med delom 809,88 67,49 

- povr.slros.prevoza na dele in iz dela '120,0{) 10,00 

- odpravnina ob upokojilvi 5 .250,00 437,50 

STRO$KI MATERIALA IN STORITEV (.j) 27.487 2.290,59 95 % stro~lIO\I de'" kordiromorj1l 

stroik; pisarnjskega material '1.500 125,00 
slroski telefona 450 37,50 
stroski vzdrfevanja raeun. in 051ale opreme 1.400 116,67 
stroskl bancnih storitev 210 17,50 
stroski materiaJa. 01 in ostalih stontev 1,000 83.:33 
stroski nezgodnega zavarovanja 80 6,67 
slroski izobrazevanja 550 45.83 
osebna varovalna oprema 275 22.92 
stroski kilometrine na sluzbenj poti 200 16,67 
stroski za upravno administrativna dela 21 .822 1.818,50 75 %51r051 

STRO~K' AMORTIZACIJE 2.600 216,67 10% slro%l 

STROSKIINVESTICIJSKEGA VZORZEVANJA 
STRO!KI FINANCIRANJA -
SKUPAJ (1+2+3+4) 62.290 5.190,81 

~ 

[fetoo del~ 0,86 

Uradnl naziy obrElzca 2(1 j,,"Stru~tura s:ro~ko\l xa akliYnosli i;r ptil~ <lUnS6 f!rye~ ()d91av~a 12 elena Isim~o;m, p!ipra'!a " 2'1611 

s 5~!en. dog.,,) In druge aline!> prvega ods!a"!:~ 12 Cfena (S'~"' pfiHilnl!(", ('IOderl)9 ,n ~~orcMI(<lnJe) 11il m~sec" in $11 lal1ko uporabi 

:w 'Z(:3tLln s\toskov po cbsh a:lineah praVilnika, '>'sna"r Mi() ga :!.ilfadi lat)!I fawmll'l[!;;Ji ~!.l \lsodno poirnSi10131i stroktt,r21 slrC1S:ko~ 

vodsr1)a tsr sffuktum s!rosko\l ~oordinir<INjil . 

0% sirOSKOV deja 

ll00rdinato:ja 

!:lela koordinalQ<la 

~11 kO!;)rtllflat9r~'l 



MESTNA OBCINA KRANJ 

Struktura stroskov vodenja na mesec za obdobje*: 

Osnova za 
obracun 

1. STROSKI DELA (a+b+c+d+e+f) 42.096 
at Skupaj bruto 29.554 

- osnovna brute placa brez delovne dobe z napredovanji 2.114,29 
- dodatek za del.dobo 9,5711/0 

- u~esnost 1.754,86 
- ostali dodatki 

b) Prispevki delodaJalca za soclaJno varnost 4.758 

Premija KDPZ (upostevajo izvajalci v okviru mreie 
c) jayne sJuzbe) 366 
d) Drugi stroski deJa (skupaj) 7.417 

- regres za Jetni dopuS1 940,58 
- IPovracil0 stroskov prehrane med delom 809,88 
- ipovf.stros.prevDza na dele in iz dela 4.720,00 
- :jubilejna nagrada 577,51 

2. STROSKI MATERIALA IN STORITEV (a..m) 39.630 
a) stroSki pisarniskega materiala, tisk zlozenk PND 1.200 
b) stroski materiala ~ DI, ipd 300 
c) stroski energije in vode 1.550 

d) stro5ki vzdrzevanja Tatun. in ostale opreme 1.000 
e) 5tro~ki postnine 1.200 
f) stroski telefona 270 
q) stroski ostallh storitev 900 
h) stro!ki UJP, ban.slroSKi-Qotov.poslovanje 80 

i) stroskl izobrazevanja 800 

J1 kilometrina na sluzb. potov. 600 
k) osebna varovalna oprema 200 
!} stroik; zavarovaT]ia 240 

m), stroski za upravno admin;stralivrla dela 31.290 
3. STROSKI AMORTIZACIJE 4.173 
4. STRO$KIINVESnC1JSKEGA VZORZEVANJA 
5. STROaKI FINANClRANJA 

SKUPAJ (1+2+3+4) 85.899 

ILetno dele! 
""' : 

PovpreCfli 
mesecni stroski 

v€ 

3.477,25 
2.462,87 
2.114,29 

202,34 
146,24 

0,00 
396,52 

30,53 
587,33 

78,38 
67,49 

393,33 
48,13 

3.302,53 
100,00 

25,00 
129,17 

83,33 
100,00 

22,50 
75,00 
667 

6667 

50,00 

16,67 

20,00 
2.607,52 
347,72 

7.121,50 

72.7001 

OBRAZEC 2/1 

3.1.2020 

leto 2020 

Opombe 

95 % s!roskov dela vodje 

---20% stToskov dela vodje 

75 % "Iroshov asia vodje 

10 % suooliov df!!a VlXIJe 

Opomba: ~trQ~hi Zf1 upravno- Slomlnistratlvna del a predstavljaju 51rooke f~cunovod5kjh del, stro$Ke upravljanjo, 

$tro~k~ admini~tratiYnih (1131, strogk~ pgY~zane s kadrovanjem, 3troskB recBpcije, stroske vzarzev8ka jn pre.ostanek 
o5wlih stro!kov mSlteri~la in storjtev, h1 ni5D zajeti v stroskih mat€flala In 5torlt~v, ker presegajo 21J!'/" S!rosKOY 
del a ygdje. 



