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Datum: 15. marec 2019 

OBČINSKI  SVET OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 
 
 
 
Zadeva:   SPREJEM SOGLASJA K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU   
 
Namen:  Sprejem sklepa  

Faza: Predlog 

Pravna podlaga: 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 in 
41/07), 36. - 38. člen 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) ter 8. in 17. člen 
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) 

  
Predlagatelj: Župan Franc Vovk 
 
Poročevalka:  Strokovna sodelavka Majda Gazvoda 
  
Obrazložitev:  

Dom starejših občanov Novo mesto (DSO NM), kot izvajalec javne službe pomoči družini na domu, predlaga 
uskladitev cene storitve. V predlogu izvajalca je obrazložena cena pomoči ter struktura stroškov vodenja ter 
struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec. Iz obrazca za predlog cene storitve 
pomoči družini na domu je razvidna cena za uporabnika storitve in višina subvencije iz proračuna občine.  

Cena na efektivno uro se v primerjavi s trenutno veljavno ceno spreminja iz 21,05 na 21,76 EUR in je za 3,4% 
višja. Za uporabnika bo cena storitve ostala nespremenjena in sicer 5,50 EUR na efektivno uro. Subvencija 
občine se bo tako povečala iz 15,55 EUR (73,87%) na 16,26 EUR (74,72%) za efektivno uro.   

Določena je tudi cena ure na nedeljo in na praznik.  

Mesečni strošek občine za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora o izvajanju storitve se zaradi višjih 
načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov in večjega števila uporabnikov spremeni iz  trenutno veljavnih 
80,25 EUR na 96,95 EUR mesečno.   
    
 
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceni 

socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. 
 
 

 

 

Župan 
 Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk l. r.  
 
Priloga:  

- Predlog sklepa 
- Predlog Doma starejših občanov Novo mesto  
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OBČINA DOLENJSKE TOPLICE      PREDLOG SKLEPA 
Sokolski trg 4  
8350 DOLENJSKE TOPLICE 
 
 
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 in 41/07), 38. 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) ter 8. in 17 člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji        redni seji, dne     2019, sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
 

o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu  
 
 
 

1. člen 
 
Občina Dolenjske Toplice daje na predlog izvajalca Dom starejših občanov Novo mesto soglasje: 

1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 21,76 EUR na efektivno uro oziroma 
5,50 EUR na efektivno uro za uporabnika;   

2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ob nedeljah in ponoči v višini 26,73 EUR na 
efektivno uro oziroma 6,63 EUR na efektivno uro za uporabnika;  

3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ob praznikih in dela prostih dnevih v višini 
27,97 EUR na efektivno uro oziroma 7,16 EUR na efektivno uro za uporabnika; 

4. k stroškom strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora v višini 96,95 EUR mesečno.  
 

2. člen 
 
Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje. 
 
 
 
Številka: 032- 11/2019 (0106)- 

Datum:  

 
 

Župan  
      Občine Dolenjske Toplice  

         Franc Vovk   
 

-  


