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20/15)  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

1. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

strokovno pripravo v višini 0,55 evrov/uro oziroma trenutno 92,90 evrov na 

mesec. 

2. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

vodenje in koordiniranje v višini 0,76 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50 

% pa uporabniki. 

3. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,32 evrov/uro, katero plača 50 % 

občina, 50 % pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na 

domu v višini 14,63 evrov/uro. 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih 

storitev pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za 

uporabnika v višini ______evrov. 

6. Občinski svet potrjuje predlog o dodatni subvenciji iz naslova amortizacije 

vozil v višini 194,16 evrov na mesec ali trenutno 1,24 evrov/uro. 

7. Predlagane cene se uveljavijo od 16. 3. 2017 dalje. 

 

 

 

 

 

 



 

 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž   I  T  E  V : 

Center za socialno delo Radlje ob Dravi ne bo več opravljal storitve »Pomoč družini 

na domu«. S spremembami Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi JZ ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi so razširjene 

naloge zavoda še na področje socialnih dejavnosti in sicer izvajanje storitve pomoč 

družini na domu.  

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi je občinski upravi Občine Radlje ob Dravi dne 2. 

3. 2017 posredoval v obravnavo in sprejem predlog cene storitve  »Pomoč družini na 

domu« od 16. 3. 2017 dalje.  

Stroški  socialno-varstvene storitve "POMOČ DRUŽINI NA DOMU" predstavljajo 

neposredno oskrbo uporabnika, stroške strokovne priprave ter stroške vodenja in 

koordiniranja. Cena se oblikujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 

cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, štev. 121/2005,  87/2006, 8/2007, 

51/2008 in 5/2009) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, štev. 

6/2012). 

V skladu s predlogom občina v skladu s 17. členom pravilnika plačuje izvajalcu 

subvencijo iz sredstev proračuna občine in sicer stroške strokovne priprave v višini 

100 %, najmanj v višini 50 % pa stroške za vodenje in koordinacijo izvajanja storitve 

ter neposrednega izvajanja storitve na domu uporabnikov.  

Po predlogu bi skupna cena storitve znašala 14,63 EUR/uro, od tega bi delež občine 

znašal 7,59 EUR/uro in za uporabnika 7,04 EUR/uro.  

Javni zavod ŠKTM v predlogu predlaga tri variante o višini dodatne subvencije 

storitve s strani Občine Radlje ob Dravi z namenom večje dostopnosti storitve 

uporabnikom in sicer v višini 1,00 EUR/uro, v višini 3,00 EUR/uro in predlog, da bi 

uporabnik plačeval 2,5 EUR/uro – Občina Radlje ob Dravi bi po tem predlogu za 

neposredno socialno oskrbo prispevala 12,13 EUR/uro oz. bi pokrivala 82,91 % cene 

storitve. 

 

V obravnavo vam posredujem predloge javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi s 

prošnjo, da se do njih opredelite in podate ustrezno soglasje. 

Soglasje k predlagani ceni socialno-varstvene storitve je podano, v kolikor se zanj 

opredeli večina opredeljenih navzočih članov občinskega sveta.  

 

Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva bo predloženo na seji. 

 

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 

Priloge: 

- dopis JZ ŠKTM Radlje ob Dravi 
- obrazci 2, 2/1, 2/2 

 



 

 

 
 
 
 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi                                   Datum: 01. 3. 2017 

Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 

 

 

 

Zadeva: Cena storitve Pomoč družini na domu od 16. 03. 2016 dalje 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 17. redni seji, dne 23. 1. 2017 sprejel 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ŠTKM za 

šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, s katerim so bile razširjene naloge 

zavoda še na naloge s področja socialnih dejavnosti in sicer izvajanje storitve 

»Pomoč družini na domu«. 

 

Glede na navedeno, se s 16. 3. 2017 za območje Občine Radlje Dravi, storitev 

Pomoč družini na domu prenaša iz dosedanjega izvajalca te storitve Centra za 

socialno delo Radlje ob Dravi, na javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi. 

