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Na podlagi 99.  in 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.: 3/07 UPB, 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 in 
54/17, 21/18-ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena 
Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah, št. 56/15) Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na svoji 5. redni seji, dne 
23. 5. 2019 sprejme  
 

S K L E P 
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi 

subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu socialne oskrbe  
 

1. člen 
 

Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah soglaša, da znaša od 1. 6. 2019: 
- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu ob delavnikih  18,45 Eur na uro;  
- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu v nedeljo 23,04 Eur na uro;  
- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu na praznik 24,06 Eur na uro.  

 
2. člen 

 
Cena storitve za uporabnik socialne oskrbe na domu znaša od 1. 6. 2019:  

- ob delavnikih  18,45 Eur na efektivno uro;  
- v nedeljo 23,04 Eur na efektivno uro;  
- na praznik 24,06 Eur na efektivno uro.  

 
Razliko do polne cene storitve bo Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah kot subvencijo pokrivala 
iz sredstev občinskega proračuna v višini 50%. Stroške strokovne priprave bo Občina Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, sorazmerno številu uporabnikov, v 100% pokrivala iz sredstev občinskega 
proračuna. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.  
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu in 
določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu, Objavljen v Uradnem vestniku 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št.: 80/2018 z dne 19. 2. 2018. 
 
Številka: 007-4/2019-12 
Datum: 23. 5. 2019 
 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah  
   Županja: Darja Vudler l.r. 

 

 


