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I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV 
 
Kalkulacija cene pomoči družini na domu je pripravljena v skladu z Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l., št. 87 z dne 16.08.2006 s 
spremembami), v nadaljevanju Pravilnik.  
 
Skladno s 1.točko 12.člena Pravilnika stroške storitve pomoči na domu sestavljajo:  

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, 
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in  
- stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov. 

 
Zadnja sprememba cene je bila 01.01.2018. Takrat je bila v izračunu ekonomske cene 
storitve Pomoč družini na domu upoštevana odprava anomalij v plačnem sistemu, ki je 
stopila v veljavo 01.07.2017. 
 
V času od zadnje spremembe ekonomske cene so se na področju stroškov dela zgodile 
naslednje spremembe: 

- redna napredovanja 2018 s pravico do plače v decembru 2018; 
- podpis sporazuma med Vlado RS in sindikati na osnovi katerega se  delovno mesto 

socialne oskrbovalke uvrsti za 1 plačni razred višje.  
 

 
Ker obstoječa cena storitve ne zagotavlja več pokrivanja povečanih stroškov smo bili 
primorani izračunati novo ekonomsko ceno storitve Pomoč družini na domu. 
 
Pri izračunu smo upoštevali naslednja izhodišča:  

- plače po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivni pogodbi za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije; 

- Zakon o minimalni plači , minimalna plača znaša od 01.01.2019 dalje 886,63 EUR; 
- regres za letni dopust 2019 v višini minimalne plače; 
- prehrana med delom, za dan prisotnosti na delu: 3,81 EUR (trenutno veljavni regres 

za prehrano); 
- povračila stroškov prevoza na in z dela v višini 8 % cene 95-oktanskega bencina; 
- stroške kilometrine za opravljanje dejavnosti v višini 30 % cene 95-oktanskega 

bencina (2.točka 173.člena ZUJF). 
 
Pri stroških strokovne priprave, vodenja in koordiniranja  smo upoštevali normativ 16. člena 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l.45/10),  ki določa: 

- enega (1) strokovnega delavca  na 200 uporabnikov za strokovno pripravo v zvezi s 
sklenitvijo dogovora; 

- 0,5 strokovnega delavca na 20 neposrednih izvajalcev storitve za vodenje, 
koordinacijo in usmerjanje izvajalcev 

 
Osnova za izračun nam je bilo povprečno število uporabnikov in povprečno število 
opravljenih ur v letu 2018 po posameznih občinah. 
 
16. člen Pravilnika določa, da se cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času 
lahko poveča največ za 40%, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa 
največ za 50% glede na ceno storitve opravljene na delavnik. Pri izračunu smo upoštevali 
dejanske stroške, ki nastanejo z izvajanjem pomoči na domu na nedeljo oz. praznik. 

 

Glede na število uporabnikov in število potrebnih oskrbovalk na opravljene efektivne ure 
znaša strošek strokovne priprave, vodenja in koordiniranja   v Občini Zreče  1.247,02 EUR . 
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Strošek neposredne socialne oskrbe za 110 efektivnih ur za Občino Zreče na delovnik znaša 
1.860,66 EUR, na dan nedelje 2.491,22 EUR in praznika  2.656,90 EUR 

 

Celotni stroški storitve na delavnik znašajo 19,24 EUR  na efektivno uro, na dan nedelje 
24,97 EUR in  državnega praznika 26,48 EUR.  

 

CENA POMOČI DRUŽINI NA DOMU - DELAVNIK 

 

Celotni stroški storitve pomoč družini na domu znašajo 19,24 EUR na uro, od tega stroški 
strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,32 EUR na uro, stroški neposredne socialne 
oskrbe pa 16,92 EUR na uro.  

Subvencija iz proračun RS (Zavod za zaposlovanje) znaša 0,00 EUR  na uro pomoči družini 
na domu.   

Pravilnik v 12. členu  določa, da so občine dolžne zagotoviti subvencijo iz sredstev svojih 
proračunov v višini 100% stroškov strokovne priprave, v skladu   17. členom pa najmanj 50 
% stroškov vodenja in koordinacije ter neposredne socialne oskrbe , kar na zgoraj navedene 
izračune pomeni najmanj 10,14 EUR  na opravljeno efektivno uro.  

 

Predlagamo, da znaša cena za uporabnika storitve pomoč družini na domu 5,24 EUR  na 
delavni dan, subvencija občine 14,00 EUR , subvencija občine znaša 72,765 % celotnih 
stroškov.  

