~

MESTNA OBCINA KRANJ

Zupan
S!ovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106
E: la!nistvo.wpana@krall],s! 5: www.krnnl.sl

Stevilka :
Datum:

122-65/2018-8-(47/04)
28.1.2019

MESTNI SVET MESTNE OBCINE KRANJ

Zadeva: Soglasje k ceni storitve pomoci na domu

1. PRAVNI TEMEU
Pravni temelj predstavljajo:
- Zakon 0 socialnem varstvu (Ur. list RS, st. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-Z0A-A),
- Uredba 0 merilih za dolocanje oprostitev pri placilih social no 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 (Ur. list RS, st. 45/10),
- Odlok 0 zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni obcini Kranj (Uradni list st. RS 15/14-UPB1,
76/15,52/17,64/18),
- Statut Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 30/17-UPB1, 70/18).
2. OCENA STANJA

Dom upokojencev Kranj po pogodbi izvaja za Mestno obcino Kranj storitev pomoci na domu od 1.2.2000
in je zato pripravil predlog cene storitve pomoci na domu za Jete 2019. Ceno storitve, oblikovano v skladu
z veljavno zakonodajo, doloci organ upravljanja izvajalca storitve pomoci na domu. K ceni pa si mora
izvajalec pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne obcine Kranj.
3. RAZLOGI, CIUIIN POGLAVITNE RESITVE

Za Mestno obcino Kranj bo v letu 2019 storitev pomoci na domu izvajalo 31,5 socialnih oskrbovalk (en a
vee kot v letu 2018), 0,87 koordinatorja in 0,87 vodje pomoci na domu, kar pomeni v povprecju 3.465 ur
pri uporabnikih mesecno. Povprasevanje po teh storitvah iz leta v Jete raste. Za primerjavo lahko povemo,
da je v proracunskem letu 2004 za Mestno obcino Kranj izvajalo pomoc na domu 13 socialnih oskrbovalk,
v proracunskem letu 2010 v povprecju 25 oskrbovalk, leta 2019 jih bo 31,5. Oskrbovalke so iz meseca v
mesec oskrbovale vecje stevilo oskrbovancev (meseca januarja 200461, proracunskega leta 2018 176
oskrbovancev) ter opravile naslednje stevilo ur pri oskrbovancih (proracunskega leta 2003 14.651 ur, 2013
34.034 ur, 2017 35.432 ur in proracunskega leta 201834.173 ur). Predlagana izracunana ekonomska cena
storitve pomoci na domu za Jete 2019 znasa 19,37€ in je glede na Jete 2018, ko je bila 18,09€, visja za
1,28€. Povecanje cene je posledica povisanja izhodiscnih placnih razredov, napredovanj v pi acne razrede,
povisanje dodatkov za dele v manj ugodnem delovnem casu, visjo minimalno placo in regresa, 4 odpravnin
ob upokojitvi. Pri tem predlagamo, da cena za uporabnika ob delavnikih znasa 4,20€ (enako kot v letu
2018), ob nedeljah znasa 5,63€ (v letu 2018 5,85€), ob praznikih in del a prostega dne pa 5,93€ (v letu 2018
6,11€). Trenutno izracunana subvencija k ceni pa znasa 78,3% (v letu 201876,8%).
Dom upokojencev Kranj predlaga, da Mestna obcina Kranj sofinancira javno sluzbo pomoci 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,
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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. l 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 social nih oskrbovalcev, ki so v skladu z
navedenim Pravilnikom vkljuceni kot del osnove za oblikovanje cene storitve. lato 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, v terminih, ki so casovno najbolj zeljeni ali se obcasno pojavijo. Poleg tega prihaja do
bolniskih in porodniskih odsotnosti, koriscenja letnega dopusta in polne zasedenosti oskrbovalk. lato
predlagamo, da Dom upokojencev Kranj lahko v okviru dogovorjenih sredstev v proracunu Mestne obcine
Kranj zaposli dodatno stevilo izvajalcev neposredne socialne oskrbe, 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 del a vodje in koordinatorja; materialni
stroski najvec 20 % stroskov del a 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.
Od Instituta Republike Siovenije za socialno varstvo smo prejeli analizo stanja izvaja,,(lja ppmoci na domu
za leta 2017. Iz omenjene analize izhajajo med drugim naslednji podatki:
'
- celotni stroski pomoci na domu na uro storitve so v Sloveniji povprecno znasali 17,19€, na Gorenjskem
18,45 €, v mestnih obcinah pa 17,27 €, v mestni obcini Kranj v izracunu 17,11 €,
- povprecna potrjena cena, ki jo placa uporabnik storitve pomoci na domu na uro ob delavnikih je po
slovenskih obcinah v navedenem obdobju znasala 5,30 €, v gorenjski regiji je zanasala 4,95 €, v mestnih
obcinah 4,97 €, v mestni obcini Kranj pa 4,20 €,
- socialne oskrbovalke so v Sioveniji v letu 2017 opravile povprecno 99,8 efektivne ure na mesec, v mestni
obcini Kranj pa 102,73 efektivnih ur.
4. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE
Mestna obcina Kranj v proracunu za leta 2019 zagotavlja sredstva za javno sluzbo pomoc na domu v visini
630.596€. Predlagamo, da Mestna obcina Kranj tudi v proracunskem letu 2019 sofinancira javno sluzbo
pomoci na domu po dejanskih stroskih, v skladu s Pravilnikom 0 metodologiji za izracun cene social no
varstvenih storitev. Pri tem predlagamo, da od 1. 3. 2019 dalje, cena za opravljeno storitev pomoci na
domu za uporabnika do naslednjega predloga Doma upokojencev Kranj ostaja nespremenjena in znasa ob
delavnikih 4,20 €, ob nedeljah 5,63 € ter na dan drzavnega praznika in dela prostega dne 5,93 €.

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 pomoci na domu v visini 19,37 € in predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike
v visini 78,3%. Cena urne postavke storitve pomoci na domu od 1. 3. 2019 dalje znasa za
uporabnika ob delavnikih 4,20 €, ob nedeljah 5,63 €, na dan drzavnega praznika in del a prostega
dne 5,93 € in ostaja za do naslednjega potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj
nespremenjena. Mestna obcina Kranj pri tem sofinancira javno sluzbo pomoci na domu po
213

2.

3.

4.

dejanskih stroskih, v skladu s Pravilnikom 0 metodologiji za izracun cene socialno varstvenih
storitev.
Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj za
leta 2019 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 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.
Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2019
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.
Dom upokojencev Kranj v okviru sprejetih sredstev v proracunu Mestne obcine Kranj za leta 2019
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.
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