 

V obravnavo in potrditev vam posredujemo predlog cene storitve od 16. 3. 2017 do 

prve spremembe. 

 

Prilagamo vam obrazce s kalkulacijo cene socialno varstvene storitve pomoč družini 

na domu, ki smo jih v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno 

varstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 121/2005, 87/2006, 8/2007, 51/2008 in 5/2009) in v 

skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 6/2012) pripravili za 

obdobje od 16.3.2017 dalje. 

 

Občina plačuje izvajalcu subvencijo iz sredstev proračuna občine (17. člen 

pravilnika. 

 

I. V višini 100 % za stroške strokovne priprave: 

     Cena na uro = 0,55 evrov 

     Mesečna obveznost za občino = 92,90 evrov 

 

II. Najmanj v višini 50 % stroškov za vodenje in koordinacijo izvajanja storitev: 

     Cena na uro: 0,76 evrov 

     Mesečna obveznost za občino = 64,58 



 

 

 

III. Najmanj 50 % stroškov neposrednega izvajanja storitve na domu uporabnikov: 

     Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov (Priloga 2/2) =      

     1.465,59 evrov/110 efektivnih ur =13,32 evrov na uro.  

 

 

Tako znaša kalkulacija cene SVS pomoč na domu: 

 

Skupna cena na uro                                              14,63 eur/h 

Cena neposredne socialne oskrbe                     13,32 eur/h 

Cena vodenja in koordiniranja                              0,76 eur/h 

Skupaj                                                                     14,08 eur/h 

50 % občina                                                              7,04 eur/h 

RAZLIKA = CENA ZA UPORABNIKA                          7,04 eur/h 

Strokovna priprava                                                   0,55 eur/h 

SKUPAJ OBČINA                                                       7,59 eur/h   

 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi je pripravil naslednje tri predloge o višini 

subvencije:  

a) 58,71 % kar pomeni 1,00 EUR dodatne subvencije za občino (občina skupaj 

za neposredno socialno oskrbo prispeva ali 8,59 EUR, uporabnik  6,04 EUR) 

b) 72,38 % 3,00 EUR dodatne subvencije za občino (10,59 EUR, uporabnik 4,04 

EUR ali 

c) glede na pričakovane potrebe uporabnikov bi se lahko njihova 

dostopnost veliko bolj povečala, če bi občina sofinancirala toliko, da bi 

bila cena za uporabnika 2,5 EUR/h (občina skupaj za neposredno socialno 

oskrbo prispeva 12,13 EUR oz. 82,91 %).  

 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi predlaga Občinskemu svetu Občine Radlje ob 

Dravi, da subvencionira višji delež cene socialno varstvene storitve pomoč družini 

na domu, ki je predpisana po Zakonu o socialnem varstvu (najmanj 50 %), saj bi 

to pripomoglo k večji dostopnosti te storitve uporabnikom. 

 

Občinskemu svetu Občine Radlje ob Dravi predlagamo, da sprejme naslednji 

sklep: 

 

1. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

strokovno pripravo v višini 0,55 evrov/uro oziroma trenutno 92,90 evrov na 

mesec; 

2. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

vodenje in koordiniranje v višini 0,76 evrov/uro, katero plača 50 % občina,  

50 % pa uporabniki; 

3. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,32 evrov/uro, katero plača 50 % 

občina, 50 % pa uporabniki; 

4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ceno storitve pomoč družini na 

domu v višini 14,63 evrov/uro; 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih 

storitev pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za 

uporabnika v višini ______evrov; 



 

 

6. Občinski svet potrjuje predlog o dodatni subvenciji iz naslova amortizacije vozil 

v višini 194,16 evrov na mesec ali trenutno 1,24 evrov/uro. 

 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 

 

 

 

         Direktor:  

         Milan Šarman, dipl.ekon. 

 

 

 

Priloge:  

- Obrazec 2, 

- Obrazec 2/1 in  

- Obrazec 2/2. 

 

 

 

              

 










