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1. UVOO
Pomoe druzini na doom kat 50ciaJno oskrbo na domu, po Zakonu

st.

0

socialnem varstvu - ZSV (Ur.l. RS,

3/07-UPB., 23j07-popr., 41j07-popr., 61/10·ZSVarPre, 62/1Q-ZUJPS, 57/12, 36/16-ZZPreb-l,

15/17-DZ, 29/17, 54/17.• 21/18-ZNOrg) kot .socialno varstveno storitev v okviru jayne siuibe po
.sklenjenJ pogodbi izvaja Dom upokojence\l Kranl. zagotavlja in 'financira pa jo Mestna obcina Kranj.
Pornoe na domu velja Iii jITedno pomembno in ni!jboJj razsirjeno formalno organizirano stornev
sKupnostne oskrbe, ki jo .Ie treba omogociti elm vecjemu stevilu prebivalstva. ZSV v 43., 44. in 99.
(Jenu dolota, da organizaclja pornoei nil domu spada v pristojnost obcine in mora obcina zagotoviti
mrezo jal/oe sluibe na tern podroiju.

Dom upoKojenc£>v Kranj i:zvaja pnmot na rlomu v MO Kranj od leta 1996. Od 1.2.2000 pa je .sKJenjena
pogodba z MO Kranj in Sf' 1 retlno zapo!>leni delilvci izvajajo storitve pomoei na damu.
Jzvajanje 50cialne oskrbe na domu je gJede na demografske kazaJnike ~e vedno v razvoju sirJtve
deiavno5ti in spadbujanje vseh o5taJih skupnostnih obJik oskrbe_ Kljub temu opazamo veJik razkorak
med napjsno vilijO in izrecenim ciljem ter slanjem v praksi.. saj dejansKo uresnicevanje zastavl.ienih
ciljev napredu_ie zeJo paras) in ne dosega predvidfmih ueinkov.
ResoJucija 0 nacionaJnem progJamu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020 predvideva obseg
pomoei na domu (tudi novih obJik) 1a 3 ..5% oseb, starih nad 65 let, kar predstavlja za MO Kranj 395
obEanov. V MO Kronj je v obdobju december 2017 do november 2018 koristilo storitve pomori na
domu skupno 266 uporabnikov,povprecno mesetno 176 uporabnikov.

V nadaljevanju podajamo mesecno stevllo izvedenih ur pomoEi na damu pri uporabnikih in steviJo
uporabnikov v Mestni obelni Kranj v obdobju od meseca decembra 2017 do meseca novembra 2018 :

Meset
De.:ember
Januar
Februar
Maret

st. ur prl

st. uporabnikov

uporabnikih
2666,50
2826,00

171

November

2658,00
3006,50
2630,50
2893,5 0
2848,00
2942,50
2975,50
2768,50
3019,25
2937,75

SKUPAJ ur:

34172,50

April
Maj
Junij
JuJij
Avgust
September
Oktober

Povprecno na mesec
Povprecno sfevil0
uporabnikov na
me5eC na eno
oskrbovalko

2848,00

170

179
178
177
177
183
179
179

172
171
173

-

176

6 uporabnikov
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Iz tabele je razvidno, da je Dom upokojencev Kranj v obdobju od decembra 2017 do novembra 2018
izvedel povprecno meseeno 2848,00 ur pomoci druzini na domu za povprecno 176 uporabnikov. V
tem casovnem obdobju je bila tudi evidentirana izjemno velika bolniska odsotnost izvajalk storitve
pomoci druzini na domu.
Obrazloiitev dogovorjenega normativa 110 efektivnih ur mesecno za social no oskrbovalko v letu
2019 v MO Kranj:
Po Pravilniku je doloeeno 110 efektivnih ur meseeno na socialno oskrbovalko. Realizacija opravljenih
efektivnih ur mesecno na oskrbovalko pa je bila v povprecju 102,73 ure. Razlogi za nekoliko nizjo
realizacija efektivnih ur so bili v velikem stevilu socasnih in krajsih ter daljsih bolniskih odsotnosti
socialnih oskrbovalk (nadomescamo lahko sele po 30 delovnih dneh bolniske odsotnosti posamezne
delavke) ter vecjem stevilu dni rednega letnega dopusta oskrbovalk (starostna struktura oskrbovalk
se visa, dodatni 5 dnevi dopusta za nad 50 let starosti ter v letu 2018 dodatno tudi vpliv odprave
omejitve stevila dni dopusta po ZUJF). Vzroki za bolniske odsotnosti: velike tezave s hrbtenico in
rokami, kalcinacije, srcne bolezni, operacije krpalnih kanalov, prehladna obolenja, poskodbe, ipd ter
zmanjsevanja vkljucenih zaradi pomanjkanja potencialnih kandidatk za dele v neposredni socialni
oskrbi. Vecina zaposlenih socialnih oskrbovalk je starejsih in stem moinost poskodb in obolenj Se
vecja .
V spodnji tabeli je razvidno stevilo ur odsotnosti oskrbovalk zaradi bolezni in poskodb v posameznem
mesecu leta 2018:
Mesec

201.8 (ure)

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Jullj
Avgust
September
Oktober
November

1144,33
837,33
1430,58
1278,87
1249,33
944
877,33
792,00
1094,95
1463,81
994,33

SKUPAJ:

12106,86

Povprecno na
mesec

1100,62

174 mesecna
obveznost dela

6,3 delavca na mesec odsotnega

Nadalje je razlog nekoliko niije realizacije efektivnih ur tudi v dolocenem delezu zaradi nenadnih
odpovedanih ie planiranih ur storitev s strani uporabnikov. Razlogi za odpovedi ie planiranih ur
storitev so bili smrt, odhodi uporabnikov v institucionalno varstvo (stalno ali zacasno), na krajse ali
daljse zdravljenje v bolnisnico, na razlicne zdravstvene preglede, rehabilitacijo, ipd. Trudili smo se, da
tovrstne izpade nemudoma nadomestimo z zacasno vkljucitvijo novih uporabnikov za dolocen Cas.
Dosledno se uposteva tudi dolocila noveliranega Pravilnika 0 izvajanju pomoci na domu v DUK,
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sprejetega v decembru 2016. V Domu upokojencev Kranj sma v obdobju december 2017 do
november 2018 imeli skupno 1434,50 odpovedanih, ze planiranih, ur storitev pri uporabnikih. Pri tem
je potrebno poudariti, da je nemogoce planirati odpovedi ze dogovorjenih ur storitev, iz ze zgoraj
napisanih razlogov.
Odpovedane ure izvajanja storitev se v samo realizacijo efektivnosti ne vstevajo, vplivajo pa na nizjo
realizacijo efektivnih ur. Iz Analize pomoci na domu v letu 2017, ki jo je opravillnstitut RS za socialno
varstvo je ugotovljeno, da so socialne oskrbovalke opravile v letu 2017 povprecno 103 efektivne ure
na mesec. Povprecno mesecno stevilo efektivnih ur se skozi leta izraziteje ne spreminja, in sicer se
giblje med 99 in 105 urami, v Mestni obcini Kranj med 112 in 102 urami. Pravilnik dovoljuje mozna
odstopanja v dogovoru z obcino: v primeru, da gre za posebnost naselja (razprsenost uporabnikov,
dostopnost do uporabnikov in podobno) ali posebno obravnavo upravicencev, lahko povprecno
stevilo efektivnih ur na mesec odstopa za najvec 10%. Na tej osnovi je potrebno upostevati torej
dejstvo razprsenosti uporabnikov glede na kraj bivanja in vse vecjo porabo casa za prehode do
uporabnikov (popravila cest, zastoji, obvozi), kar prav taka 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
predlagano znizanje efektivnih ur, kar predlagamo tudi za leta 2019.
Dom upokojencev Kranj javno sluzbo storitev pomoci na domu organizira in izvaja taka, da poteka
vsak delovni dan: ad ponedeljka do so bote, dopoldan in popoldan ter ob nedeljah in praznikih (tudi
dopoldan in popoldan). Glede na dolocila Zakona 0 delovnih razmerjih lahko ena delavka s polnim
delovnim casom na mesec opravi 174 ur, zaradi organizacije dela traja delovnik 6 ur in 40 minut na
dan, 6 delovnih dni na teden, s prerazporeditvijo. V enem dnevu oskrbovalka tako obisce v povprecju
5 -7 uporabnikov, vsakega predvidoma po enD uro oz. glede na potrebe uporabnikov (pol ure je
najkrajsi cas), ostali cas pa se porabi za pre hod med uporabniki, za pripravo porocil, prevzem in
vracilo kljucev ad bivalnih prostorov upravicencev ter zakonsko dolocen odmor (malica). K temu se
priStejejo se obvezna letna prisotnost na superviziji in na rednih tedenskih sestankih, ki so za
ohranjanje kvalitete opravljenih storitev nujno potrebni.
Prav taka se vedno zaznavamo vecje stevilo potreb uporabnikov po izvajanju storitev v jutranjem
casu, med 6.00 in 9.00 uro ter vecernem casu med 19.00 in 21.30 uro, cesar vedno ne moremo
zagotoviti, zaradi polno zasedenih urnikov izvajanja. V ta namen smo oblikovali listo evidentiranih
potreb (seznam cakajocih). Glede na 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. s pogodbenimi izvajalci, s cimer vsaj
pokrijemo izpad kadra in zagotavljamo uporabnikom kontinuirano izvajanje pomoci. 5 tem tudi
zmanjsujemo cakalno vrsto za vkljucitev uporabnikov v storitev v navedenih terminih.
Dom upokojencev Kranj izvaja storitev pomoc 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:
- pomoc pri temeljnih dnevnih opravilih (kar je 95% vse opravljene pornoci uporabnikom),
- gospodinjska pomoc,
- pornoc pri ohranjanju social nih stikov.
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Socialne oskrbovalke se na terenu trudijo dosledno spostovat Kodeks eticnih nacel, strokovno in
kvalitetno opravit pomoc. Zadovoljstvo z njihovim delom uporabniki veckrat pohvalijo oziroma
napisejo zahvalo za trud in topel odnos.

PREOLOG ZAPOSLITEV ZA LETO 2019
Glede na dejanske potrebe po storitvah in previden trend rasti storitev in vkljucevanje novih
upravicencev v po moe za leta 2019 predlagamo: 31,S redno zaposlenih socialnih oskrbovalk ter 0,87
vodje in 0,87 koordinatorke.
Nacin oblikovanja cene za pomoc druzini na domu:

1. 5kladno s tocko h) 6. elena Pravilnika 0 standardih in normativih socialno varstvenih storitev se
storitev pomoe druzini na domu organizira v dveh delih:
• Prvi del storitve :
• ugotavljanje upravicenosti, priprava dogovora 0 izvajanju storitve,
organizacija kljucnih Clanov okolja in zaeetno sreeanje.
• Drugi del storitve:
• vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerJanJe,
sodelovanje z upravicenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih
iivljenjskih situacijah upravieencev;
• neposredno izvajanje storitve na domu upravicenca.
2. Neposredna socialna oskrba (izvajanje pomoci na domu).

