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OBČINSKI SVET OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 

ZADEVA:  PREDLOG SOGLASJA K DOLOČITVI CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI 

NA DOMU IN DOLOČITVI SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI 

NA DOMU ZA LETO 2011 
 

 

1. ZAKONSKA PODLAGA:  

- 38. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni 

list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 in 5/2009) 

- 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007-uradno prečiščeno besedilo, 

23/2007- popr., 41/2007- popr. in 122/2007-Odl. US: U-I-11/07-45), 

- 16. člen Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 

28/03). 
 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SOGLASJA: 
99. člen Zakona o socialnem varstvu določa, da se pomoč druţini na domu najmanj v višini 50% 

subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oz. drug zavezanec delno ali v celoti 

oproščen plačila, financira iz proračuna občine. 

Na podlagi 3. odst. 101. člena Zakona o socialnem varstvu daje soglasje k cenam storitve pomoči 

druţini na domu pristojni občinski organ. Pomoč druţini na domu po Zakonu o socialnem varstvu 

obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko 

socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. V skladu s Pravilnikom o 

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je Center za socialno delo Murska 

Sobota, ki izvaja to storitev, na predpisanih obrazcih ponovno posredoval elemente za oblikovanje 

cen socialno varstvenih storitev, ki so izračunane na osnovi navedenega pravilnika. 

Občinski svet je sprejel soglasje k določitvi cene storitve pomoč druţini na domu na dopisni seji 

dne 23.12.2010. Po tem datumu je Center za socialno delo poslal dopis, v katerem zaradi 

neodobrene vloge za javna dela, predlaga nove cene storitev.  

Strošek cene storitve pomoč druţini na domu sestavljajo stroški za neposredno socialno oskrbo 

uporabnikov – 14,47 EUR/efektivno uro in stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 

(stroški vodenja) – 3,43 EUR na uro ob predpostavki, da se opravi 110 ur neposredne socialne 

oskrbe na mesec.  

Cena socialno varstvene storitve znaša po tem predlogu za uporabnika 7,23 EUR za efektivno uro, 

kar pomeni 1,5 % povečanje v primerjavi z veljavno ceno v letu 2010.  

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagano Soglasje k določitvi cene storitve 

pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za 

leto 2011.  
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Predlog 

Na podlagi 99. člena in 3. odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007-

uradno prečiščeno besedilo, 23/2007- popr., 41/2007- popr. in 122/2007-Odl. US: U-I-11/07-45), 

38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 

št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008 in 5/2009) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice 

(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), je Občinski svet Občine Moravske Toplice 

na  …….  seji, dne ……… sprejel  

 

S  o  g  l  a  s  j  e 

k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in 

 določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011  

 

 

 

1. člen 

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoč druţini na 

domu od 01.01.2011 znašala 17,90 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve 

pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,47 EUR na 

uro in stroški strokovnega vodenja v višini 3,43 EUR. 

 

2. člen 

 

Cena socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu, zmanjšana za 50% subvencijo občine za 

neposredno socialno oskrbo ter 100% stroškov vodenja v skupni višini 10,67 EUR, znaša za 

uporabnika 7,23 EUR za efektivno uro. 

 

3. člen 

 

Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči druţini na 

domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe. 
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