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Zadeva: Izvajanje socialno varstvene storitve pomocdruzini na domu za Obcino Makole

Spostovani.

Na podlagi povprasevanja za izvajanje socialno varstvene storitve pomoc druzini na
domu (v nadaljevanju SVS PND) za Obcino Makole in na podlagi prejetih podatkov o
izvajanju te storitve s strani Centra za socialno deio - enota Siovenska Bistrica, smo
vam pripravili okvirno, nezavezujoco ponudbo za izvajanje tovrstne storitve.

Za izvajanje nalog strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora iz prve alinee
prvega odstavka 12. cl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev smo v skiadu s Pravilnikom o standardih in normativih sociainovarstvenih

storitev upostevali enega strokovnega deiavca na 200 uporabnikov.

Za izvajanje nalog vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve iz druge
alinee prvega odstavka 12 ci. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev smo v skiadu s Pravilnikom o standardih in normativih

sociainovarstvenih storitev upostevali 0,5 strokovnega deiavca na 20 neposrednih
izvajalcev oskrbe.

Za izvajanje neposredne osnovne oskrbe smo upostevaii 110 efektivnih ur na
oskrbovalko.

Za delitev stroskov v primeru, ko izvajalec izvaja SVS PND za vec obcin se stroski deiijo
V skiadu s 3. odstavkom 17. cl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev. Delez strokovnih delavcev in sodeiavcev, ki opravljajo naloge iz 1.
(strokovna priprava) in 2. alinee (koordinacija) 1. odstavka 12. ci. Pravilnika o
metodoiogiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev bi za Obcino Makole glede
na stevilo uporabnikov pripadal delez v visini 10,34 %.
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Za izvajanje neposredne oskrbe smo upostevali dve oskrbovalki, ki bi opravljali storitve
V delezu 220 efektivnih ur mesecno.

V ponudbeni ceni so tako zajeti stroski dela v delezih ter za administrativna dela v
delezu 75 % stroskov dela strokovne priprave in koordinacije.

Ponudbena cena se vedno ne zajema vseh stroskov materiala in storitev, amortizacije
in investicijskega vzdrzevanja, ki pri izvajanju storitev dejansko nastajajo, sa] so iahko
V skladu z 8. odstavkom 12. cl. Pravilnika o metodologiji iahko pri neposredni oskrbi
upostevani le v visini 15 % stroskov dela vseh neposrednih izvajalcev oskrbe. Tako bi
Iahko upostevali stroske prevoza le v visini 76 % vseh nastalih stroskov za prevoze.
Tako sploh ne moremo upostevali ostalih stroskov materiala in storitev, ki pri izvajanju
storitve nastajajo.

Da bi ubiazili vpliv izplacila potnih stroskov oskrbovalkam na ceno SVS PND, si v Domu
prizadevamo, da zagotavijamo lastna prevozna sredstva, kar bi v primeru izvajanja
SVS PND za Obcino Makole bilo gotovo primerno in potrebno in predstavlja novo
investicijo v osnovna sredstva.

Ob upostevanju navedenih dejavnikov, ki vplivajo na dolocitev cene SVS PND, iahko
ponudimo za Obcino Makole ze obstojeco ekonomsko ceno za Obcino Slovenska
Bistrica in Obcino Poljcane, ki znasa:
- 21,15 EUR za 1 uro storitve, opravijene ob delavnikih,
- 24,89 EUR za 1 uro storitve, opravijene ob nedeljah,
- 26,95 EUR 1 uro storitve, opravijene na dan drzavnega praznika.

Ceno za uporabnika doloci Obcina Makole v skladu  s 3. odstavkom 17. cl. Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen sociaino varstvenih storitev.

Prizadevamo si, da oblikujemo enotno ekonomsko ceno za vse obcine, za katere
izvajamo storitev PND in to na nacin, da cena pokrije nastale stroske za izvajanje SVS
PND.

S spostovanjem vas pozdravijamo.

Pripravil pomocnik direktoricey^'^^ '^°^^^
Goran Frangez, mag. posl. vj^'

Direktorica:

Ivanka Sorsak, univ, dipl. soc. del.

Vrociti:

naslovniku (priporoceno in po e-naslovu: matiaz.kopse@obcina-makole.si:
arhiv - tu.