K RANJ

$t. oskrbovalk za

~t. zaposlenlh za

$t. zaposlenih za

neposredno soc.

strokovno pripravo

vodenje in

oskrbo

Skupaj:

koordiniranje

31,S

0,87

0,87

IZHOOlseA
Kalkulacijo cene pomoei na domu smo pripravili v skladu s:
pravilnikom 0 metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (v nadaljevanju
pravilnik),
pravilnikom 0 standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
zakona 0 uravnotezenju javnih financ,
podpisanim stavkovnim sporazumom med vlado in sindikati ter aneksa h kolektivnih pogodbi
zdravstva in socialnega varstva, ki posegajo na podrocje stroskov dela v letu 2019,
zakonom 0 izvrsevanju proracunov Republike 510venije za leti 2018 in 2019 ter
ostalih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo podrocje stroskov dela v J5.
Pri izracunu smo upostevali naslednja izhodisca:
- Vpliv povisanja izhodiscnih placnih razredov (+lPR) za vsa delovna mesta s 1.1.2019 ter
dodatno povisanje za IPR za delovna mesta, katerih izhodiscni placni razred je nad 26 PR z
veljavnostjo od 1.11.2019 dalje;
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- Place socialnih oskrbovalk in strokovnih delavcev in sodelavcev po Zakonu 0 sistemu plac v
javnem sektorju in veljavni sistemizaciji. Upostevali smo predvidena napredovanja v placne razrede v
letu 2018 s pravico do place iz naslova napredovanja s 1.12.2018, kar vpliva na maso plac v letu 2019;
- Vpliv povisanja dodatkov za dele v manj ugodnem delovnem casu (nedeljsko delo, dele na
dela prost dan ipd) z veljavnostjo od 1.9.2019 dalje;
- Visino minimalne place 842,79 EUR kot je bila veljavna v letu 2018, ceprav bo v skladu z
napovedanimi spremembami v letu 2019 prislo do dviga le-te;
- Regres za letni dopust v visini minimalne place (2018) za vse zaposlene ne glede na uvrstitev
v placni razred, tore v visini kot je veljalo v letu 2018 (napovedan poracun regresa do vkljucno 17 PR
ne vpliva na neposredno zaposlene v enoti pomoc na domu);
- V letu 2019 javnim usluzbencem se vedno ne pripada del place za redno delovno uspesnost,
nacrtujemo pa izplacilo delovne uspesnosti iz naslova povecanega obsega dela, ki so financirane iz
sredstev usposabljanja bodocih socialnih oskrbovalcev;
- Nacrtovana izplacila jubilejnih nagrade so v skladu s podatki iz kadrovske evidence, ki
pripadajo zaposlenim Ie pri izpolnitvi delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorji (kar velja tudi za
40 let delovne dobe) in z upostevanjem omejitve, ce je zaposleni za posamezni jubilej se ni prejel v
javnem sektorju;
- Nacrtovano izplacilo solidarnostnih pomoc v visini kot so bile realizirane v preteklih letih;
- Med stroski dela pa v letu 2019 nacrtujemo tudi izplacilo stirih odpravnin ob upokojitvi.
Izracuni temeljijo na:
planiranem stevilu zaposlenih: 31,5 socialnih oskrbovalk
efektivne ure na oskrbovalko - dogovorjeno za leto 2019: 110 ur
planiranem povprecnem mesecnem stevilu uporabnikov: 186
delezu strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,87
delezu strokovnega sodelavca za vodenje in koordiniranje: 0,87
dejanskih stroskov dela, stroskov materiala in storitev v letu 2018 ter kadrovskih podatkov za
leta 2019.

