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3. člen
Ne glede na določilo iz 2. člena se cena dodatno zniža glede 

na mesečni dohodek uporabnika v mesecu pred vložitvijo vloge 
in sicer:
1. ob delavnikih

Dohod-
kovni 
razred

Neto dohodek 
uporabnika 

v €

Olajšava v % 
od veljavne cene 

prispevka uporabnika

Višina plačila 
v €/uro z 
olajšavo

1. do 650,00 57,51 3,99

2. od 650,01 do 
800,00

30,57 6,52

3. od 800,01 0 9,39

2. ob nedeljah in praznikih
Dohod-
kovni 
razred

Neto dohodek 
uporabnika 

v €

Olajšava v % 
od veljavne cene 

prispevka uporabnika

Višina plačila 
v €/uro z 
olajšavo

1. do 650,00 57,68 4,82

2. od 650,01 do 
800,00

34,25 7,49

3. od 800,01 0 11,39

4. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem listu in se uporablja 1. junija 2021 dalje.

Številka: 122-31/2021 Županja
Datum: 20. maj 2021 dr. Vlasta Krmelj, 
 univ. dipl. inž., s.r.
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Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. 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, 
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20-ZFRO), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) 
in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi – UPB1 (MUV, št. 
35/17), je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 19. 
redni seji dne 20 maja 2021 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini 

na domu v občini Selnica ob Dravi

1. člen
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi daje soglasje k cenam 

socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.

2. člen
V ekonomsko ceno socialno varstvene storitve Pomoč druži-

ni na domu so vključeni stroški storitve do uporabnika storitve 
(stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 18,78 EUR/efek-
tivno uro ob delavnikih in 22,78 EUR/efektivno uro ob nedeljah 
in praznikih ter stroški strokovnega vodenja v višini 1,20 EUR/
efektivno uro.

Cena EUR/
uro ob 

delavnikih

Cena EUR/uro 
ob nedeljah in 

praznikih

1. Ekonomska cena 19,98 23,98

2. Subvencija občine 100 
% (strokovna priprava v 
zvezi s sklenitvijo dogo-
vora)

1,20 1,20

3. Cena socialne oskrbe 18,78 18,78

- Subvencija občine 50 % 9,39 11,39

- Prispevek uporabnika 9,39 11,39


