Objavljeno v Našem časopisu št.: 297/2003
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 36/02), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 38/02, 106/02), Pravilnika o standardih in normativih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 2/98, 19/99, 28/99), Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 41/99, 26/01) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS,
št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 7. seji, dne 11.9.2003
sprejel
ODLOK
o spremembi Odloka o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za
določanje plačil storitev
1. člen
Spremeni se 11. člen Odloka o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za
določanje plačil storitev (Naš časopis, št. 31/01), tako, da se glasi:
''Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na domu, ki jo je deležen upravičenec.
Cena storitve se določa in usklajuje po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev. Storitev se zaračunava po dejansko opravljenih urah. Ceno storitve
oblikuje izvajalec in jo predloži v soglasje županu. Cena velja, ko je pridobljeno soglasje
župana.
2. člen
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo drugega stavka za vejico črta in se nadomesti z :
''po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter druge pravne ali fizične osebe, ki jih
k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni
naslov.''
3. člen
V 17. členu se v prvem odstavku za dvopičjem spremenijo alinee, ki se sedaj glasijo:
- upravičenci, ki so prejemniki denarno socialne pomoči
- upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb
V drugem odstavku črta besedilo ''materialnega stanja upravičencev in zavezancev'', se za
besedo ''od'' postavi dvopičje in dodajo alinee:
- vrednosti opravljene storitve
- višine ugotovljenega dohodka upravičenca
- meje socialne varnosti
- plačilne sposobnosti upravičenca
4. člen
V 18. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
''Za postopek uveljavljanja oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev se uporablja
določila in merila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev.
5. člen
Črtajo se 19., 20., 24. člen.

6. člen
Spremeni se 25. člen, tako, da se glasi:
''Če upravičenec nima lastnih dohodkov, ki bi mu omogočili plačilo po tem odloku pa ima v
lasti nepremično premoženje se njegove pravice in obveznosti ter pravice občine določijo v
skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo.''
7. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Vrhnika Naš časopis in začne veljati petnajst
dni po objavi.
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