 

Ob upoštevanju subvencije občine, se  cena za uporabnika zviša za 0,52 EUR  in znaša 5,24 
EUR na uro. 
 

Tabelarični prikaz:  

Ekonomska cena 
pomoči na domu 

Subvencija občine 
(v višini 72,765%) 

Subvencija iz 
proračuna RS  

Prispevek 
uporabnika 
(v višini 27,235%) 

 
19,24 EUR 
 
Trenutna cena: 17,10 
EUR 
 
Sprememba: + 
12,51%  

 
14,00 EUR 
 
Trenutno: 12,38 UR 
 
Sprememba: + 
13,086%   

 
0,00 EUR 
 
Trenutno: 0 EUR 
 

 
5,24 EUR 
 
Trenutno: 4,72 EUR 
 
Sprememba: + 11,02 
%   

 

CENA STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU – opravljene na nedeljo oz. dan 
državnega praznika 

Cena  storitve pomoči družini na domu, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se lahko 
skladno s 16. členom Pravilnika poveča največ za 40%, opravljene na dan praznika ali dela 
prostega dne pa največ za 50% glede na ceno storitve opravljene na delavnik.  
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Ne glede na možnost zgoraj navedenega oblikovanja cene storitve opravljene na nedeljo ali 
praznik, smo pri izračunu upoštevali dejanske stroške, ki nastanejo z izvajanjem pomoči 
družini na domu na dan praznika oz. nedelje in sicer dodatke skladne s 44. členom 
Kolektivne pogodbe za javni sektor za delo v nedeljo v višini 75% urne postavke osnovne 
plače javnega uslužbenca oz. dodatke za delo na prosti dan v višini 90% urne postavke 
osnovne plače javnega uslužbenca.  

Glede na pretekle izračune je dvig stroškov za storitev na dan nedelje in praznika bistveno 
večji, saj smo izčrpali vse notranje rezerve s katerimi smo delno pokrivali stroške iz naslova 
dodatka za delo na nedeljo in praznik. Z uvrstitvijo delovnega mesta Socialna oskrbovalka v 
tri plačne razrede višje (01.07.2017 uvrstitev za 2 plačna razreda više in 01.01.2019 za en 
plačni razred više), ter zaradi rednih napredovanj, so se stroški dodatka za delo na nedeljo 
(75 % urne postavke) in na praznik (90 % urne postavke) tako povečali, da jih ne zmoremo 
pokrivati z notranjo organizacijo dela. Poleg dviga stroškov dela na povečanje stroškov 
storitve vpliva tudi oddaljenost, razpršenost uporabnikov in čedalje večje časovno drobljenje 
opravljenih storitev (uporabnik sklene dogovor za storitev krajšo kot 1 ura), kar povzroča 
večjo porabo goriva in potrebnega časa za transfer med uporabniki. Zaredi navedenega smo 
bili primorani opraviti ločen izračun ekonomske cene storitve za delo na nedeljo in na 
praznik. 

Zaradi sklenjenega dogovora med Vlado RS in sindikati, ki s 01. septembrom dviguje 
dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času (dodatek za delo na nedeljo se poveča na 
90 % urne postavke, dodatek za delo na praznik pa na 120 %), se bodo stroški dela dodatno 
povečali, vendar bodo te spremembe upoštevane v izračunu ekonomske cene za leto 2020. 

 

CENA POMOČI DRUŽINI NA DOMU NA DAN NEDELJE 

 

Skladno s 16. členom Pravilnika se cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času 
lahko poveča največ za 40% glede na ceno opravljene storitve na delavnik. Pri izračunu 
cene storitve pomoč  družini na domu na dan nedelje smo upoštevali dejanske stroške 
socialne oskrbe.  

Celotni stroški storitve pomoč družini na domu na dan nedelje znašajo 24,97 EUR na uro, od 
tega stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,32 EUR na uro, stroški 
neposredne socialne oskrbe pa 22,65 EUR na uro.  

Pravilnik v   12. členu  določa, da so občine dolžne zagotoviti subvencijo iz sredstev svojih 
proračunov v višini 100% stroškov strokovne priprave, v skladu   17. členom pa najmanj 50 
% stroškov vodenja in koordinacije ter neposrednih stroškov socialne oskrbe , kar na zgoraj 
navedene izračune pomeni najmanj 12,96 EUR  na opravljeno efektivno uro.  

 

Predlagamo, da znaša cena za uporabnika storitve pomoči na domu 10,50 EUR  na nedeljo, 
subvencija občine 14,47 EUR , subvencija občine znaša 57,95 % celotnih stroškov 

 
Ob upoštevanju subvencije občine, se  cena za uporabnika poviša za  2,30 EUR na uro in  
znaša 10,50 EUR na efektivno uro. 
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Tabelarični prikaz:  
 

Ekonomska cena 
pomoči na domu 

Subvencija občine 
(v višini 57,95 %) 

Subvencija iz 
proračuna RS  

Prispevek 
uporabnika 
(v višini 42,05 %) 

 
24,97 EUR 
 
Trenutna cena:19,90 
EUR 
 
Sprememba: + 
25,58% 

 
14,47 EUR 
 
Trenutna: 11,70 
EUR 
 
Sprememba: + 
23,68% 

 
0,00 EUR 
 
Trenutno: 0 EUR 
 
Sprememba : 0 % 

 
10,50 EUR 
 
Trenutno: 8,20 EUR 
 
Sprememba:  + 
28,05% 

 

CENA POMOČI DRUŽINI NA DOMU NA DAN PRAZNIKA 

 

Skladno s 16. členom Pravilnika se cena ure storitve, na dan praznika ali dela prostega dne  
največ za 50% glede na ceno opravljene storitve na delavnik. Pri izračunu cene storitve 
pomoč  družini na domu na dan praznika smo upoštevali dejanske stroške socialne oskrbe.  

 

Celotni stroški storitve pomoč družini na domu na dan praznika znašajo 26,48 EUR na uro, 
od tega stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,32 EUR na uro, stroški 
neposredne socialne oskrbe pa 24,16 EUR na uro.  

 

Pravilnik v   12. členu  določa, da so občine dolžne zagotoviti subvencijo iz sredstev svojih 
proračunov v višini 100% stroškov strokovne priprave, v skladu   17. členom pa najmanj 50 
% stroškov vodenja in koordinacije ter neposrednih stroškov socialne oskrbe , kar na zgoraj 
navedene izračune pomeni najmanj 13,71 EUR  na opravljeno efektivno uro.  

 

Predlagamo, da znaša cena za uporabnika storitve pomoči na domu 26,48 EUR  na praznik, 
subvencija občine 14,98 EUR , subvencija občine znaša 56,57 % celotnih stroškov 

 
Ob upoštevanju subvencije občine, se  cena za uporabnika poviša za  3,30 EUR na uro in  
znaša 11,50 EUR na efektivno uro. 
 
Tabelarični prikaz: 
 

Ekonomska cena 
pomoči na domu 

Subvencija občine 
(v višini 56,57 %) 

Subvencija iz 
proračuna RS  

Prispevek 
uporabnika 
(v višini 43,43 %) 

 
26,48 EUR 
 
Trenutna cena:19,90 
EUR 
 
Sprememba: + 
33,06% 

 
14,98 EUR 
 
Trenutna: 11,70 
EUR 
 
Sprememba: + 
28,03% 

 
0,00 EUR 
 
Trenutno: 0 EUR 
 
Sprememba : 0 % 

 
11,50 EUR 
 
Trenutno: 8,20 EUR 
 
Sprememba:  + 
40,24% 
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V nadaljevanju prikazujemo mesečno koriščenje ur uporabnikov pomoči družini na domu na 
območjih občine ZREČE, Slovenske Konjice in Vitanje v letu 2018. 
 
 

OBČINA SLOVENSKE KONJICE  ZREČE VITANJE 

SKUPAJ 

MESEC delavnik 
nedelja
/prazni
k 

skupaj delavnik 
nedelj
a/praz
nik 

skupaj delavnik 

nedelj
a/  
prazni
k 

skupaj 

januar 703,00 57,00 760,00 494,25 40,50 534,75 371,92 31,00 402,92 1.697,67 

februar 661,00 45,25 706,25 478,33 35,75 514,08 345,33 29,00 374,33 1.594,66 

marec 857,25 43,00 900,25 516,83 25,50 542,33 386,33 19,50 405,83 1.848,41 

april 742,58 78,25 820,83 488,58 47,75 536,33 317,17 27,75 344,92 1.702,08 

maj 752,82 57,00 809,82 506,91 41,50 548,41 355,17 26,50 381,67 1.739,90 

junij 773,75 54,25 828,00 498,58 34,25 532,83 316,09 20,50 336,59 1.697,42 

julij 874,76 56,92 931,68 517,00 33,75 550,75 374,58 21,25 395,83 1.878,26 

avgust 869,48 54,50 923,98 523,67 38,25 561,92 321,08 23,75 344,83 1.830,73 

september 929,32 52,00 981,32 493,00 37,00 530,00 339,42 21,25 360,67 1.871,99 

oktober 967,33 58,25 1.025,58 505,41 33,75 539,16 312,00 17,25 329,25 1.893,99 

november 1.007,59 67,98 1.075,57 503,25 34,25 537,50 325,50 17,50 343,00 1.956,07 