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 5 Pravilnikom 0
metodologiji za oblikovanje cen sacialnovarstvenih storitev. Dom upokojencev Kranj taka predlaga
MO Kranj plan stroskov izvajanja za leta 2019 in predlaga tudi ceno za uporabnika, ki jo je po zgaraj
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 oblikavanje cene za
uporabnika v skladu z omenjenim Pravilnikom, ne glede na to, kdo je placnik.
Oblikovanje cene storitve za leta 2019 temelji na naslednjih izhodiScih:
obseg in nacin izvajanja storitev je nacrtovan v skladu 5 predpisi 0 standardih in normativih za
izvajanje socialnovarstvenih storitev in predpisih 0 minimalnih tehnicnih pogojih za izvajanje
socialnovarstvenih storitev,
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
pomaci na damu vkljucujejo vse stroske, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem te staritve in se
upostevajo kat element za oblikavanje cene z upostevanjem omejitev deleza stroskov materiala
in storitev glede na stroske dela. Izracun cene je dokumentiran s predpisanimi obrazci, ki so
priloga Pravilnika,
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upostevali smo, da ostane cena, ki jo mora plaeati uporabnik storitve za celo leto 2019
nespremenjena, to je 4,20 {: za uro opravljeno na delavnik (od ponedeljka do sobote) .
Stroske storitve pomoei druzini na domu sestavljajo nacrtovani povpreeni meseeni 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 5 strokovno pripravo v zvezi s 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.
Najveeji delei stroskov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroski dela
neposrednih socialnih oskrbovalk na domu in so sestavljeni iz stroskov plae in drugih stroskov dela.
Kot korekcija plae ter prispevkov zaposlenih je za plaeane nepredvidene odsotnosti z dela upostevano
zakonsko predpisano poveeanje za 3,83%.
Pri naertovanju stroskov dela smo upostevali kadrovski nacrt za leta 2019, s katerim predvidevamo za
izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v MO Kranj povecanje stevila socialnih oskrbovalk, in
sicer 31,5 oskrbovalk (30,5 v letu 2018). Storitve strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter
vodenje in koordiniranje pa opravljata za MO Kranj 0,87 vodje ter 0,87 koordinatorja.
Pri nacrtovanju stroskov dela smo upostevali placno lestvico z veljavnostjo 1.9.2016. V skladu z
dolocbami ZUPPJS1819 smo upostevali, da zaposleni, ki v letu 2019 napredujejo v visji placni razred,
pridobijo pravico do visje place sele s 1. decembrom 2019. Dolocbe ZUPPJS1819 ne dolocajo visine
regresa za leta 2019, zato sma upostevali dolocbe zakona 0 delovnih razmerjih najmanj v visini
minimalne place. Ker v casu nacrtovanja stroskov visina minimalne place v 2019 se ni znana,
upostevamo podatek za leta 2018. Pri naertovanju stroskav premij kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavaravanja smo upostevali visine glede na uvrstitve v premijski razred kot je doloeena
v Sklepu 0 uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za jayne
usluibence (Ur. L. RS, 80/17) in veljajo od 1. januarja 2018 dalje. Predvidevamo, da bode v letu 2019
premije usklajene z rastjo povprecne place, vendar podatek v easu naertovanja stroskov se ni znan,
zato bode trenutno veljavne mesecne premije (za 1. premijski razred na 28,31 €) v letu 2019 visje.
Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroski dela v letu 2019 predvidevamo
izplacilo treh jubilejnih nagrad (za 10 let dela v JS) ter izplacilo stirih solidarnostnih pamaci v skladu z
doloeili ZUJF in kolektivne pogodbe. Nove jubilejne nagrade za 40 let dela v javnem sektorju, kljub
stirim predvidenim upokojitvam, ne izpolnjuje noben zaposleni. V letu 2019 torej predvidevamo
izplaeilo stirih odpravnin ob upokojitvi v visini 3 povprecnih meseenih plae v RS, saj omejitev visine
glede na datum upokojitve (v roku dveh mesecev po izpolnjevanju pogojev) v letu 2019 ne velja vee.
Sredstva za regres za prehrano so planirana v visini 3,90 (/dan ob upostevanju nacrtovanega stevila
zaposlenih. Pri nacrtovanju stroskov prevoza na dele smo upostevali visino mesecne oziroma dnevne
vozovnice za javni promet ter kilometrino v primeru, da glede na delovni cas javni prevoz ni mogoe.
Upostevali smo enake viSine cen javnega prevoza kat so znasale v letu 2018. Pri naertovanju skupnih
stroskov prevoza pa smo upostevali dodatno zaposlitev ter za del stroskov, ki je v obliki kilometrine
pa predvideno rast cen goriva v letu 2019.
Med stroski je upostevano tudi plaeilo predvideni premij za spodbujanje zaposlovanja invalidov za
enega invalida v visini 589,95 € mesecno. Kvota za podrocje socialnega varstva znasa 6% glede na
stevilo zaposlenih, kar za pomoc na domu predstavlja 2 invalida, in ob zaposlenem enem obveznost
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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 in racunovodska dela ter tehnicno vzdrfevalna dela, ki so v skladu z metodologijo
omejeni najvec v visini 75% stroskov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev.
Stroski materiala in storitev 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 pisarniskega materiala 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 v visini 15% stroskov dela
socialnih oskrbovalk na domu.
V okviru stroskov materiala in storitev so upostevani samo 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 je upostevana omejitev v skladu s Pravilnikom glede na stroske dela, in sicer najvee 20% za
stroske materiala in storitev ter 10% za stroske amortizacije in investicijskega vzdrzevanja.
Sama realizacija prihodkov za pokrivanje stroskov dejavnosti pomoci na domu temelji na realno
naertovanih meseenih stroskih te dejavnosti in omogoca medletno realizacijo stroskov v okviru
naertovanih. 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 pomoei na domu realno dosegajo visino 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 5
povpreejem preteklih let (2014-2016 = 5-6%).
Dom upokojencev Kranj meni, da iz Pravilnika 0 metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih
storitev, ki doloea posebnosti financiranja in oblikovanja cen tudi za dejavnost pomoc na domu,
izhaja, da se dejavnost pomoe na domu financira na osnovi naertovanih povprecnih meseenih
stroskov. Dom upokojencev predlaga, da za leto 2019 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
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
vzdrievanje 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 2018 v povprecju predstavljali 62 % delez vseh materialnih stroskov socialnih oskrbovalk. Delez
se v letih 2015 - 2018 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,
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opozarjajo zakonodajalca, da ne zmorejo vee pokrivati materialnih stroskov kot izhajajo iz omejitev
doloeenih s Pravilnikom. 0 cemer vsako leta porocamo ob oddaji statisticnih podatkov za analizo
pomoei 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 naertovane stroske dela. Dom upokojeneev Kranj predlaga, da je mozno
prerazporejanje med posameznimi kategorijami materialnih stroskov, ce to izhaja iz dejanskih
potreb, v okviru skupnih nacrtovanih oz. dejanskih materialnih stroskov.

