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Zadeva: Storitev pomoč družini na domu - nakup oz. sofinanciranje vozila za namen izvajanje 
storitvestoritve

Spoštovani!

Na sestanku dne 28. 8. 2019, ki je bil sklican s strani Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod, 
Enota Ribnica in je potekal v tukajšnjih prostorih, smo izpostavili potrebo po nakupu novega vozila. Slednje 
smo opredelili tudi v Vlogi za soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in kasneje 
v Programu dela za CSD Osrednja Slovenija – zahod, Enota Ribnica za leto 2020 in 2021 (priloga Predloga 
finančnega načrta 2020 in 2021). 

Na zgoraj omenjenem sestanku smo tudi opredelili specifikacijo vozila, ki bi ga za nemoteno delo 
potrebovali: 4x4 pogon, višje vozilo in raven ter primerno velik prtljažnik potreben za prevoz hrane.
Sprejeti sta bili naslednji odločitvi:

- da se udeleženi na sestanku s strani posameznih občin pozanimajo glede možnosti nakupa vozila 
oz. sofinanciranja,

- občine med seboj dogovorijo način financiranja, delež financiranja in nas o tem obvestijo (s strani 
občine Sodražica je bila izpostavljena tudi možnost nakupa preko leasinga).

Občina Ribnica je za namen sofinanciranja vozila (določeno v Pogodbi o izvajanju in financiranju socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu v letu 2020) predvidela sredstva v višini do 15. 000, 00 EUR. 
Glede na slednje in na že omenjene potrebe smo pridobili tri ponudbe vozil (Fiat Panda, Dacia Duster in 
Suzuki Ignis). Navedena vozila smo si tudi ogledali in ugotovili, da ima vozilo Fiat Panda za naše potrebe 
premajhen prtljažnik, medtem ko prtljažnik vozila Suzuki Ignis ni raven. Vozilo Dacia Duster ustreza vsem 
karakteristikam vozila, ki jih ocenjujemo kot nujne za nemoteno izvajanje storitve, glede na terenske omejitve 
in težave, s katerimi se socialne oskrbovalke srečujejo.
Trenutna cena (s popusti) vozila Dacia Duster znaša 17. 300, 00 EUR. Poleg navedenega bi nekaj sredstev 
(cca 1.500, 00 EUR) potrebovali še za ureditev potrebnega zavarovanja, registracije in za nakup pnevmatik. 
Pred nakupom novega vozila, ocenjujemo, da bi bilo smiselno prodati vozilo Ford Fusion, ki ga imamo 
trenutno v uporabi, tako bi iz tega naslova lahko pridobili še nekaj sredstev.

Glede na predhodna dogovarjanja vas prosimo, da nas seznanite, ali ima Občina Sodražica možnost 
sofinanciranja nakupa vozila, v kakšnem deležu, ter na kakšen način.   

V kolikor so potrebne še kakšne informacije in pojasnila, smo vam na razpolago.

Hvala in lep pozdrav,



Pripravil/-a:
Bernarda Drobnič

Podpisal/-a:
Bernarda Drobnič
POMOČNIK DIREKTORJA ENOTA RIBNICA

Priloge:

Ponudba-SUZUKI IGNIS.pdf
Ponudba-FIAT PANDA.pdf
Ponudba - DACIA DUSTER.pdf

Vročiti:
 - Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica - Email
 - Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica - Email
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