december 968,17 94,09 1.062,26 454,75 43,75 498,50 309,83 29,25 339,08 1.899,84 

SKUPAJ 10.107,05 718,49 10.825,54 5.980,56 446,00 6.426,56 4.074,42 284,50 4.358,92 21.611,02 

povp./mes 842,25 59,87 902,13 498,38 37,17 535,55 339,54 23,71 363,24 1.800,92 

 
 
Število uporabnikov po mesecih v občinah ZREČE, Slovenske Konjice in Vitanje v 2018: 
 

OBČINA SLOVENSKE 
KONJICE 

ZREČE VITANJE SKUPAJ 

MESEC 

januar 51 33 13 97 

februar 51 33 13 97 

marec 62 33 14 109 

april 54 35 14 103 

maj 52 33 14 99 

junij 57 37 14 108 

julij 64 33 13 110 

avgust 62 34 13 109 

september 64 33 14 111 

oktober 67 32 14 113 

november 69 32 14 115 
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december 71 34 14 119 

Skupaj 724 402 164 1290 

Povprečno 
/ mesec 

60,33 33,50 13,67 107,50 

 
 
Iz zgoraj navedenih tabel je razvidno, da LAMBRECHTOV DOM Slovenske Konjice izvaja 
mesečno povprečno 1.800 ur pomoči družini  na domu za povprečno 107 uporabnikov v 
občinah Slovenske Konjice, ZREČE in Vitanje.  
 
 
Glede na število uporabnikov, ki so po normativu osnova za izračun potrebnega števila 
zaposlenih za strokovno pripravo, vodenje in koordinacijo, potrebuje Lambrechtov dom za 
vodenje in koordiniranje izvajanja storitve pomoči družini na domu 0,95 delavca. V tej višini 
sme Lambrechtov dom upoštevati stroške  vodenja in koordiniranja v izračunu ekonomske 
cene storitve pomoči družini na domu.  
 
V občini ZREČE smo v obdobju januar - december leta 2018 mesečno izvedli povprečno 537 
ur mesečno za povprečno 34 uporabnikov. Ob upoštevanju normativa 1 strokovni delavec na 
200 uporabnikov nam po Pravilniku pripada 0,54 vodje za vse zgoraj navedene občine, od 
tega za občino ZREČE  0,1675 vodje. 
 
 
Po Pravilniku nam, glede na normativ, ki določa 0,5 koordinatorja na 20 socialnih 
oskrbovalcev na domu, pripada 0,41 koordinatorja za vse občine, za občino ZREČE 0,1219  
koordinatorja. 
 
 
 
 

II. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 
 
PRISPEVEK ZA UPORABNIKA NA DELAVNIK SE ZVIŠA  IN ZNAŠA  5,24 EUR, OBČINA 
KRIJE 72,765% EKONOMSKE CENE POMOČI NA DOMU, PRISPEVEK ZA UPORABNIKA 
NA DAN NEDELJE SE ZVIŠA IN ZNAŠA 10,50 EUR, OBČINA KRIJE 57,95% 
EKONOMSKE CENE STORITVE, PRISPEVEK ZA UPORABNIKA NA DAN PRAZNIKA SE 
ZVIŠA IN ZNAŠA  11,50 EUR, OBČINA KRIJE 56,57% . 

 

Glede na potrebe po storitvi se v Občini Zreče načrtuje mesečno 537 ur pomoči na domu, od 
tega  30 ur na dan nedelje in 8 ur na dan praznika.  Celotni mesečni stroški strokovne 
priprave znašajo 550,40 EUR. Stroški  vodenja, koordinacije in neposredne oskrbe znašajo 
6.989,54 EUR, skupaj 7.539,94 EUR na delavnik.  

