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OBČINA LAŠKO 
     Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 12280 - 02/2013 
Datum: 7. 3. 2013 

 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CENE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE 
POMOČ 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 13. 3. 2013 
 

Pristojnost in pravna podlaga:  
• 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007,  17/2010 in 45/2011). 
• 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., 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 določitvi cene socialnovarstvene storitve 
pomoč 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 so za uporabnike malenkostne, če se nekoliko spremeni procent 
subvencije Občine Laško (prej 78 %, sedaj 78,87 %). Tako znaša cena storitve, preračunana 
na efektivno uro, po novem 18,48 EUR, subvencijo Občine Laško 14,86 EUR, prispevek 
uporabnika pa je po novem 3,98 EUR na uro.  

Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40 % in 
znaša 26,37 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Laško znaša 18,70 EUR, končna 
cena za uporabnika znaša 7,70 EUR na efektivno uro.  

Cena na dan državnega praznika ali dela prostega dne se poveča za 50 % in znaša        
28,26 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Laško znaša 20,00 EUR, končna cena za 
uporabnika znaša 8,26 EUR.  
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Preglednica sprememb: 
 
 1 efektivna ura 40 % 50 % 
Trenutna cena 17,81 24,93 26,71 

 
Predlagana cena 

 
18,84 26,37 28,26 

Trenutni prispevek Občine  13,89    (78%) 17,45    (70%) 18,84  (70%) 
Predlagana cena Občina enak % 14,7 18,46 19,78 

 
Nova predlagana cena 

 

14,86 
(78,87 %) 

18,70 
(70,8 %) 

20,00 
(70,8 %) 

Trenutni prispevek uporabnika 3,92      (22%) 7,48     (30 %) 8,01     (30 %) 
Predlagana cena enak % 4,14 7,91 8,48 

Nova predlagana cena za 
uporabnika 

3,98 
(21,13%) 

7,70 
(29,2%) 

8,26 
(29,2%) 

 
 

  Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- predlog Sklepa o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v 
Občini Laško 

- obrazložitev cene Centra za socialno delo Laško  s predpisanimi tabelami 
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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)  je Občinski svet na ___ redni seji, dne ________, 
sprejel 

 
SKLEP 

 

o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško 

1.  
 

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

2.  
 

 Cena neposredne socialne oskrbe na domu znaša 18,84 EUR na efektivno uro. 
Občina Laško bo ceno socialnovarstvene storitve pomoč na domu subvencionirala v višini 
14,86 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika znaša 3,98 EUR na 
efektivno uro. 

 
3.  
 

 Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se poveča za 40 % in znaša 
26,37 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Laško znaša 18,70 EUR na efektivno uro, 
končna cena za uporabnika znaša 7,70 EUR na efektivno uro.  
  

4.  
 

Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se 
poveča za 50 % in znaša 28,26 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Laško znaša   
20,00 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 8,26 EUR na efektivno uro.  

 
5.  
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni pomoči družini 
na domu – socialni oskrbi na domu v Občini Laško številka 122-14/2012, z dne 29. 02. 2012 
(Uradni list RS, št. 20/2012). 
 

6.  
 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 1. maja 2013. 
 
 
Številka: 12280 – 02/2013 
Laško, dne  
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 



 

  
 
 
 
 
 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

Center za socialno delo LAŠKO 
  
 
Kidričeva ulica 2 a, 3270 Laško 

 

 T: 03 734 31 00; 041 788 003 
F: 03 734 31 20 

E: gpcsd.lasko@gov.si 

 

 

 

Datum: 08.03.2013 

 
OBČINA  LAŠKO 
Oddelek za družbene dejavnosti 
Mestna ulica 2 
LAŠKO 
 
 
ZADEVA: VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K CENI- POMOČ DRUŽINI NA DOMU  
                   -  SOCIALNA OSKRBA ZA LETO 2013  
 
 
V skladu s 36. in 37.čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev ( Ur.l. RS št. 87/2006, 8/2007 in 5/2009 ) Center za socialno delo Laško, kot izvajalec 
socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu - socialna oskrba  vlaga  Vlogo za 
soglasje k ceni storitve za leto 2013.   
 
Storitev je organizirana in se izvaja na osnovi Pravilnika o standardih in normativih socialno 
varstvenih storitev / Ur. l. RS št. 45/2010 in Ur.l. RS št. 28/2011/, kjer se pod tč.: č/ Trajanje – 
storitev izvaja vse dni v tednu in tč .h/ Normativ- neposredno izvajanje storitve na domu 
upravičenca  povprečno 110 ur efektivnega dela  na mesec. 
  
