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PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve 
pomoč družini na domu izvajalcu C.O.S.I.O. socialni servis d.o.o.                               
                                                       
 
 
   
                                                                                                         ŽUPAN 
                                                                                           Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                 Zoran JANKOVIĆ 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  

- Predlog sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu izvajalcu C.O.S.I.O. 
socialni servis d.o.o., z obrazložitvijo;  

- Vloga izvajalca C.O.S.I.O. socialni servis d.o.o. za izdajo soglasja k ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu.   
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PREDLOG 
 
 
Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), 37. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) 
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na _________ seji, dne _____________ 2007 
sprejel 
 
 
 
 

SKLEP 
 

o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu izvajalcu C.O.S.I.O. socialni                        
servis d.o.o.    

 
 
 

1. člen 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na 
domu, ki znaša za uporabnika 10,56 EUR na efektivno uro.  
 
 

2. člen 
 
Izvajalec C.O.S.I.O. socialni servis d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana,  
izvaja storitev izven mreže javne službe. 
 
 

3. člen 
 

 Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
 
 
Številka:  
Ljubljana, dne  
 
 
                                                                                                    Župan 
                                                                                      Mestne občine Ljubljana 
                                                                                             Zoran Janković 



  3 
 

Obrazložitev  Predloga Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na  
domu izvajalcu C.O.S.I.O. socialni servis d.o.o. 
 
  
 
   
 

1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA 
  

- Zakon o socialnem varstvu  (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), ki v tretjem 
odstavku 101. člena določa, da k cenam storitve pomoči družini na domu daje 
soglasje pristojni občinski organ.  

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/06, 27/06,8/07) določa, da je za izdajo soglasja k ceni storitve 
pomoči družini na domu pristojen občinski upravni organ.   

- Statut MOL (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01), v 27. členu opredeljuje, da 
Mestni svet odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, statut ali drug 
predpis, ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.  

 
 

2. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA SKLEP UREJA,  RAZLOGI 
IN CILJI ZA SPREJEM  

 
Zakon o socialnem varstvu določa, da so upravičenci, upravičenke in drugi 
zavezanci, zavezanke dolžni plačati vse po tem zakonu opravljene storitve, razen 
storitev socialne preventive, prve socialne pomoči in institucionalnega varstva v 
socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, ki so za vse upravičence brezplačne. 
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (v 
nadaljevanju: pravilnik) določa metodologijo, po kateri se določijo splošni elementi za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.  
 
V 37. členu pravilnika je določeno, da soglasje k ceni izvajalca, ki izvaja storitev izven 
okvira mreže javne službe, izda pristojni upravni organ občine, v kateri je sedež 
izvajalca. 
 
Izvajalec storitve pomoč družini na domu C.O.S.I.O. socialni servis d.o.o. Šmartinska 
cesta  152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: C.O.S.I.O.) je Mestni občini Ljubljana, 
Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo Mestne uprave (v nadaljevanju: oddelek) 
predložil vlogo za izdajo soglasja k ceni storitve pomoč družini na domu, po 
predpisani metodologiji pravilnika na osnovi obrazcev v skladu z določbami 
pravilnika. 
 
Izvajalec izvaja storitev na osnovi dovoljenja za delo Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, izven mreže javne službe, zato so uporabniki dolžni v celoti plačati 
ceno storitve, ki jo potrdi Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
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3. POGLAVITNE REŠITVE 

 
Izvajalec storitve pomoč družini na domu C.O.S.I.O. je 02.03.2007 oddelku predložil 
vlogo za izdajo soglasja k ceni na osnovi veljavnega pravilnika.  
 
Izračun smo na oddelku preverili tako z vidika pravilnosti izračunov kot pravne 
uskladitve z veljavno zakonodajo.  
V skladu s pravilnikom in razlago Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko mora cene potrditi  Mestni svet  Mestne občine 
Ljubljana.     
 
Cena efektivne ure storitve pomoč družini na domu, ki nam jo je predložil izvajalec   
znaša 10,56 EUR. 
 
Plačilo storitve pomoč družini na domu, ki se izvaja izven javne službe na osnovi 
dovoljenja za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, v celoti krije 
upravičenec/upravičenka oziroma zavezanec/zavezanka. 
 
Zakon o socialnem varstvu in pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev, občinskemu svetu kot pristojnemu organu nalagata obveznost 
izdaje soglasja k ceni storitve.  
S sprejetjem predlaganega sklepa bo Mestna občina Ljubljana izpolnila obveznost, 
da izda soglasje k ceni, na osnovi katerega bo Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve izvajalcu izdalo odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih 
oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve. Z dnem izdaje odločbe o vpisu v 
register izvajalec prične opravljati storitev.  
 
 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 
 
Sprejem predlaganega sklepa ne bo imel  finančnih posledic za Mestno občino 
Ljubljana.  
 
 
 
 
 
                                                                                             Načelnica  

Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo  
                                                                                 Tilka Klančar, univ.dipl.psih. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Neva Strniša, univ.dipl.ekon. 


