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Na podlagi 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, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), Pravilnika o standardih in normativih 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15), 
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), Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih 
za plačilo storitev (Uradne objave GOK, št. 09/07) in 13. člena Statuta Občine Komenda 
(Uradne objave GOK, št. 08/15) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 21. seji, dne 
21.9.2017 obravnaval in sprejel 
 
 

SKLEP O VIŠINI CENE POMOČI NA DOMU 
 
 
 

1. člen 
 

Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša za delovne dni 16,59 € na uro opravljene 
storitve. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika ob delovnih dnevih znaša 4,98 € 
za opravljeno uro storitve. 
 
Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša ob sobotah, nedeljah in dela prostih 
dnevih 21,56 € na uro opravljene storitve. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika 
ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih znaša 6,47 € za opravljeno uro storitve. 
 

 2.  člen 
 

Zavezanci za plačilo cene pomoči na domu lahko uveljavljajo znižanje plačila skladno z 
Uredbo za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15). Znižanje se 
ugotavlja pri organu, ki je izdal odločbo o višini storitve. 

 
  3.  člen 

 

Nove cene, določene s tem sklepom, veljajo od 01.10.2017 dalje. 
 

4. člen 
 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Komenda in se 
objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.  
 
Z dnem uveljavitve novih cen preneha veljati Sklep o višini cene pomoči na domu (Uradne 
objave GOK, št. 10/2016).    
 
 
 
Številka: 014-0008/2017 
Datum:   22.9.2017 
 

     Stanislav Poglajen 
Župan Občine Komenda  
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