Zakonska osnova za izračun cene storitve je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev / Ur. l. 87/2006/, ki predpisuje elemente izračuna storitve v skladu 
z 99.čl. Zakona o socialnem varstvu, predpisuje, da občine najmanj v višini 50% 
subvencionirajo ceno neposredne storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe.  
 
12. člen pravilnika določa, da stroške storitve pomoči na domu sestavljajo stroški za 
neposredno socialno oskrbo uporabnikov in stroški strokovne priprave, vodenja in 
koordiniranja. V tabelah, ki smo vam jih posredovali so vsi podatki tudi numerično 
predstavljeni. 
 
V tabeli 2/1, ki smo jo že posredovali so prikazani stroški dela za 9 socialnih oskrbovalk.  
Med stroške dela se vključujejo plače s prispevki delodajalca za socialno varnost, premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,  davek na plače in druge stroške dela,  
regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza 
na delo in iz dela v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi ter normativi in 
standardi za opravljanje socialno varstvenih storitev. 
 
Stroški materiala so vsi stroški za porabljeni material in opravljene storitve v obsegu, ki je 
potreben za izvajanje storitve pomoči na domu. V to skupino smo uvrstili predvsem stroške 
za zaščitna sredstva, stroške zdravstvenih pregledov, stroške za zavarovalne premije za 
zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti, stroški izobraževanja, stroške 
pisarniškega materiala. 
 



 

  
 
 
 
 
 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

Center za socialno delo LAŠKO 
  
 
Kidričeva ulica 2 a, 3270 Laško 

 

 T: 03 734 31 00; 041 788 003 
F: 03 734 31 20 

E: gpcsd.lasko@gov.si 

 

  
Stroški amortizacije so stroški zaračunani v skladu z zakonom o računovodstvu. Med slednje 
smo uvrstili amortizacijo osebnega vozila, ki se uporablja pri izvajanju storitev. 
 
V tabeli 2/2 so prikazani stroški vodenja in koordiniranja na mesec v skladu s 12. člena 
Pravilnika, ki zajemajo stroške dela koordinatorke ter stroški poslovodskih,  knjigovodskih,  
računalniških in drugih skupnih del. Stroški materiala in storitev, ki zajemajo stroške energije 
in vode, stroški čistilnih storitev oziroma čiščenje prostorov Centra starejših, tekoče 
vzdrževanje, najemnina, stroški računovodskih storitev /ti stroški se delijo znotraj obeh 
programov t.j. Pomoč družini na domu in Centra starejših v 33% v breme stroškov Pomoči na 
domu ostalo v breme CSHG/ .  
 
V tabeli 2/2 so prikazani stroški vodenja in koordiniranja na mesec v skladu s 3. odstavkom 
17. čl., ki določa, da če izvaja izvajalec storitev za več občin se stroški vodenja porazdelijo 
sorazmerno na vse občine glede na število uporabnikov. Na Občino Laško tako odpade 
81,48 % stroškov, ostalo na Občino Radeče.   
 
Na tej osnovi je povprečni mesečni strošek izračunan v višini 18.650,30 € / ta strošek je za 
leto 2012 znašal 17.631,31 € in je torej v predlagani ceni letos za 5,5% višja kot preteklo leto. 
Razlog za dvig cene so kilometrine opravljene v času dežurstev ter predvidena odpravnina 
za delavko, ki gre konec letošnjega leta v pokoj.  
 
5. čl. citiranega pravilnika določa, da se pri določanju cene standardne storitve pomoči 
družini na domu, ki se izvaja v javni službi, upoštevajo celotni stroški storitve, in sicer tako, 
da se jih najprej zmanjša za delež subvencije, ki jo zagotovi občina v skladu s  tretjim 
odstavkom 17. člena tega pravilnika, preostanek pa predstavlja ceno za uporabnika.   
 
V letu 2012 je Občina Laško subvencionirala ceno socialne oskrbe v višini 78% celotnega 
mesečnega povprečnega stroška; ceno storitve socialne oskrbe v nedeljo ali nočni čas 70% 
in ceno za praznik ali dela prosti čas za 70%. 
 
