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OBČINA TURNIŠČE 

 

Zadeva: Vprašanje občine in zbir odgovorov občin 

 

Vprašanje občinam:  

 

Spoštovani, 

 

na Združenje občin Slovenije, se je obrnila občina z vprašanjem,  katerega vam 

posredujemo v nadaljevanju. 

 

Občina sprašuje: 

…ali katera od občin dodatno sofinancira ali na podlagi pogodbe daje donacijo izvajalcem 

osebne asistence na njihovem območju (po Zakonu o osebni asistenci). Če ja prosijo za 

podatek po kakšnem postopku  javni razpis ali neposredna pogodba ali kaka druga oblika). 

Za vaše odgovore in pomoč občini, se vam v naprej najlepše zahvaljujemo. 

Lep pozdrav. 

 V naprej se vam zahvaljujemo za pomoč z odgovori.  

 

Lep pozdrav. 
 

 

Zbir prejetih odgovorov 

 

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 

Mestna občina Murska Sobota dodatno ne financira osebne asistence, saj osebno 

asistenco po Zakonu o osebni asistenci financira država 

MESTNA OBČINA CELJE  

Mestna občina Celje teh sredstev ne dodeljuje. 

 

OBČINA RENČE-VOGRSKO 

 

v Občini Renče-Vogrsko do sedaj tega nismo prakticirali, za doniranje izvajalcev osebne 

asistence pa še nismo prejeli nobenega zaprosila. 
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OBČINA PODČETRTEK 

Občina Podčetrtek ne financira osebne asistence 

 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

Občina Ravne na Koroškem zaenkrat ne izvaja dodatnega sofinanciranja izvajalcem osebne 

asistence. 

 

MESTNA OBČINA NOVO MESTO  

MONM izvajalcem ne sofinancira osebne asistence. 

 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE 

V Občini Moravske Toplice do sedaj še nismo sofinancirali in ne dodelili donacije 

izvajalcem osebne asistence. 

 

OBČINA BOHINJ 

Pozdravljeni. Posebnega sofinanciranja  ali donacij  izvajalcem osebne asistence, na 

področju občine Bohinj, ne zagotavljamo. V primeru, da bi bili uporabniki osebnega 

asistenta v stiski zaradi stroškov, nudimo pomoč preko enkratnih denarnih pomoči. Sicer 

pa je v primerjavi z družinskim pomočnikom osebna asistenca na boljšem s plačili. 

Vse dobro iz Bohinja. 

 

OBČINA ČRENŠOVCI 

Občina Črenšovci ni sofinancirala dejavnosti izvajalcem osebne asistence na območju 

občine Črenšovci v letu 2020 in ne v letu 2021. 

 

 


