
Občina Miren-Kostanjevica 
Miren 129, 5291 Miren 
Občinski svet 
           Predlog 
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007), 38. 
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05, 121/05, 84/06, 127/06 in 
8/07) ter na podlagi 8. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 
112/07) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na     redni seji, dne              
sprejel 
 

S K L E P 
O soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 

2008 
 

I. 
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec Center 
za socialno delo Nova Gorica, znaša za leto 2008  12,35 € na  uro opravljene 
storitve.  
Cena dovoza kosil pa znaša 0,90 € na enoto opravljene storitve. 
 

II. 
Prispevek uporabnika za uro opravljene storitve znaša  3,71 €,  razliko do 
ekonomske cene subvencionira Občina Miren-Kostanjevica.  
 
 

III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  
 
V Mirnu, 18.03.2008 
Številka: 122-1-0001/2008 
       
       OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
         Župan 
        Zlatko Martin Marušič 
 
Obrazložitev: 
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev, 
kjer je določeno, da mora  k ceni storitve izvajalec pridobiti soglasje pristojnega 
občinskega organa, predlagamo v obravnavo in sprejem Sklep o soglasju k ceni 
socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008.  
99. člen Zakona o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financira 
pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve in v višini, za 
katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. 
Predlagana ekonomska cena izvajalca znaša za leto 2008 12,35 €, kar pomeni, da je 
prispevek upravičenca oz. zavezanca 6,17 €.  
Predlagamo, da se cena za uporabnika zviša za 6 %, sorazmerno z inflacijo, razliko 
do ekonomske cene, pa krije občina iz proračuna. V letu 2007 je bila cena 
uporabnika na opravljeno uro storitve 3,50 €, za prinašanje kosil pa na enoto 
opravljene storitve 0,85 €.  