Ceno, ki je v obravnavi, Občina Laško subvencionira v višini 78,87 %, kar predstavlja 
od skupnega zneska, preračunanega na efektivno uro 18,84 €, subvencijo Občine 
14,86 € na uro in znaša prispevek uporabnika na efektivno uro 3,98 €.  
 
Ker se po  Pravilniku o standardih  in normativih socialnovarstvenih storitev  / Ur.l. RS št. 
45/2010 / neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca lahko izvaja vse dni v tednu je 
potrebno v skladu s 16.čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev / UR.l. RS št. 87/2006 / določiti tudi ceno storitve opravljene v nedeljo ali v nočnem 
času in na dan državnega praznika ali dela prostega dne. 
 
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40% in znaša 
26,37 € na efektivno uro, subvencija Občine znaša 18,70 € na efektivno uro, končna 
cena za uporabnika znaša 7,70 € na efektivno uro.  
 
Cena na dan državnega praznika ali dela prostega dne se poveča za 50% in znaša 
28,26 € na efektivno uro, subvencija Občine znaša 20,00 € na efektivno uro, končna 
cena za uporabnika znaša 8,26 €.  
 



 

  
 
 
 
 
 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

Center za socialno delo LAŠKO 
  
 
Kidričeva ulica 2 a, 3270 Laško 

 

 T: 03 734 31 00; 041 788 003 
F: 03 734 31 20 

E: gpcsd.lasko@gov.si 

 

 

Predlagamo, da se sprejme cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v 
predlagani obliki in sicer: 
 
Skupni strošek storitve na efektivno uro znaša 18,84 €, od tega Občina Laško 
subvencionira uro v višini  78,87 % v znesku 14,86 €. Cena storitve za uporabnika, 
zmanjšana za subvencijo občine znaša 3,98 € na uro. 
 
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40% in znaša 
26,87 € na efektivno uro, subvencija občine znaša 18,70 € na efektivno uro, končna 
cena za uporabnika znaša 7,70 € na efektivno uro. 
 
Cena na dan državnega praznika ali dela prostega dne se poveča za 50% in znaša 
28,26€ na efektivno uro, subvencija Občine znaša 20,00€ na efektivno uro, končna 
cena za uporabnika znaša 8,26 €.  
 
 
Cena velja od 01. 05. 2013  dalje. 
 
 
 
 
 
                                                                 Polonca TERŠEK, prof.def. 
                                                                                                      V.d. DIREKTORICA 
 
 
 
 
 
 



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU

Datum: 06.02.2013

Struktura povprečnih mesečnih stroškov Osn. za obračun Aleš Gorenc Krajnc Lavrinc Mraz Pfeifer Moškotelec Pinter Pompe Povp. mes. stroški

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d) 1.180,32 1.683,25 1.249,55 1.339,53 1.161,30 1.334,46 1.245,64 1.286,46 1.241,93 11.722,44

a) Skupaj bruto (1+2+3+4) 814,78 852,25 852,25 965,73 819,27 936,29 811,42 890,17 800,95 7.743,11

1 -osnovna bruto plača brez delovne dobe 798,96 824,84 824,84 892,13 793,10 892,13 793,10 824,84 793,10 7.437,04

2 -dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS) 15,82 114,16 62,61 73,60 26,17 44,16 18,32 65,33 7,85 86,28

3 -uspešnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 -dodatki pa KPSJ (skupaj) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen KPJS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Prispevki delodajalca za socialno varnost 131,18 137,21 137,21 155,48 131,90 150,74 130,64 143,32 128,95 1.246,64

c) Premije KDPZ 26,78 48,79 36,40 26,78 26,78 30,22 26,78 26,78 26,78 276,09

d) Drugi stroški dela (skupaj) 175,35 610,49 189,65 153,52 150,94 180,19 244,70 191,08 253,54 2.149,46

-regres za letni dopust 484,04 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36

- povračilo stroškov prehrane med delom 81,42 88,50 81,42 81,42 81,42 81,42 84,96 81,42 81,42

-povračijo stroškov prevoza na delo in z dela 53,57 78,65 67,87 31,74 29,16 58,41 119,38 69,30 131,76

- drugi stroški 4.835,79 0,00 402,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) Korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%) 32,23 34,51 34,04 38,01 32,40 37,02 32,10 35,12 31,70 97,97

