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16. člena Statuta  Občine Radlje ob Dravi (MUV 25/06 in 20/15)  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje ceno storitve pomoč družini na 

domu za strokovno pripravo v višini 0,55 EUR/uro oziroma 82,21 EUR/mesec za 

Občino Radlje ob Dravi. 

2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje predlagano ceno storitve 

pomoč družini na domu za vodenje in koordiniranje v višini 0,87 EUR/uro, 

katero 50 % plača občina, 50 % pa uporabniki. 

3. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,83 EUR, katero 50 % plača občina, 50 

% pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje skupno ceno storitve pomoč družini na domu v višini 

15,25 EUR/uro. 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji socialno-varstvene storitve 

»pomoč družini na domu« tako, da se določi cena storitve za uporabnika v 

višini __________ EUR/uro. 

 

 

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

 

Center za socialno delo Radlje ob Dravi je občinski upravi Občine Radlje ob Dravi 

dne 28. 11. 2016 posredoval v obravnavo in sprejem predlog cene storitve »Pomoč 

družini na domu« za leto 2017.  

 

Že v letu 2015 so pričele potekati aktivnosti za prenos socialno-varstvene storitve 

pomoč družini na domu na drugega izvajalca. Občina Radlje ob Dravi še ni 

zaključila postopka prenosa socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, 



zato je Center za socialno delo Radlje ob Dravi pripravil predlog cene storitve za leto 

2017, ki bo do izbire izvajalca javne službe Pomoč družini na domu v Občini Radlje 

ob Dravi storitev še opravljal CSD Radlje ob Dravi, v okviru svoje dejavnosti. 

Stroški  socialno-varstvene storitve "POMOČ DRUŽINI NA DOMU" predstavljajo 

neposredno oskrbo uporabnika, stroške strokovne priprave ter stroške vodenja. 

Cena se oblikujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-

varstvenih storitev (Uradni list RS, štev. 121/2005,  87/2006, 51/2008 in 5/2009) in 

Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 

cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, štev. 6/2012). 

 

Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva bo predloženo na seji. 

 

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

Priloga: 

- dopis CSD Radlje ob Dravi, štev. 1224-0331/2016, z dne 25. 11. 2016  

 
















