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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: 18.5.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU  
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 97.  
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ 
DRUŽINI NA DOMU  
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
- Alen Gril, direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica, 
- Simona Krese, notranja revizorka, NRS s.p.. 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu. 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 UPB2 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 in 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 socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 

 
 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Domu dr. Janka Benedika Radovljica k ceni 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. 
 

2. člen 
 
Od 1. junija 2020 dalje znaša: 

- skupna cena storitve pomoč družini na domu 19,33 EUR na uro na delavnik, 
- skupna cena storitve pomoč družini na domu 26,11 EUR na uro v nedeljo, 
- skupna cena storitve pomoč družini na domu 28,37 EUR na uro na dan državnih 

praznikov. 
 

3. člen 
 

Od 1. junija 2020 dalje znaša cena za storitev pomoč družini na domu, ki jo plača uporabnik: 
- 3,70 EUR na uro na delavnik, 
- 5,18 EUR na uro v nedeljo, 
- 5,56 EUR na uro na dan državnih praznikov. 

 
4. člen 

 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu (DN UO, št. 234/2017). 
 

5. člen 
 
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne 
veljati 1.6.2020. 
 
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: 18.5.2020 

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

 
SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ 
DRUŽINI NA DOMU  
 
1. Zakonska podlaga 

 
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07– UPB2 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 socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 

28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19), 
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. 

l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 
42/15). 
 

2. Obrazložitev 
 
Storitev pomoč družini na domu za občane občine Radovljica izvaja Dom dr. Janka Benedika 
Radovljica. Zadnja uskladitev cene te socialnovarstvene storitve je bila v skladu s sklepom, 
sprejetim na 23. seji občinskega sveta 18.10.2017, izvedena s 1.12.2017.   
 
Cena storitve trenutno znaša 17,96 EUR na uro ob delovnikih, 24,59 EUR na uro ob nedeljah 
in 26,25 EUR na uro v času državnih praznikov. Cena za uporabnika pa znaša 3,59 EUR na 
uro ob delovnikih, 5,04 EUR na uro ob nedeljah in 5,39 EUR na uro v času državnih 
praznikov. 
 
Izvajalec storitve Dom dr. Janka Benedika Radovljica je 12.3.2020 v skladu z 18. in 36. 
členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predložil 
vlogo – Predlog cen storitev pomoči na domu in predlagal Občinskemu svetu Občine 
Radovljica, da poda soglasje k novi ceni v skladu z 38. členom tega pravilnika. Izračune je za 
izvajalca pripravila notranja revizorka Simona Krese, NRS, s.p.. 
 
Vloga izvajalca storitve je vložena na predpisanih obrazcih, ki so priloga gradivu (Obrazec 2, 
Obrazec 2/1, Obrazec 2/2).  
 
Izvajalec je v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev 
pripravil preračun elementov cene, izračune upošteval v priloženih obrazcih ter predlagane 
nove cene obrazložil. Obrazložitev predlaganih cen storitve pomoč na domu je priložena 
gradivu.  
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2321
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4136
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2464
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3724
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4596
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1762
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Predlagane cene je sprejel Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica na svoji 21. redni seji 
11.3.2020. Sklep o določitvi cene pomoč družini na domu za območje občine Radovljica je 
priložen gradivu. 
 
Predlagane cene so sledeče:  

- skupna cena storitve pomoč na domu na uro na delavnik znaša 19,33 EUR, kar je za 
7,66% več od trenutno veljavne cene, 

- skupna cena storitve pomoč na domu na uro v nedeljo znaša 26,11 EUR, kar je za 
6,19% več od trenutno veljavne cene, 

- skupna cena storitve pomoč na domu na uro na dan državnih praznikov znaša 28,37 
EUR, kar je za 8,09% več od trenutno veljavne cene. 

 
Predlagana cena za uporabnika je: 
- 3,70 EUR na uro na delovnik (3,16% povišanje cene glede na trenutno veljavno ceno),  
- 5,18 EUR na uro v nedeljo (2,87% povišanje cene glede na trenutno veljavno ceno) in  
- 5,56 EUR na dan državnih praznikov (3,06% povišanje cene glede na trenutno veljavno 
ceno). 
 
Predlog cen storitev pomoči na domu z vsemi priloženimi obrazložitvami in tabelami je 
strokovna služba občine pregledala in ugotavlja, da je le- ta pripravljen v skladu z veljavno 
zakonodajo.  
 
3. Finančne posledice 

 
Dejanska realizacija proračunskih sredstev bo odvisna od opravljenega števila ur pomoči na 
domu. Ob predpostavki, da bo v letu 2020 opravljenih enako število ur kot v letu 2019, bo za 
realizacijo naloge potrebnih približno 254.000 EUR proračunskih sredstev.  
 
 
 
Pripravila: 
Mojca Ahčin  
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

 
 
 
 
Priloge: vloga izvajalca - Predlog cen storitev pomoči družini na domu z obrazložitvami in 
obveznimi obrazci 
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	V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:
	OBČINSKA UPRAVA