2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (skupaj) 310,99 383,14 332,45 289,16 364,64 205,17 395,87 456,40 324,83 3.062,65

a) stroški prevozne storitve 270,84 342,99 292,30 249,01 324,49 165,02 355,72 416,25 284,68 847,82

b) Stroški zaščitnih sredstev 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 38,85

c) Stroški zdarvstvenih pregledov 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 10,17

d) Stroški zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 16,26



e) Stroški izobraževanja 190,78 EUR /os. 15,89 15,89 15,89 15,89 15,89 15,89 15,89 15,89 15,89 47,67

f) Stroški pisarniškega materiala 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 7,50

g) Drugi stroški materiala in storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. STROŠKI AMORTIZACIJE 1.540,39 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 128,34

4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

5. STROŠKI FINANCIRANJA

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 1.505,57 2.080,65 1.596,26 1.642,95 1.540,20 1.553,89 1.655,77 1.757,12 1.581,02 14.913,43



STRUKTURA STROŠKOV VODENJA NA MESEC

STRUKTURA POVPREČNIH MESEČNIH STROŠKOV

Osnova za obračun Povprečni mesečni stroški 

1. STROŠKI DELA (a+b+c+d) 1.804,56

a) Skupaj bruto (1+2+3+4) 1.415,40

1 - osnovna bruto plača brez delovne dobe 1.670,94 1.361,48

2 - dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS) 66,17 53,91

3 - uspešnost

4 - dodatek za mentorstvo (36. člen KPJS) 0,00

5 - dodatek za specializacijo, magisterij, doktorat (37. člen KPJS) 0,00

6 - drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi 0,00

b) Prispevki delodajalca za socialno varnost 185,68

c) Premije KDPZ 26,78 21,82

d) Drugi stroški dela (skupaj) 181,67

- regres za letni dopust 346,00 23,49

- povračilo stroškov prehrane med delom 81,42 66,34

- povračijo stroškov prevoza na delo in z dela 112,71 91,84

- drugi stroški dela 0,00

2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (skupaj) 26.998,45 1.833,19

a) stroški za upravno administrativna dela 10.689,60 725,82

b) stroški pisarniškega materiala 129,65 8,80

c) stroški nabave drobnega inventarja 1.764,27 119,79



d) stroški energije in vode 220,28 14,96

e) stroški čistilnih storitev 1.048,18 71,17

f) drugi stroški prostorov 504,36 34,25

g) stroški plačilnega prometa 65,15 4,42

h) stroški izobraževanja 1.051,41 71,39

i) stroški najemnine 4.939,08 335,36

j) drugi stroški 6.586,47 447,22

3. STROŠKI AMORTIZACIJE

4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 1.459,69 99,11

5. STROŠKI FINANCIRANJA

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 3.736,87



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE SOCIALNOVARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU 

Datum:  7.03.2013

Izvajalec:

1

2

3 - za aktivnosti iz druge alinee prvega odtavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)

4 - za neposredno socialno oskrbo uporabnikov

5 Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec

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

Subvencija iz proračuna 

občine v EUR na mesec

Subvencija iz proračuna 

RS v EUR na mesec

Razlika v EUR na mesec 

(5=2-3-4)

3 4 5

a)

1.524,01 0,00 0,00

b)

1.423,26 0,00 0,00

c)
11.762,22 0,00 0,00

-
9.245,49 0,00 0,00

-
2.516,73 0,00 0,00

- 
0,00 0,00 0,00 0,00

d)
14.709,49 0,00 3.940,81

e) 18,84 14,86 0,00 3,98
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- za aktivnosti iz prve alinee prvega ostavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklenjenim dog.)

Število zaposlenih:

0

0,8148

9

SKUPAJ (a+b+c)
18.650,30 0,00

- stroški materiala in storitev, 

amortizcijae, inv. vzdrževanja
3.190,99

0,00

Stroški za neposredno socialno oskrbo
14.913,43

0,00

0,00

Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. 

člena tega pravilnika (strokovna priprava)

1.932,31

0,00

SKUPAJ NA URO 0,00

0,00

Cena storitve 

(6=5/sk.št.efekt.ur)

1 2
6

Povprečni mesečni 

stroški v EUR

0,00

CENTER ZA SOCIALNO DELO LAŠKO

Kidričeva ulica 001

3270 LAŠKO

- stroški financiranja

Stroški iz druge alinee prvega odstavka 

12. člena tega pravilnika (vodenje in 

koordiniranje)

1.804,56

- stroški dela
11.722,44