STRUKTURA STROSKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO NA DOMU 
NACRTOVAN1POVPRECN1MESeCNISTROSKlZATEKOCELETO 

zap. ELEMENT CENE OSoov8 za obracun 
st. za leto 2020 v EUR 
1. 5TROSKI DELA(a+b+c+d+e+f) 1 1.656,68 
a) Skueaj bruto _ --L- ; 1.144,05 

osnovna plata brez deJovne dobe 987,94 
dodalek za delovno dobo 0,33 : .~ -uspesnosl - 9,50 
dodatek za izmensko dele I ~ 

~--- -doda1ek za dela v neenakomerno razporejenem I 
delovnem Casu 7.60 -- - : ~.93 dodatek za delo v nedeljo - - -
dodalek za dela na dan, ki je z 
zakonom doloeen kat dela prosl dan - '14,26 

b) ~: -- -
1S.-10%i ~8i,!~ Iposp.delodajalca za soc. vamos! - --

c) !JJrem]a KDPZ 30:11 
d) drugl stroski dela - 230,46 

'regres za letni clO2l13t 78.38 
~vrac.sIr.PTehrane med celom -

- --- - 71 .46 
'poVTac.slt.prevoz8 na in iz deJa 64.00 ,--
, drug' stroski dela po KP 16,62 

e) kOTek. plac ter prisE- na 2'ace 
- - - --

3.830/0 5 0.87 
f) prispevek za nezapo51ene invalida 

- 17.00 I 

2. STR.MATERI)U.A IN STRORITEV(a+ .. +g) 170,97 - - ----
a} slr.prevoznih slorile" 
b) stroski zastitnih sred31ev 

e-

c} stroski zdravstvenih pregledov -
d) zavClfovalne premjje -
e) 51f.izobrazevanja 

f---r) slr.pi5amisksga materiala 
0) drugi 5trt)~ki 
3, AMORTIZACJJA 
4. STR.INVE$TICIJSKEGA VZORZEVANJA 
5. STRO$KI FINANCIRANJA 

SKUPAJ (1 '''2+3+41-5) 

POVPRECNI MESECNI STROSKI na OSKRBOVALKO 
normatlv efektivnih ur/oskrbovalkQ/ms!5!:lC 
POVPRECNI STROSKI NEPOSRSOCOSKRBE I EFEKTIVNO URO 

za delo Qd pon~dt:ljk.~ do nedelje 

POVPRECNI MEBECNI STROSK/ na OSKRlfOVAl~O 
7..a delo 00 poned81Jka dQ Sobbl$ 
povprecns rsaliziwns sfektivne um/9§/vbov!)lkD/mstJsc 
~al dela otl ponedeUka do ~obo:s 
POVPReCNl S'JRO$KI NEPOSRSOC,QSKRBE I Ef~KTIVNO URO 

~a d~lo od ponedeljka dQ nGdeUG 

-- . 
- . 

---

--

DEJANSKI DOD.POVP.STROS, DELA 1A OElO VN}:'DHJO/OSkR6, za le~ 2!J1tl 
po>lpr. me~, ef9k1rms lIr6/o~krbvva!ko/za d~!!J V n!W~!jo v Ie!u 2019 
I)EJAN5KI DODATNI STRO$KI DELA NA EF, URO DElO V NEDEUO 
POvPReCNJ 6TR05KI NEPOSR.50C.OSKRee I EFEKTIVNO URO 
PD"~.canj z<! dejaf1ske ~t,o!k~ .j~!;;' v r'lSfJsljo 

% poVeCilnJa cene %8 d919 9pr!W1Je'19 V NEOELJO 

povpr. mS!:i, gf'3k1W119 lIr~ lo~lim!)yt!,ko/z<J d!':jo rJa dt!1a "f!'nll daM 20·1~ 
VE')ANSKJ DOOATNI5TRO$KI DELA .NA EF, \,IRO PELO NA PROST DAN 
POVPRE¢NI STRO$KI NEPOSR.50C.OSKRBE I EFEKTIVNO URO 
DO'Iscar za d!JJ"'r1~kg lI'r~l!e d~la M pro.!>! dan 

0/9 oveC-iln a za d~19 oP,~vl no n~ VELA PROST DAN 

----

-

4,57 
70,78 

0,00 
1.90~.DO 

1903,00 
110 

17,30 

EUR 
Uf 

EUR 

1.841],09 EUR 

·104 ,3 ur 

17 .e~ EUR 

3f.02 EUR 
4.5 !Jr 

6,9" EUR 

24.00 EU~ 
~9AO/O 

·ilJ.4~ EUR 
1,3 VIS 

8,25 fUR 

~5.90 ~IJR 
A9,7% 

Priloga 1 




