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V prilogi vam po5iljamo izradun cene storitve pomodi na domu, kije skladna s Pravilnikom o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ter predlagamo, da
podate soglasje k ceni v vi5ini 18,78€ na uro, kar je 7 ,8%o zviianja glede na leto 2018.
Subvencija iz proraduna obdine znaia (7oo/o) 13,42€. Cena za tporabnike storitve maSa 5,35 € na uro.

V 12. dlenu metodologije so stro5ki storitvejasno razdeljeni na:
- stroske strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, kotje dolodeno pri prvem delu storitve v

pravilniku, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev,
- stroike vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storiwe in
- stro5ke za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Na poviSanje cene storitve je vplival dejavnik povi5anja stroSkov dela za javne usluZbence. Ta se je bistveno
spremenila ie s 01.01.2019, vendar ga v ceni storitve uveljavljamo 5ele s 01.03.2019. Vsi ostali elementi cen
ostajajo na nivoju preteklih let.

Postopek izraduna cene je jasno podan v 14. dlenu metodologije in sicer tako, da se:

- stro5ki storitve se najprej zmanj Sajo za oprostitev, ki jo je obdina dolZna v skladu z 20. dlenom
Uredbe o merilih za dolodanje oprostitev pri pladilih socialnovarstvenih storitev pladati v celoti
(vsakdo je v celoti oproSden pladila tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in skleniwi
dogovora o izvajanju storitve). To so stroiki iz prve alineje.

- preostanek stro5kov se nato zmanjla za subvencijo, ki jo zagotavlja obEina Vransko v skladu z
99. Elenom Zakona o socialnem varstvu v viSini 707o. Gre za stroSke iz druge in tretje alineje.

- preostanek stroSkov pa se deli s Stevilom efektivnih ur vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na mesec.
Tako dobimo ceno storitve na uro.

V prilogi je priloZen izradun cene v primeru 50oZ subvencije cene. V tem primeru ura za obdino znaia 10,04€
in ura za uporabnika storitve 8,74€.

V prilogi je priloZen izradun cene v primeru 600% subvencije cene. V tem primeru ura za obdino zna5a
| 1,794€ in ura za uporabnika storitve 6,99€.

V prilogi je priloZen tudi izradun cene v primeru 80% subvencije cene. V tem primeru ura za obdino znaSa

15,28€ in ura za uporabnika storitve 3,49€.

V prilogi je priloZen tudi izradun cene storiwe za nedelje in praznike v odvisnosti od deleZa financiranja
obdine.

Mag. Mojca Hrastnik
Direktorica
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Zadevaz Yloga za izdajo soglasja k ceni storitve pomoi na domu, z veljavnostjo 01.03.2019