PREDLOG CENE STORIlVE ZA UPORABNIKA
Ekonomska cena bi tako za leta 2019 znasala 19,37 EUR, kar v primerjavi s potrjeno eeno v letu 2018
(18,09 €) predstavlja zvisanje za 1,28 € oz. 7,1%, in je v vecji meri posledica zvisanja vseh izhodisl:nih
plat za en placni razred ter visjih dodatkov za dele 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 (13,7%) in
stroske neposredne socialne oskrbe (86,3%).
Iz Analize stanja izvajanja pomoci na domu v letu 2017 (pripravljene s strani Instituta RS za socialno
varstvo) je razvidno, da je znasala povprecna ekonomska eena na dan 31.12.2017 po slovenskih
obcinah 17,19 EUR, na Gorenjskem 18,45 EUR. Menimo, da bo ekonomska eena v Mestni obcini Kranj
v letu 2019, ne glede na njeno poviSanje, se vedno primerljiva z drugimi obcinami, saj je prislo do
spremembe placnega sistema in povisanja plac, ki posledicno pomeni povisanje ekonomske cene.
Poudariti pa moramo, da imamo za obcane Mestne obcine Kranj ugodno eeno, to je 4,20 EUR ob
delavnikih. Povprecna potrjena eena ob delavnikih (eena oz. prispevek, ki jo placa uporabnik) storitve
je po Analizi Instituta RS za soeialno varstvo v letu 2017 znasala 5,30 EUR na uro oziroma 5,27 EUR v
mrezi javne sluzbe (domovi za starejse, centri za socialno dele ter javna zavoda, katerih
ustanoviteljica je obcina).
Tabela' Ekonomska cena in cena za uporabnika v mestnlh obfinah za leta 2017 in 2018
MESTNA OKINA

EKONOMSKA CENA

CENAZA UPORABNIKA

201~

2018··

UUBUANA OMjolec ZOOI

17,90

17,90

4,40

4,40

MARIBOR

17,70
17,90
17,85
18,93
17,88
17,92
17.38
15,98
17.01
17.n

19,84
18,09
19.16
18.93
19.1D
17,91
111,69
1785
17,29
17,22

4,74

5,31
4.20
5.lD
5,lD
4.70
8,48
3,90
5,29

KRANJ
KOPER
CEUE
NOVOMESTO
VELENJE
NOVA GORICA
pTUJ
MURSKA SOBOTA
SLOVENJ GRAOEe

delollnlk 2017· delovnlk 2018··

4~O

5.10
5.10
4,70
8.48
3,90
5.29
5,58
5,10

6,1IZ

4,30

• Vir: In~titut Republike SIoveni~ za sodalno varstvo; "Izvajanje pomoli na domu - Analiza slanja za leto 2017". junij 2018
•• Pcdalek pridobljen cd Izvajalcev pomoci na domu lB navedene mestne obOne.
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Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da obCina v letu 2019 s subvencijo iz
proracuna krije 78,3% (76,8% v letu 2018) ekonomske cene. Za uporabnika socialnovarstvene storitve
pomoc druzini na domu bi tako cena ostala nespremenjena in bi znasala za enD uro storilve 4,20 EUR .
Menimo, da bi visja cena negativno vplivala na socialno varnost uporabnikov in predvidevamo, da bi
lahko povzrocila odpovedi izvajanja storitev oziroma porast prosenj za zmanjsanje placila (dodatno
subvencijo) na Centru za socialno dele Kranj, Glede na povisanje cene ostalih storitev in dobrin je
placilna sposobnost upokojencev se manjsa, kar je dodaten razlog, da cena ostane nespremenjena,
Dom upokojencev Kranj javno sluibo 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
delo prost dan uposteva dejansko povisanje stroskov dela, kot to izhaja iz Pravilnika. Za leta 2019
smo tako pripravili izracun ekonomske cene 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. Db upostevanju dejstva, da navedena dodatka oziroma visji stroski dela nastanejo Ie pri
socialnih oskrbovalkah smo dodatno izracunali ekonomsko ceno za neposredno socialno oskrbo na
delovni dan (od ponedeljka do sobote), v izracunu katere niso upostevani nacrtovani povprecni
dodatki za nedeljsko dele in delo na prost dan. Za izracun na enoto - to je efektivno uro - sma
uporabili razliko med normativom 110 ur zmanjsanim za dejansko opravljene efektivne ure na
nedeljo in prost dan na oskrbovalko v letu 2018 (januar-november). Ekonomska cena za neposredno
socialno oskrbo na delovnik, ob upostevanju 104,2 ur efektivnega dela/oskrbovalko ad ponedeljka do
sobote, znasa 16,26 (. Ekonomska cena z upostevanjem izplacanega dodatka za nedeljsko dele in ob
upostevanju 4,7 efektivnih ur na nedeljo na oskrbovalko je vecja za 5,87 ( in znasa 23,08 (, kar
pomeni povecanje za 34,1%. Za delo na praznik oz. prost dan znasa ekonomska cena 24,29 ( oz.
+41,2% (7,08 (I, ob upostevanju izplacanega dodatka za dele na prost dan ter dejansko opravljene
ure v letu 2018, v povprecju 1,3 ure na oskrbovalko.
Iz navedenega izracuna predlagamo, da je cena storitve za uporabnika ob nedeljah za 34,1% visja kat
osnovna cena in znasa 5,63 EUR in na dan drzavnega praznika in dela prostega dne visja za 41,2% kar
znasa 5,93 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 Mestnl svet MO Kranj:
1. Poda soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v visini 78,3 % za leta 2019, pri cemer bi
cena za uporabnika znasala 4,20 EUR na uro opravljene storitve in ekonomske cene 19,37 EUR. Cena
storitve za uporabnika ob nedeljah znasa S,63 EUR in na dan ddavnega praznika in dela prostega dne
znasa 5,93 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 2019 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 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.
S. Sprejme sklep, da Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proracunu Mestne
obcine Kranj za leto 2019 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, 7. 1. 2019

