
 
OBČINA DOBJE 

Dobje pri Planini 26  3224 Dobje pri Planini  Slovenija  tel: +386 (0)3 746 60 32  fax: +386 (0)3  746 60 35  e-mail: 

obcinadobje@siol.net 

 

Dobje, 3.7.2018                         7.tč 

 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE DOBJE 
 
 
 
 
 
ZADEVA: Gradivo za 7. točko dnevnega reda 18. REDNE seje OS 
 
PREDLAGATELJ: CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠENTJUR   
 
NASLOV: Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini  
                 Dobje 
 
PRIPRAVILI: CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠENTJUR  
 
PRISTOJNO DELOVNO TELO:  
 
POROČEVALEC: Andreja Gradič   

 
VSEBINA:  

- uvodna obrazložitev  
- predlog izvajalca socialnovarstvene storitve  

 
PREDLOG SKLEPA:  
Sprejme se Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu  v 
Občini Dobje  
 
 
 

Župan občine Dobje 

Franc Leskovšek  

Priloga:   
- predlog  cene storitve pomoč na domu  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREDLOG       REDNI POSTOPEK (81. čl. Poslovnika 
 
Na podlagi 43., 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07 – popr., in 41/07 – popr, 61/10, 62/10, 40/11, 40/11) 38. 
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09, 6/12),  in 12. člena Statuta 
Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 –UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 
18. redni seji dne 12.7.2018  sprejel 
 

S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu 

 v Občini Dobje  
 
 

1. člen 
 

Občina Dobje bo v letu 2018 zagotavljala izvajanje programa pomoč družini na 
domu, v okviru izvajalca Centra za socialno delo Šentjur in sicer:  

- v obdobju od januar – april v obsegu 55 efektivnih ur mesečno 
- v obdobju od maj – december v obsegu 27,5 efektivnih ur mesečno.  

  
2. Člen 

 
Občinski svet Občine Dobje daje soglasje k ekonomski ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu,   

 ob delovnikih (od ponedeljka do petka)  v višini 18,95 EUR na efektivno uro  

 za storitve opravljene v nedeljo ali v nočnem času in na  dan državnega 
praznika ali dela prostega dne  v višini 19,40 EUR na efektivno uro 
   

3.  Člen 
 

Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za  efektivno uro 
socialne oskrbe, ob delovnikih 5,34 EUR, kar predstavlja 28,17% ekonomske cene. 
Razliko do ekonomske cene v višini 13,61 EUR subvencionira Občina Dobje, kar 
predstavlja  71,83 % ekonomske cene.    
 

4. Člen 
 

Cena ure socialne oskrbe na domu, opravljene v nedeljo ali v nočnem času in na dan 
državnega praznika ali dela prostega dne, za uporabnike znaša 6,94 EUR, kar 
predstavlja 35,77%  ekonomske cene.  
Razliko do ekonomske cene v višini 12,46 EUR subvencionira Občina Dobje, kar 
predstavlja  64,23% ekonomske cene.    
 

5. Člen 
 
Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč 
družini na domu  v Občini Dobje št.: 122-0005/2017 z  dne 13.07.2017. 

 
 



 

6. člen 
Ta sklep stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.    
 
Številka: 122-0004/2018 
Dobje, dne 12.7.2018  
 
                                                                              Župan Občine Dobje 
           Franc Leskovšek 
 
 
 
 
I. PRAVNI TEMELJ  
  
Pravni temelj za sprejem Sklepa soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu  v Občini 
Dobje, je 43., 99. člen in tretji odstavek 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 UPB2, 23/07 – popr., IN 41/07 – popr), 38. člen Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 
5/09, 6/12), Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS 45/10)  
in 12. člen Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 –UPB1).  
 
   
II. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN  
  
 
Center za socialno delo je javni socialni varstveni zavod, ki ga je ustanovila država. Opravlja 
naloge, ki mu jih nalagajo zakoni kot javno pooblastilo ter socialno varstvene storitve in 
ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov, 
družin in skupin prebivalstva ter dajatve, namenjene tistim, ki si sami ne morejo zagotoviti 
socialne varnosti.  
 
Za občino Dobje je pristojen Center za socialno delo Šentjur.   
 

Naloge za izvajanje  programa pomoč družini na domu se izvajajo na podlagi sklepa o 
soglasju k ceni in  na tej osnovi sklenjeni pogodbi med Občino Dobje in CSD. Sredstva za ta 
namen se letno zagotovijo v proračunu občine.  

Pomoč družini na domu je samostojna socialno varstvena oblika, ki jo določa zakon o 
socialnem varstvu v 15. členu., kot eno izmed oblik pomoči družini. Gre za storitev v okviru 
javne službe, ki jo zagotavlja občina.  

Cena storitve socialne oskrbe na domu se oblikuje na način, ki ga določa Pravilnik o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo predlaga izvajalec storitve. 
Cena storitve se določi na efektivno uro, torej stroški, ki se upoštevajo pri določitvi cene, se 
preračunajo na uro neposredne storitve za uporabnika.  Upravičenci in drugi zavezanci so 
dolžni sami plačevati stroške izvajanja storitev v višini veljavne cene storitve, zmanjšane za 
subvencijo občine in subvencijo sredstev zavoda za zaposlovanje, ki v skladu s predpisano 
metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev znašajo najmanj 50% celotnih 
stroškov storitve. Občinski svet lahko s sklepom določi višji odstotek subvencije k ceni 
storitve.  

Da bi se približali potrebam uporabnikov, se predlaga uvedba izvajanja storitev PND 
izven delovnikov, in sicer izvajanje storitev ob nedeljah ter na dan državnega 



 

praznika in dela prostega dne. Po zakonodaji je možnost povišanja cen v takih 
primerih do 40 % ob nedeljah oz. 50 % na dan državnega praznika in dela prostega 
dne.  
 

K ceni storitve, si mora vsak izvajalec pridobiti soglasje občinskega sveta.  

  
III. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA  
Program pomoč družini na domu se v Občini Dobje trenutno izvaja po sklepu o soglasju k 

ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje  številka 122-0005/2017 z  dne 
13.07.2017. 
 
Cena za uporabnika ob delovnikih in za storitve opravljene v nedeljo ali v nočnem 
času in na  dan državnega praznika ali dela prostega dne  ostaja  nespremenjena 
glede na preteklo leto.  
 
Glede na nižje št. Uporabnikov programa pomoči družini na domu, smo v letu 2018 s 
Centrom dosegli dogovor, da se izvajani program iz sedanjih 55 ef. Ur na mesec krči na 27,5 
ef. Ur na mesec. V kolikor bi se v tem obdobju izkazala večja potreba po izvajanju programa, 
se koristijo še neizkoriščene ure iz obdobja, ko je bilo povpraševanja manj, glede na takratni 
obseg (55 ef. Ur).    
 
Preglednica s podrobnejšim prikazom je predstavljena v poročilu, ki ga je pripravil CSD 
Šentjur.   
 
 
IV. FINANČNE POSLEDICE PREDLAGANEGA AKTA  
  
Finančne posledice sprejetja predlaganega sklepa po predlogu CSD Šentjur bi za Občino 
Dobje znašale 8.082,77 EUR letno ob izhodišču 55 efektivnih ur/mesečno od jan – aprila in 
27,5 efektivnih ur/mesečno od maj – december. Znesek se bi lahko ustrezno znižal s 
prispevki uporabnikov, kar je odvisno od števila ur in od socialnega položaja uporabnika.  
 
 Predlog izračuna pogodbe posredovan s strani CSD je v prilogi.  
          
  
        Andreja Gradič dipl. ekon. 

Tajnik OU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


