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OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 

Številka: 12280 - 06/2016 
Datum: 14. 3. 2016 

 

O B Č I N S K I    S V E T 
 

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 

ZADEVO: PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE 
STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU  V OBČINI LAŠKO 
 

Gradivo pripravil:  
- Center za socialno delo Laško 
 

Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 

Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 16. 3. 2016 
 

Pristojnost in pravna podlaga:  

 21. člen Statuta občine Laško(Ur. list RS, št. 99/2007,  17/2010 in 45/2011, 51/2015)  

 99. in 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – UPB, 23/07 

– popr., 41/07 – popr. in 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-45) 

 36.,37.,38. in 40. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012)     

 

Predlog sklepa: 
 

Občinski svet Laško sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev: 
 Na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je 
Center za socialno delo Laško pripravil  nov izračun cene socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu.  

Spremembe cen, ki so v primerjavi z lanskim letom nižje, so posledica zaposlitve 
delavke preko javnih (aktivna politika zaposlovanja) in same organizacije dela                                
( racionalizacija pri plačiulu potnih stroškov). 

 

Preglednica sprememb: 

 1 efektivna ura 40 % 50% 

Trenutna cena 15,99 22,39 23,99 

Predlagana cena 14,39 20,14 21,58 

Trenutni prispevek Občine  12,47 16,19 17,19 

Predlagana cena Občina 10,89 15,25 16,34 

Trenutni prispevek uporabnika 3,52 6,20 6,80 

Predlagana cena za uporabnika 3,50 4,89 5,24 

40 % -  cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času 
50 % -  cena ure storitve na dan državnega praznika ali dela prostega dne 
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OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU      

1 Število zaposlenih:       

2 

- za aktivnosti iz prve alineje prvega ostavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s 

sklenjenim dog.) 0  

3 - za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje) 0,8148   

4 - za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 10   

5 Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec 110   

6 Skupno število efektivnih ur na mesec (4 * 5): 1100   

                    

    

Povprečni 

mesečni stroški 

v EUR 

Subvencija iz 

proračuna 

občine v EUR 

na mesec 

Razlika v EUR 

na mesec     

(4=2-3) 

Cena storitve 

(5=4/             

sk. št.efekt.ur) 

  1 2 3 4 
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a) 
Stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. 

člena tega pravilnika (strokovna priprava) 
2.284,03 2.284,03 0,00 0,00 

b) 

Stroški iz druge alineje prvega odstavka 12. 

člena tega pravilnika (vodenje in 

koordiniranje) 
1.798,36 1.798,36 0,00 0,00 

c) Stroški za neposredno socialno oskrbo 11.745,50 7.890,62 3.854,87 3,50 

- stroški dela 10.265,89 6.896,62 3.369,26 3,06 

- 
stroški materiala in storitev, amortizacije, 

investicijskega  vzdrževanja 
1.479,61 994,00 485,61 0,44 

- - stroški financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) SKUPAJ (a+b+c) 15.827,89 11.973,01 3.854,87 3,50 

e) SKUPAJ NA URO 14,39 10,89 3,50 0,00 

 
Cena socialno varstvene storitve se določi na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih 
stroškov za tekoče leto po elementih za oblikovanje cen, preračunanih na enoto storitve         
(efektivna ura). 
Stroške storitve »pomoč družini na domu« po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev sestavljajo: 

a. stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, 
b. stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve, 
c. stroški za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov. 

 
Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

Priloga:  

- predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu v Občini Laško 
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PREDLOG 
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo UPB2, 23/2907 – popr., 41/2007 – popr., 5/2008, 73/2008 in 8/2009), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/2002, 
87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 in 5/2009) in določil Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 99/2007 - UPB, 17/2010, 45/2011 in 51/2015)  je Občinski svet na ___ redni seji, dne 
________, sprejel 

 
SKLEP 

 

o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu                          

v Občini Laško 

1.  
 

 Občinski svet Občine Laško daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Laško, ki jo je predlagal izvajalec CSD Laško. 
 

2.  
 

 Cena neposredne socialno varstvene storitve pomoč družini na domu znaša          

14,39 EUR na efektivno uro. Občina Laško bo ceno socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu subvencionirala v višini 10,89 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve 
za uporabnika znaša 3,50 EUR na efektivno uro. 

 
3.  
 

 Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se poveča za 40% in znaša 
20,14 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 15,25 EUR na efektivno uro, končna 
cena za uporabnika znaša 4,89 EUR na efektivno uro.  
  

4.  
 

Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se 
poveča za 50% in znaša 21,58 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,34 EUR 
na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 5,24 EUR na efektivno uro.  

 
5.  
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene 
socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško številka 12280 - 09/2015, z dne              
27. 05. 2015  (Uradni list RS, št. 39/2015). 
 

6.  
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 1. 5. 2016. 
 
 
Številka: 12280 – 06/2016 
Laško, dne  
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 
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