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2.
Cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« 

znaša:
1. za delo v rednem delovniku (od ponedeljka do vključno so-

bote):
- ekonomska cena ure storitve =18,65 EUR/uro, od tega za

uporabnika 4,53 EUR;
2. za delo ob nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dne-

vih:
a) ekonomska cena ure storitve ob nedeljah =23,70 EUR,

od tega za uporabnika 6,35 EUR;
b) ekonomska cena ure storitve za delo ob praznikih in dela

prostih dnevih =25,20 EUR,
od tega za uporabnika 6,80 EUR.

3.
Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. aprila 2019 dalje. V koli-
kor do vključitve dodatne (šeste) socialne oskrbovalke za potrebe 
občanov občine Rače-Fram pride po tem datumu, se nove cene 
uporabljajo od takrat.
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Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 54/1992 (56/1992 - popr.), 42/1994 Odl.US: 
U-I-137/93-24, 1/1999, 41/1999, 36/2000, 54/2000, 26/2001,
110/2002, 2/2004 (7/2004 - popr.), 36/2004-UPB1, 21/2006 Odl.
US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2
(23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-
45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012, 39/2016,
52/2016-ZPPreb-1, 15/2017-DZ, 29/2017, 21/2018-ZNOrg in
31/18 – ZOA-A), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri
plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004,
124/2004, 114/2006 - ZUTPG, 5/2008, 73/2008, 8/2009, 53/2009,
7/2010, 56/2010, 62/2010, 99/2013 in 42/2015), Pravilnika o me-
todologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ura-
dni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 51/2008, 6/2012), Pravilnika
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 104/2011, 111/2013, 102/2015 in 76/2017), Rasti ele-
mentov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017 (Uradni list
RS, št. 9/2019) in 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV,
št. 27/2011 in 5/2015), je Občinski svet Občine Rače-Fram na 4.
redni seji, dne 26. marca 2019, sprejel naslednji

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

na domu v občini Rače-Fram

1.
Občinski svet Občine Rače-Fram sprejme Sklep o soglasju k 

ceni socialnovarstvene storitve ‚pomoč družini na domu‘ v ob-
čini Rače-Fram, kot jo je predlagal izvajalec storitve, Center za 
pomoč na domu Maribor.