Vodja enote za pomoc na dom~
_
Jelka Humar, univ.dipl,soc.de C ~

DIREKTORICA:

Vodja FRS:
\/
Tjasa Kriznar, univ.diPl.ekon .~

Priloge:
obrazci 2, 2/1 2x in 2/2
priloga 1 - Struktura stroskov

II

11

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOCI DRUZINI NA DOMU ZA LETO 2019 - MESTNA OBCINA KRANJ

Obrazec2

Datum: 2.12.2018
Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV KRANJ

33,24

2

Stevilo zaposlenih
- stroKovna pnprava v zvezi S SKlenltVlJo
dogovora

3

- vodenje in koordiniranje

0,87

4

- za neposredno social no oskrbo
uporabnikov

31 ,S

5

Stevilo efektivnih ur enega oskrbovalca na
mesee

110

6

IW5):

1

0,87

Skupno stevilo efektivnih ur na mesec
3.465

Obrazlozitev:
Povpretni rnesKni slr"OSki v €

1

a)
b)
c)
d)

strokovna priprava v zvezl s sklenitvijo
doaovora
vodenje In koordiniranje
stroiki za neposredno social no oskrbo
(d+e+f)

I

e)

- strotki dela
. strosKI matenala In stomev, amortizaClJe,
inv. vzdrfevanja

f)

- stroski financiranja

Ig)

SKUPAJ( a+b+c)

~

SKUPAJ NA URO
Ila+b+cfskuD.st.efektlvnlh ur}

Subvencija iz
Subvencija iz
proratuna obtine v £ proratuna RS v € na
na mesec
mesec
3

2

(5=2~)

Cena storitve
(6=5Isk.~t.

5

4

ef. ur)

6

1

3.50B,23

3.508.23

0,00

0,00

O,OOE

5.652,77

4.359,19

0,00

1.293,58

0.37E

57.941 .88

44.682.46

0.00

13.259.42

3.83E

50.353,21

38.830.38

0.00

11.522.83

3.33EI

7.58B,67

5.852,08

0.00

1.736.59

O,SOE

67.102,88

52.549.89

0,00

14.553.00

19,37

15,17

78,3%

Ekonomska cena

Razlika v € na mesec

19,37 €

-

0,00

4 ,20

0,0%

21,7%

4,20£1 delavnik

100%
5,63 € nedelja
5,93 € praznik

Sredstva letno

630.596€1

OBRAZEC2/1

MESTNA OBCINA KRANJ

2.12.2018

Struktura stroikov vodsnja na messe za obdobjs"':

leto 2019
Povpre~ni

Osnova za
obra~un

1. STROSKIOELA(a+b+c+d+e+n
SkuJ)~j bruto

al

- osnovna bruto pla~ brez delovne dobe z napredovanji
- dodatek za del.dobo
- uspe~nost
- ostali dodatki
b)

Prispevkl delodajalca za socialno varnost

37.209
26.698
2.039,76
9,08%
0.00

mesetni stroaki
v€

4.298

3.100,78
2.22487
2.039,76
185.11
0,00
0,00
358,20

340
5.873
842.79
795,00
4.235,00

2831
489,40
70,23
6625
352,92

35.366
740
500
1.400
1.100
1.100
250
800
70
550
600
150
200
27.906
3.720

2.947,18
61.67
41,67
116,67
91.67
91 ,67
20.83
66.67
5,83
45,83
50,00
12,50
16.67
2.325.50
309,99

76.295

6.357,95

Opombe

Premija KDPZ (upoitevajo izvajalci v okviru mreie

c) jayne sluibel
Drugi strolki dela (skupaj)

d)

- reg res za letni dopust
- povra~ilo stro~kov Qrehrane med delom
- povr.stroa.prevoza na delo in iz dela
- drugi stro~ki dela

2. STROSKI MATERIALA IN STORITEV (a-m)
a)
b)

stro~ki pisarni~kega
stro~ki

c) stro~ki

materiala, tisk zlo~enk PND
materiala - DI , ipd
energije in vode
vzdrfevanja ratun. in ostale opreme

d) stro~ki
e' stro~ki po~tnine
f) stro~ki telefona
g' stro~ki ostalih storitev (6istilne. varov.got.,tiskarske)
h) stro~ki UJP, ban.stro~ki-gotov . poslovanje
i) stroAki izobr~evanja
j) kilometrina na sluzb. potov.
k) osebna varovalna oprema
I) stro~ki zavarovanja
m) stroski za upravno administrativna dela

3. STROSKI AMORTIZACIJE
4. STROaKllNVESTICIJSKEGAVZORZEVANJA
5. STR08KI FINANCIRANJA
SKUPAJ (1+2+3+4)

ILetno dele!

