
VI/1 
 

VI 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 9.10.2017 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNOVARSTVENE STORITVE 

POMOČ NA DOMU – SOCIALNA OSKRBA NA DOMU 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNOVARSTVENE STORITVE  
POMOČ NA DOMU – SOCIALNA OSKRBA NA DOMU 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Majda Dežman, svetovalka za družbene dejavnosti, 
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- mag. Sonja Resman, direktorica Doma dr. Janka Benedika Radovljica. 

 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene 
storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu.  

  

 

 

 
         Ciril Globočnik l.r. 
                ŽUPAN 
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Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 UPB 2 in spremembe), Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09, 6/12), ter 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je 
Občinski svet Občine Radovljica na________seji dne ________sprejel 
 

SKLEP 
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu 

 
1. člen 

 
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu dr. Janka Benedika Radovljica k ceni 
socialno varstvene storitve POMOČ NA DOMU – SOCIALNA OSKRBA NA DOMU. 
 

2. člen 
 
Od  1. decembra 2017 dalje znaša: 

- skupna cena socialne oskrbe na domu 17,96 EUR na uro na delavnik, 
- skupna cena socialne oskrbe na domu 24,59 EUR na uro v nedeljo, 
- skupna cena socialne oskrbe na domu 26,25 EUR na uro na dan državnih praznikov. 

 
3. člen 

 
Od 1. decembra 2017 dalje znaša cena za neposredno socialno oskrbo na domu, ki jo plača 
uporabnik: 

- cena socialne oskrbe na domu 3,59 EUR na uro na delavnik, 
- cena socialne oskrbe na domu 5,04 EUR na uro v nedeljo, 
- cena socialne oskrbe na domu 5,39 EUR na uro na dan državnih praznikov. 

 
4. člen 

 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene 
storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu (DN UO, št. 220/16). 
 

5. člen 
 
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave in začne 
veljati 1. decembra 2017. 
 
Številka: 
Datum: 
 
                Ciril Globočnik 
          ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 9.10.2017 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNOVARSTVENE STORITVE  
POMOČ NA DOMU – SOCIALNA OSKRBA NA DOMU 

 
1. Zakonska podlaga: 

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 UPB 2 in spremembe), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 

87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), 
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, 

28/2011,104/11,111/13), 
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. 

RS, št. 110/04, 124/04, 114/06-ZUPTG in 62/10 - ZUPJS ). 
 

2. Obrazložitev: 
Po sklepu 17. seje Občinskega sveta dne 21.12.2016 je bila zadnja uskladitev cen 
socialnovarstvene storitve pomoč na domu - socialna oskrba izpeljana s 1. januarjem 2017.  
 
Izvajalec te socialnovarstvene storitve Dom dr. Janka Benedika Radovljica je 3.10.2017 v 
skladu z 18. in 36. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev predložil popolno vlogo – predlog določitve nove, nižje skupne cene socialne 
oskrbe na domu na predpisanih, obveznih obrazcih (ki so priloga gradivu: Obrazec 2, 
Obrazec 2/1, Obrazec 2/2) in zaprosil pristojni občinski organ za izdajo soglasja k 
predlagani ceni v skladu z 38. členom tega pravilnika.  
 
V skladu s tem je izvajalec pripravil preračun elementov cene in izračune upošteval v 
priloženih obveznih obrazcih in jih obrazložil. 
 
Podlage in razloge za znižanje cen storitev pomoči na domu je izvajalec storitve Dom dr. 
Janka Benedika Radovljica podrobneje predstavil v svojem predlogu, ki je priložen gradivu.  
 
Po opravljenih novih izračunih v skladu z veljavno zakonodajo se predlagana skupna cena 
na delavnik v primerjavi z doslej veljavno ceno, ki jo je občinski svet določil na seji 
21.12.2016 (veljavno od 1.1.2017 dalje), zniža za 1,70 % (z 18,27 EUR na 17,96 EUR), 
cena neposredne socialne oskrbe na delavnik, ki jo plača občan, uporabnik, pa se zniža 
za 1,65 % (s 3,65 EUR na 3,59 EUR) (priloga TABELA 1). 
 
Celoten predlog novih cen socialne oskrbe na domu z vsemi dodanimi podatki in tabelami je 
strokovna služba občine pregledala in ugotavlja, da je le-ta pripravljen v skladu z veljavno 
zakonodajo.  
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Če bo občinski svet predlagani sklep sprejel na 23. seji, bo v Uradnih objavah Deželnih novic 
objavljen v novembru 2017 in bo začel veljati 1.12.2017. 
 
Zato občinskemu svetu predlagamo, da potrdi naslednji predlog cen storitev pomoči na domu 
– socialna oskrba na domu od 1.12.2017 dalje: 

- skupna cena socialne oskrbe na domu 17,96 EUR na uro na delavnik, 
- skupna cena socialne oskrbe na domu 24,59 EUR na uro v nedeljo, 
- skupna cena socialne oskrbe na domu 26,25 EUR na uro na dan državnih praznikov. 

 
Cene storitev za socialno oskrbo, ki jih bo plačal uporabnik, bodo od 1.12.2017 dalje znašale: 

- cena socialne oskrbe na domu 3,59 EUR na uro na delavnik, 
- cena socialne oskrbe na domu 5,04 EUR na uro v nedeljo,   
- cena socialne oskrbe na domu 5,39 EUR na uro na dan državnih praznikov.   

 
3. Finančne posledice 
Občina Radovljica je v proračunu za leto 2017 na proračunski postavki 41009 Pomoč družini 
na domu – socialna oskrba na domu planirala sredstva v višini 186.000 EUR, ki naj bi 
zadoščala za realizacijo naloge.  
 
 
Pripravila: 
Majda Dežman 
Svetovalka za družbene dejavnosti 
 

 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: Dom dr. Janka Benedika: Predlog cen storitev pomoči na domu 
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