
Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 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 in 

57/12), 12., 16., 17., 18., 19., 36. in 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 6. člena Pravilnika o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 

in 102/15) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 8. redni seji, dne 

2.3.2016, sprejel 
 

 
 

S K L E P 

o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje 
na Gorenjskem 

 
 

1. člen 

 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč 

družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki jo je predlagal koncesionar Pomoč družini na 
domu, Janja Kos s.p.. 

 

2. člen 
 

Ekonomska cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu znaša 17,58 EUR/uro in je enaka 
za delovne dni, za nedelje in praznike. 

 
3. člen 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem subvencionira ceno urne postavke socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu v višini 10,55 EUR na uro za opravljene storitve. Razliko do polne cene prispevajo 

uporabniki storitve v višini 7,03 EUR na uro za opravljene storitve. 
 

4. člen 

  
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, 

uporablja pa se od 1.3.2016 dalje. 
 

5. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini 

na domu v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2013). 
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