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PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o spremembi in dopolnitvi 
Sklepa o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na 
domu« v Občini Selnica ob Dravi. 
 

 

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 
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Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007 - UPB2, 23/2007-popr., 

41/2007-popr., 122/2007-Odl. US), določilih Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 

varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 7/2010, 25/2010 

popr.) in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine 

Selnica ob Dravi na ….. seji, dne …….., sprejel 

 

S K L E P  

o spremembi in dopolnitvi Sklepa o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve 

»pomoč družini na domu« v Občini Selnica ob Dravi 

 

I. 

V Sklepu o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v 

Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2011) se za drugo točko doda tretja točka, ki se glasi: 

»Subvencija iz proračuna Občine Selnica ob Dravi znaša od 1. 7. 2011 dalje 13,98 EUR na uro.« 

Ostala določila ostanejo nespremenjena. 

II. 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi, 

uporabljaj se od 1. 7. 2011 dalje. 
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Obrazložitev predloga Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o soglasju k uskladitvi cene 

socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Selnica ob Dravi 

 
1. Pravne osnove 
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007 - UPB2, 23/2007, popr., 41/2007 popr., 

122/2007 Odl. US: U-I-11/07-45), ki v 3. 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 (Ur. l. RS, št. 87/2006, 
127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 7/2010, 25/2010 popr.) določa, da je za izdajo soglasja k 
ceni storitve pomoči družini na domu pristojen občinski upravni organ. 
 

2. Razlogi za spremembo in dopolnitev  
 
 
Sončni dom Maribor d. o. o., Železnikova 10, 2000 Maribor je dne, 3. 6. 2011 posredoval vlogo za 
uskladitev Sklepa o uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.  

 
Ekonomska cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« ostane nespremenjena in 
znaša za leto 2011 17,53 EUR na uro, polna cena za uporabnika (cena storitve, zmanjšana za 50 
% subvencijo lokalne skupnosti; tokrat brez subvencije Zavoda RS za zaposlovanje) ostaja prav 
tako nespremenjena in znaša 3,55 EUR na uro. 
 
Zaradi sprememb v financiranju službe pomoči družini na domu, se spremeni delež subvencije iz 
proračuna občine, saj država od 1. 7. 2011 več ne daje subvencij iz proračuna Republike Slovenije 
za izvajanje službe pomoči družini na domu. Na podlagi navedenega se torej delež sofinanciranja 
lokalne skupnosti s 1. 7. 2011 poveča iz 10,65 EUR na uro na 13,98 EUR na uro. Mesečno to 
pomeni 1.401,22 EUR dodatnih stroškov iz proračuna občine za namen izvajanja službe pomoči 
na domu. 


