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ZADEVA:  Pomoč na domu – poračun razlike med nespremenjeno ceno in novo  

                     ekonomsko ceno 

                    

 

I. PREDLAGATELJ 

 
            Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
     Odbor za družbene dejavnosti 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 
 

            Enofazni 

 

IV. PRAVNE PODLAGE   

        

• Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo UPB2, 

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 in 31/18– ZOA-A), 

• Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 

št. 36/02, 87/06, 127/06,8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 

• Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10). 
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V.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

 Na 4. redni seji  občinskega  sveta dne 30.05. 2019  je bil v obravnavo podan predlog za 

podajo  soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, izvajalca  Dom dr. 

Jožeta Potrča, Poljčane. Občinski svet  na takratni seji ni podal  soglasja k novim cenam  zato  

je Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane na svoji 12. redni seji  20.06.2019 obravnaval 

problematiko izvajanja  socialno varstvene  storitve » pomoč družini  na domu v obliki  

socialne oskrbe« na območju  Občine Slovenska Bistrica in sprejel naslednje  sklepe: 

 

SKLEP 12/6/1 

Svet Doma  dr. Jožeta Potrča Poljčane se je seznanil z razlogi za odstop od Pogodbe o 

organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu v obliki socialne 

oskrbe« na območju  Občine Slovenska Bistrica št.1226/65/4/2013 z dne 26.6.2013. 

 

SKLEP 12/6/2 

Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane odloči, da se Občini Slovenska Bistrica poračuna 

razlika med nespremenjeno ceno za uporabnika do  novo sprejete ekonomske cene storitve  

pomoči  družini na domu na območju Občine Slovenska Bistrica, ki znaša 18,70 Eur za 1 uro 

storitve, opravljene ob delavnikih, 22,00Eur za 1 uro storitve, opravljene ob nedeljah, 23,80 

Eur za 1 uro storitve, opravljene na dan državnega praznika in sicer od 19.4 2019 do določitve 

oz. uveljavitve sklepa občinskega sveta o potrditve višine subvencije občine in nove cene za 

uporabnika. 

 

SKLEP 12/6/3 

Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane direktorici Doma Ivanki Soršak  predlaga, da poda 

Občini Slovenska  Bistrica odstop od pogodbe s trimesečnim  odpovednim rokom v osmih 

dneh od sprejema  tega sklepa z možnostjo umika odstopa od pogodbe, v kolikor bo Občina 

Slovenska Bistrica poravnala razliko polne ekonomske cene storitve pomoč družini na domu 

od  19.4. 2019  dalje. 

 

Na podlagi  navedenih sklepov  je Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane dne  24.6. 2019 posredoval  

odstop od  pogodbe  o organizaciji in izvajanju  socialno varstvene storitve. 

Z  strani občinske upravi  smo dne 7.7.2019 posredovali odgovor  glede na zgoraj omenjen 

dopis, kjer  smo  Dom  seznanili, da ne  sprejemamo odstopa oziroma odpovedi od  omenjene 

pogodbe, saj razlogi za odstop niso  utemeljeni oziroma  pravilni.  Z strani Doma smo dobili   

dopis, kjer so nas seznanili, da odstopa od pogodbe ne morejo oziroma ga ne bodo umaknili,  

če ne bodo izpolnjeni sklepi Sveta doma. 

Na 5. redni seji  11.7. 2019 je občinski svet podal soglasje  k novim cenam  socialno 

varstvene storitve  pomoč družini na domu. Nove cene veljajo od 15.7.2019 dalje. 

 

Glede na navedeno, je bilo  več sestankov  s predstavniki Občine in  Doma dr. Jožeta Potrča, 

kjer  je bilo na koncu dogovorjeno, da se bo glede pokritja  razlike ( 4.627,80 Eur) med 

nespremenjeno   ceno za uporabnike do  novo sprejete ekonomske cene storitve, predlog 

obravnaval  na seji občinskega sveta.  

 V zvezi s tem  je Svet Doma dr. Jožeta Potrča je na svoji 13. redni seji  sprejel naslednje  

sklepe: 

 

SKLEP 13/4/1 

Svet Doma dr. Jožeta Potrča  se je seznanil z namero Občine Slovenska Bistrica, da bo  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica obravnaval  predlog poračuna razlike v ekonomski 



ceni storitve pomoči  družini na domu za obdobje od 1.6. 2019 do 15.7.2019 v višini 4.627,80 

Eur. 

 

 

SKLEP 13/4/2 

Svet Doma dr. Jožeta Pučnika Poljčane naloži  direktorici Doma Ivanki Soršak, da v kolikor 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica ne potrdi predloga poračuna razlike v ekonomski 

ceni od 1.6. 2019 do 15.7.2019,   pred pristojnim sodiščem poda odškodninsko tožbo za 

celotno razliko v ceni  v obdobju  od 19.4. 2019 do 15.7.2019. 

 

 

SKLEP 13/4/3 

S sprejetjem sklepov Sveta doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, št.13/4/1 in 13/4/2 prenehata 

veljati sklepa, sprejeta na 12. redni seji, dne 20.06.2019, št.12/6/2 in 12/6/3 in se izvajanje  

socialno varstvene storitve  pomoč družini  na  domu  v občini Slovenska Bistrica nadaljuje.   

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 Pokritje  poračuna razlike  med ekonomsko ceno  storitve  od 1.6. 2019 do uveljavitve nove  

cene  15.7.2019, predstavlja  v proračunu  sredstva v višini 4.627,80 Eur. 

 

 

 

VII. PREDLOG SKLEPA 

 

 

V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem 

razpravlja ter sprejme naslednji  

 

 

S K L E P   

 

 

 

Občinski svet  soglaša, da se  Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, pokrije razlika  med 

ekonomsko ceno od 1.6.2019 in  do uveljavitve   nove cene 15.7.2019 v višini 4.627,80 Eur 

 

 Sredstva  v višini 4.627,80 Eur se zagotovijo iz tekoče proračunske  rezerve proračuna 

Občine  za leto 2019 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

   

                                            Irena JEREB                                                               

                                                                                       vodja Oddelka za družbene dejavnosti    
 

 