 

 

Ob upoštevanju izvajanja   499 ur v času delavnika in 30 ur v času nedelja ter 8 ur v času 
praznika na mesec na območju občine Zreče znaša mesečni prispevek občine za izvajanje 
storitve pomoč družini na domu: 
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Prispevek za uporabnika se zviša na 5,24 EUR- delavnik, na nedeljo se zviša na 10,50 EUR  
in na praznik se zviša na 11,50 EUR  

Stroški neposredne oskrbe  6.487,97 

Stroški strokovne priprave 550,40 

Stroški vodenja in koordinacije 501,57 

 
SKUPAJ na mesec 

 
7.539,94 

 
LETNA POGODBA 
Oprostitve CSD (trenutno povprečno 
mesečno 62,93 EUR) 
SKUPAJ 

 
90.479,28 (trenutno v višini okoli 85.000,00 EUR) 
755,16 
         
91.234,44     
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III. CENA STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V DRUGIH OBČINAH 
 
 

OBČINA PODČETRTEK 17,54 EUR delovni dan (5,00 EUR uporabnik) 
19,30 EUR nedelje, prazniki (5,52 EUR uporabnik) 

OBČINA KOZJE 18,57 EUR delovni dan (5,27 EUR uporabnik) 
20,34 EUR nedelje, prazniki (5,78 EUR uporabnik) 

OBČINA SLOV. 
BISTRICA 

16,40 EUR delovni dan (5,30 EUR uporabnik) 
19,30 EUR državni praznik  (8,20 EUR uporabnik) 
20,90 EUR nedelje (9,80 EUR uporabnik) 

OBČINA RUŠE 17,99 EUR delovni dan (4,18 EUR uporabnik) 
21,58 EUR nedelje, prazniki (6,58 EUR uporabnik) 

OBČINA BISTRICA OB 
SOTLI 

17,92 EUR delovni dan (5,00 EUR uporabnik) 
21,81 EUR nedelje, prazniki (7,00 EUR uporabnik) 

OBČINA POLJČANE 15,60 EUR delovni dan (5,00 EUR uporabnik) 
19,90 EUR državni praznik (9,30 uporabnik) 
18,35 EUR nedelje (8,05 EUR uporabnik) 

OBČINA LITIJA 19,41 EUR delovni dan (4,20 EUR uporabnik) 
26,14 EUR nedelja (5,88 EUR uporabnik) 
27,82 EUR državni praznik (6,30 EUR uporabnik) 

OBČINA ŠMARTNO PRI 
LITIJI 

18,47 EUR delovni dan (4,00 EUR uporabnik) 
24,88 EUR nedelja (5,60 EUR uporabnik) 
26,48 EUR državni praznik (6,00 EUR uporabnik) 

OBČINA STRAŽA 18,77 EUR delovni dan (7,00 EUR uporabnik) 
22,93 EUR nedelje (8,50 EUR uporabnik) 
23,77 EUR državni praznik (9,20 EUR uporabnik) 

OBČINA ZREČE 19,24 EUR delovni dan (5,24 EUR uporabnik) 
24,97 EUR nedelje (10,50 EUR uporabnik) 
26,48 EUR praznik (11,50 EUR uporabnik) 
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IV. PREDLOG SKLEPA 

 
 

 

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 

tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 

 
 
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – 
ZOA-A), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 19. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16, 26/18), je Občinski svet Občine Zreče na 
…….redni seji dne ……..sprejel 
 
 

S K L E P 
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v 

Občini Zreče 
                                                            
                            

1. člen 
 
Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja 
Lambrechtov dom Slovenske Konjice in znaša: 

- za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v višini 19,24 EUR na efektivno 
uro, 

- za dneve opravlja storitve na nedeljo v višini 24,97 EUR za efektivno uro, 
- za dneve opravlja storitve na praznik v višini 26,48 EUR na efektivno uro. 

 
 

2. člen 
 
Cena storitve pomoč družini na domu se pokrije iz proračuna Občine Zreče: 

- za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v višini 14,00 EUR na efektivno 
uro, 

- za dneve opravljanja storitve na nedeljo v višini 14,47 EUR na efektivno uro, 
- za dneve opravljanja storitve na praznik v višini 14,98 EUR na efektivno uro. 

Cena storitve pomoč na domu za uporabnika tako znaša: 
- za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do sobote v višini 5,24 EUR na efektivno 

uro, 
- za dneve opravljanja storitve na nedeljo v višini 10,50 EUR na efektivno uro, 
- za dneve opravljanja storitve na praznik v višini 11,50 EUR na efektivno uro. 

 
 
 

http://www./
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1403
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3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 1.5.2019 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Soglasje k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, št. 12202-0005/2017-5, z dne 7.12.2017 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17). 
 
 
 
Številka: 1221-0002/2019-1 
Zreče, dne   

 
mag. Boris Podvršnik, 

Župan 