0,87

95 % slrolkov dela vodje

;--20% stro§kov dela vodje

75 % slroAkov dela vodje

10 % strolkov dela vodje

66.3771

Uradni naziv obrazca 211 je "Slruklura stroAkov za aktivnosti iz prve alinee prvega odslavka 12. tlena (stroKovna priprava v zvezi
s sklen. dog ... ) in druge alinee prvega odstavka 12. tlena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje) na mesee" in sa lahko uporabi
za izratun stro§kov po obeh allineah pravilnika, vendar smo 9a zaradi la1je razumljivosti ~e vedno poimenovali struktura stroAkov
vodenja ter struktura stro~kov koordiniranja.

OBRAZEC 211

2.12.2018

MESTNA OSCINA KRANJ

leto 2019

Struktura stroikoy koordiniranja na me.ec za obdobje*:
Povpre~ni

Osnova za
obraeun
1. STRO$KIDELA(a+b+c+d+.+~
a)
b)
c)
d)

-

SkuJ)aj bruto
osnovna bruto pla~ brez delovne dobe
dodatek za del.dobo
uspeAnost
ostali dodatki
Prispeykl delodajalca za 8oelalno Yarnost
Premija KDPZ (upoitevajo Izvajalcl Y okviru
mreze jayne sluzbe)
Drugi stroiki del a (skupaj)
reg res za letni dopust
povra~ilo slroAkov prehrane med delom
povr.slroA.prevoza na delo in iz dela
drugi stroAki dela

2. STROSKI MATERIALA IN STORITEV (a-j)
a)
b)
c)
d)
e)
t)
g)
h)
I)
j)

stroAki pisarniAkega material
stroAki telefona
stroAki vzdrfevania racun. in oslale opreme
stroAki ban~ih storitev
stroAki materiala in DI
stroAki nezgodnega zavarovanja
stroAki izobrazevanja
osebna varovalna oprema
stroAki kilometrine na sluibeni potl
stroAki za upravno administrativna dela

3. STROSKI AMORTIZACIJE

26.516,19
18.51273
1.220.94
12,71%
0,00

mese~ni

stro§ki
vE

Opombe

2.209,68

2.658,55

1.378,08
1.220,94
155.12
0,00
0,00
221,55

340
7.005,19
842,79
842,40
12000
5.200,00
20.895
800
400
1.300
250
100
80
500
200
30
17.235
2.652

28,31
583,78
70,23
70.20
10.00
433.33
1.741,29
66.67
33.33
108,33
20.83
8,33
6,67
41 ,67
16.67
2 50
1.438,29
220,97

50.063

4.171,94

95 % stro6kov dela kordinatorja

:-

koordinatorja

75 % s1ro6kov dels koordinatorja
10 % strotkov dela koordlnatorja

4. STRO$KIINVESTICIJSKEGA VZDRZEVANJA
5. STROSKI FINANCIRANJA
SKUPAJ (1+2+3+4)

ILetno delez

0,87

43.5551

Uradni naziv obrazca 2/1 je"Struktura stroSkov za aktivnosti iz plVe alinee prvega odstavka 12. elena (slrokovna priprava v zvezi
s sklen dog ... ) in druge alinee prvega odstavka 12. elena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje) na mesec" in se lahko uporabi
za izratun stroskov po obeh allineah pravitnika, vendar smo ga zaradi lazje razumljivosti ~ vedno poimenovall struktura slrotkov
vodenja ter struktura stro~kov koordiniranja.

20% 6tro~ov dela

OBRAZEC 2/2

MESTNA OeCINA KRANJ

2.12.2018

Struktura stroikov za nepolredno socialno oskrbo uporabnlkov na mesec za obdobje:
leto 2019
Povpre~ni

0.00

345.53
135.08
0

meseeni strolki
vE
1.1198,51
1.071.51
938.84
76,70
1596
28.79
11.26
0.00

18,10%

2.070,2-4

172,52

29,18

350,18
3.137.-41
842,79
982 ,80
780,00
531.82
871 ,78
193,96
2.115,82
208.22
32.05

2918
281,45
70,23
81 ,90
65.00
44.32
47,85
18,18
178,30
17.35
2.67

98.63
100.00
197 ,26
224,66
158,90
10,96
38,36

8.22
8,33

Osnovaza
Izraeun

1.

STRO!KI DELA (a+b+c+d+e+f+g)
a) SkupaJ bruto
oanovna bruto_ pla~ brez delavne dobe z napredovanji
dodatek za del.dobo
dodatki na Dosebne DOQoje dela (izmenski. neenakomerni
dodatek na posebne Dogoje dela (nedelja)
dodatek na posebne pogole dela (praznlk)
uspeSnost

-

938.84
8.17%

Del

b) Prlsj)evki delodalalca za soc.varnost.
Premlja KDPZ (upotlevajo izvaJalci v okvlru mre!e javnih
c) slulb)
d) Drugl siroiki de/a (skupall
reg res za letni dopusl
- povra~ilo stroAkov prehrane med delom
- ,povr.slroA.prevoza na delo in iz dela
'ubileine nagrade. solidarnostne pomoei, odpra vni ne
e) korekclia pla~ ler davkov In prlspevkov na plal:e
1) p!lsJJ4tvek za nezaposlene invallde
2. STRO$KI MATERIALA IN STORITEV (a-k)
a) stroAki osebne varovalne opreme
b) stroAki zdravstvenjh pregledov

-

-

stroAki zavarovalne premije za nezg.zavar. in odgovornost
c)
d) stroAki izobrazevanja in supervizije
ej ostali stroAki materiala in storitev
f) stroAki telefona in vzdrzevanle aDlikacije na gsm
hl stroAki razkutil. sanit.materiala , iDd
g) varstvo pri delu
i) drobni inventar
j) stro~ki za prevozne storitve-kilometrina
3. STRO$KI AMORTIZACIJE

4.
5.

