OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr.,
41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet na 15. redni
seji dne 22.3.2012 sprejel

SOGLASJE K CENAM
STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU
1. Občinski svet daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo na območju
Občine Ajdovščina izvajata Center za socialno delo Ajdovščina in koncesionar Zavod
Pristan, ki znaša za uro socialne oskrbe:
-

od ponedeljka do sobote 5,00 €,
na dan nedelje 6,70 €,
na dan državnega praznika ali dela prostega dne 7,20 €.

Cena storitve se uporablja od 1. aprila 2012.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 41032-20/2011, 41032-23/2011
Datum: 23.3.2012

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK

OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr.,
41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet na 15. redni
seji dne 22.3.2012 sprejel
SKLEP O DOLOČITVI SUBVENCIJ
1. Občina Ajdovščina zagotavlja Centru za socialno delo Ajdovščina, ki izvaja storitev pomoč
družini na domu na območju Občine Ajdovščina, subvencijo za kritje stroškov izvajanja
storitve:
- od ponedeljka do sobote, v višini 11,50 € za uro opravljene storitve,
- na dan nedelje, v višini 15,43 €, za uro opravljene storitve
- na dan državnega praznika ali dela prostega dne, v višini 16,06 €, za uro opravljene
storitve.
Skupna višina mesečne subvencije se obračuna na osnovi števila opravljenih ur zaposlenih
socialnih oskrbovalk, ki izvajajo storitev na območju Občine Ajdovščina, v skladu s pogodbo o
izvajanju storitve pomoči na domu in sicer za največ do povprečno 825 efektivnih ur mesečno
oziroma skupaj največ do 9.900 efektivnih ur letno.
2. Subvencija po tem sklepu se zagotavlja od 1.4.2012.
Številka: 41032-20/2011
Datum: 23.3.2012
ŽUPAN
Marjan POLJŠAK

OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr.,
41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet na 15. redni
seji dne 22.3.2012 sprejel
SKLEP O DOLOČITVI SUBVENCIJ
1. Občina Ajdovščina zagotavlja Zavodu Pristan, ki izvaja storitev pomoč družini na domu na
območju Občine Ajdovščina v koncesiji, subvencijo za kritje stroškov izvajanja storitve:
- od ponedeljka do sobote, v višini 12,90 €, za uro opravljene storitve,
- na dan nedelje, v višini 18,03 €, za uro opravljene storitve,
- na dan državnega praznika ali dela prostega dne, v višini 18,90 €, za uro opravljene
storitve.
Skupna višina mesečne subvencije se obračuna na osnovi števila opravljenih ur zaposlenih
socialnih oskrbovalk, ki izvajajo storitev na območju Občine Ajdovščina, v skladu s pogodbo o
koncesiji in sicer za največ do povprečno 825 efektivnih ur mesečno oziroma skupaj največ do
9.900 efektivnih ur letno.
2. Subvencija po tem sklepu se zagotavlja od 1.4.2012.
Številka: 41032-23/2011
Datum: 23.3.2012

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK

