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Zadeva: OBVESTILO O SPREMEMBI CENE POMOČI NA DOMU v letu 2019

Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št 80/2018, z dne 7.12.2018)
ki prične veljati z 1.1.2019, smo pripravili nov izračun cene pomoči na domu, saj se spremenijo
plačilni razredi za socialne oskrbovalke, kot za vodjo in koordinatorja oskrbe na domu.
Pripravili smo kalkulacijo cene storitve pomoči na domu, iz katere je razvidno, da gre samo za
spremembo tistih kalkulativnih elementov stroškov storitve, ki se nanašajo na spremembe stroškov
dela, kot izhajajo iz prej omenjenega Aneksa.
Cena je pripravljena glede na trenutni obseg dela (število uporabnikov, število oskrbovalk, število ur
oskrbe) z predvideno rastjo, kot je bila realizirana v preteklih letih.

Ker gre za spremembo plač v javnem sektorju in ker smo kot zasebnik zaradi koncesije vstopili v
sistem javne službe, ima ta za nas zavezujoč značaj. Zato smo dolžni izplačevati plače skladno z
navedeno zakonsko spremembo vsem zaposlenim od 1.1.2019 dalje.

Pri pripravi kalkulacije se spremeni:
-

izhodiščni plačni razred za socialne oskrbovalke iz 18. na 19. pl. razred (bruto razlika 34,83
€)

-

regres za letni dopust od 1.1.2019 v višini minimalne plače 886,63 (v letu 2018 842,79, bruto
razlika 43,84€)

-

izhodiščni plačni razred za vodje iz 33. na 34. pl. razred od 1.1.2019-30.10.2019, od
1.11.2019 pa na 35. pl. razred (bruto razlika 72,51 €). Plačni razred za vodenje in koordinacijo
storitve od pridobitve koncesije ni bila spremenjena.

1

SENIOR, Center za pomoč starejšim, Lidija Umek s.p., Zagaj 36, 3256 Bistrica ob Sotli
izpostava Gerontološko središče, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

-

delež za strokovno pripravo in delež za vodenje ter koordinacijo (v letu 2018 porast za 6
uporabnikov in za 0,5 soc. oskrbovalke). Delež se zato poveča za 0,04 strokovne vodje.

-

redno zaposlene socialne oskrbovalke iz 3,5 na 4, upoštevajoč nadomeščanja zaradi letnih
dopustov in opravljenih nadur dela. Zato je v kalkulaciji cene upoštevano 440 efektivnih ur
mesečno, saj jih zakonsko lahko oskrbovalka opravi 110 mesečno. V letu 2018 je bilo
mesečno povprečje 393 ur oskrbe, kar je na zaposleno oskrbovalko povprečno znašalo 112
efektive.

Cena oskrbe z upoštevajočimi spremembami, se tako med delavniki kot tudi ob nedeljah in praznikih,
poveča za 0,54 €/uro. Ekonomska cena tako znaša 18,57 €/uro (od pon.-sob., tudi večerne oskrbe),
ob nedeljah in praznikih 20,34 €/uro.

Naš predlog je, da se povečanje razdeli enakomerno med občino in uporabnike.
Tako bi se za občino cena povečala za 0,27 €/uro in za uporabnike 0,27€/uro.
Občina bi prispevala 13,30 €/uro, ob nedeljah in praznikih pa 14,56 €/uro.
Uporabniki bi prispevali 5,27 €/uro, ob nedeljah in praznikih pa 5,78 € uro.

Mislimo, da je z takšno porazdelitvijo storitev še vedno dovolj dostopna za upravičence in da bodo s
storitvami oskrbe še vedno lahko ostajali čim dlje v svojem bivalnem okolju.

Glede na zgoraj navedeno prosimo za ustrezno potrditev predlagane cene, ki bi pričela veljati z
01.01.2019.
S prijaznimi pozdravi!
Lidija Umek, univ.dipl.soc.del.
direktorica
Priloge:
- Kalkulacija cene z razvidnimi spremembami kalkulativnih elementov
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