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Številka: 032-0010-2021-3 

Datum: 3.12.2021 

 

 

OBČINSKI SVET 

 

GRADIVO: DOLOČITEV CEN ZA STORITEV POMOČI DRUŽINAM 

NA DOMU 

 

PRAVNA PODLAGA: 99. in 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 

3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 

61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 

ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – 

ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 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, 6/12), 

Odlok o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in 

merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 78/00 in 

100/05)  in 15.člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list 

RS, št. 3/2018- UPB2) 

 

PREDLAGATELJ: Željko Savič, Župan 

 

POROČEVALEC:  Rok Prevc 

 

NAMEN:  obravnava in sprejem 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme predlog 

sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč 

družini na domu. 

 

 

 

 

         Željko Savič, Župan 

 

 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

ŽUPAN 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

Telefon: 01/5303 240 

e-pošta: obcina@dol.si  
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Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 

39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 

in 189/20 – ZFRO), 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, 6/12), Odloka o 

organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev 

(Uradni list RS, št. 78/00 in 100/05) in 15.člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list 

RS, št. 3/2018- UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na ____. redni seji, z dne 

________sprejel sledeči 

 

 

 

 

SKLEP 

o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dol pri 

Ljubljani 

 

 

 

1. člen 

Občina Dol pri Ljubljani daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu, ki jo predlaga izvajalec DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o. 

 

2. člen 

Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu znaša: 

 

- 16,44 EUR na uro, od ponedeljka do sobote; 

- 21,37 EUR na uro, za nedeljo; 

- 23,02 EUR na uro, za dela proste dneve. 

V navedene urne postavke so že všteti stroški vodenja. 

 

3. člen 

Občina Dol pri Ljubljani subvencionira ceno storitve pomoči družini na domu v višini: 

 

- 70 % ali 11,51 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe uporabnika na 

delovni dan (od ponedeljka do sobote), 

- 70 % ali 14,96 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe uporabnika na 

nedeljski dan, 

- 70% ali 16,12 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe uporabnika na 

dela prosti dan. 
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4. člen 

Cena za uporabnika  storitve pomoči družini na domu, upoštevajoč subvencije iz 3.člena tega 

sklepa, znaša: 

 

- 4,93 EUR na uro, od ponedeljka do sobote, 

- 6,41 EUR na uro, za nedelje, 

- 6,90 EUR na uro, za dela proste dneve. 

 

5. člen 

Ta sklep prične veljati naslednji delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

uporablja pa se od 18.10.2021 dalje. 

 

 

Številka: 032-0010-2021-…. 

Datum: ……………… 

 

Željko Savič, Župan 
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OBRAZLOŽITEV: 

 

Občina Dol pri Ljubljani ima za opravljanje socialno varstvene dejavnosti pomoč družini na 

domu od 18.10.2021 dalje sklenjeno koncesijsko pogodbo z izvajalcem DEOS, celostna 

oskrba starostnikov, d.o.o. Koncesionar je dne 18.10.2021 posredoval na občino predlog cene, 

s katero je konkuriral na letošnjem javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne 

službe pomoči na domu. Predlog cene vsebuje različne cene glede na termin izvajanja 

(delavnik, nedelja, dela prost dan). 

 

Predlog ekonomskih cen: 

- 16,44 EUR na uro, od ponedeljka do sobote; 

- 21,37 EUR na uro, za nedeljo; 

- 23,02 EUR na uro, za dela proste dneve. 

V navedene urne postavke so že všteti stroški vodenja. 

 

Občina Dol pri Ljubljani bo po novem predlogu novega koncesionarja subvencionirala ceno 

storitve pomoči družini na domu, kot sledi v višini: 

- 70 % ali 11,51 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe uporabnika na 

delovni dan (od ponedeljka do sobote), 

- 70 % ali 14,96 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe uporabnika na 

nedeljski dan, 

- 70% ali 16,12 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe uporabnika na 

dela prosti dan. 

 

Vsled navedenega znaša cena za uporabnika: 

- 4,93 EUR na uro, od ponedeljka do sobote, 

- 6,41 EUR na uro, za nedelje, 

- 6,90 EUR na uro, za dela proste dneve. 

 

Za primerjavo so na koncu obrazložitve navedene zadnje veljavne cene prejšnje 

koncesionarke Žarek upanja, Andreja Orel s.p. 

 

 

 
Priloge: 

- Predlog cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu za leto, s 

prilogami 
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Cene prejšnje koncesionarke Žarek upanja, Andreja Orel s.p.: 

 

Ekonomska cena: 

- 17,71 EUR  na uro, na delovne dneve, 

- 21,70 EUR na uro, za nedelje, 

- 22,60 EUR na uro, za praznike in dela proste dneve. 

V navedene urne postavke so že všteti stroški vodenja v višini 1,77 EUR na uro. 

 

Občina Dol pri Ljubljani je subvencionirala ceno storitve pomoči družini na domu: 

- v višini: 

✓ 100 % ali 1,77 EUR na uro, kar predstavlja stroške vodenja, 

- v višini: 

✓ 70 % ali 10,60 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe 

uporabnika na delovni dan, 

✓ 68 % ali 13,03 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe 

uporabnika na nedeljski dan, 

✓ 68% ali 13,63 EUR na uro, kar predstavlja stroške neposredne oskrbe 

uporabnika na praznični ali dela prosti dan. 

 

Cena za uporabnika: 

- 5,34 EUR na uro, na delovne dneve, 

- 6,90 EUR na uro, za nedelje, 

- 7,20 EUR na uro, za praznike in dela proste dneve. 
