STROSKI VZDRZEvANJA VOZIL(gorivo, reglstr.,vzdt.,zavar.)

1.70%
3.07%
1.20%

842.79
81 ,90
65.00
19.412
3,83%
588,95
77.220
7.600
1.170
3.600
3.650
7.200
8.200
5.800
400
1.400
38.200

obra~un

19.182,21
12.85868
11 .266.08
920.44
191 .52

16.44
18,72
13.24

2.700

1.046.58
73,97

0.91
3,20
87.22
8,16

25.600

701,37

58,45

22.073.17

1.839,42

STRO$KI FINANCIRANJA
SKUPAJ (1+2+3+4+5)
ILetno ·31,5 oskrbovaik

OPOMBE:

31,5

SKUPAJ PND

805.235

Opombe

15 % siroAkov dela
oskrbovalk

Priloga 1

STRUKTURA STROAKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO NA DOMU
NAtRTOVANIPOVPREtNIMESEtNISTROAKIZATEKOtELETO
zap.

ELEMENT CENE

osnova za obratun
leto 2019 v EUR
1.598,51
I
1.071,55

za

~l.

1.
a)

b)
c)
d)

e)
f)

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

~)
3.
4.
5.

STROSKI DELA(a+b+c+d+e+f)
Skupaj bruto
osnovna plata brez delovne dobe
~datek za delovno dobo
u~e~.2.~
dodatek za jzmensko delo
dodatek za dele v neenakomerno razporejenem
delovnem tasu
dodatek za delo v nedeljo
dodatek za delo na dan, ki je z
zak~n_om doloten kot dela prost dan
prtsp.delodajalca za soc.va most
prem!ja KDPZ
drugi stroikl dela
'regres za letni dopust
·povrat.str.prehrane med delom
·P..oX@£~trJ~r~voza na in iz dela
• drug; stro~ki dela po KP
korek. plae ter pri!!p.. na plate
Iprispevek za nezaposlene invalide
STR.MATERIALA IN STRORITEV(a+.. +g)
str.prevoznih stonlev
stro~k l za~eitnih sredstev
stro§ki zdravstvenih pregledov
zavarovalne premije
str. izobrazevanja
str.pisarniAkega materiala
drugi stroAki
AMORTIZACIJA
STR.INVESTlCIJSKEGA VZDRZEVANJA
STROAKI FINANCIRANJA
SKUPAJ (1+2+3+4+5)

- 938,84
76,70

0,33

9,48

16,10% ,

6.48
28,79
11 . ~~
172.52
29.18
261,45

I

70.23
81 ,90

-

65,00
44.32
47.65
16.16

3,83%

I

176,30

del.obl. +obutev

POVPRECNIMESECNISTROSKlnaOSKRBOVALKO
normaliv efeklivnih ur/oskrbovalko/mesec
POVPREtNI STROSKI NEPOSR.SOC.OSKRBE I EFEKTlVNO URO
za delo od ponedeljka do nedelje

POVPRECNI MESECNI STROSKI na OSKRBOVALKO
za delo od ponedeljka do sobote
povpretne realizirane efeklivne ure/oskrbovalko/mesec
za delo od ponedeljka do sobote
POVPREtNI STROAKI NEPOSR.SOC.OSKRBE I EFEKTlVNO URO
za delo od ponedeljka do sobote

DEJANSKI DOD.POVP.STROS. DELA ZA DELO V NEDELJO/OSKRB. za lelo 2018
povpr. mes. efeklivne ure/oskrbovalko/za delo v nedeljo v letu 2018
DEJANSKI DODATNI STROAKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO
POVPRECNI STROAKI NEPOSR.SOC.OSKRBE I EFEKTIVNO URO
povetani za dejanske stro~ke dela v nedeljo
% povecanja cene za delo opravljeno v NEDEUO
DEJANSKI DOD.POVP.STR.DELA ZA DELO NA DELA PROST DAN/OSKR. za 2018
povpr. meso efektivne ure loskrbovalko/za delo na dela prost dan 2018
DEJANSKI DODATNI STROAKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN
POVPREtNI STROAKI NEPOSR.SOC.OSKRBE I EFEKTlVNO URO
pove~ni za dejanske stro~ke dela na prost dan
% povecanja za deja opravljeno na DELA PROST DAN

~

.
6,16
58,45
0,00
1.839,42

1.839,42 EUR
110 ur

16,72 EUR

1.792.92 EUR
104,2 ur
17,21 EUR

26,61 EUR
4,5 ur
5,87 EUR
23,08 EUR
34,1%

9,13 EUR
1,3 ure
7,08 EUR
24,29 EUR
41,2%

