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Predlagatelj: ŽUPAN                                                    Faza: PREDLOG    
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 41.b, 43., 50., 99. in 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, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – 
ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih 
in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 
76/17, 54/19 in 81/19), Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini 
na domu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 17/12), Odloka o zagotavljanju socialno 
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/19) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na svoji 
________ seji,  dne ______________ sprejel naslednji 

 

SKLEP  
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini 

Velenje  
 
 

1. člen 
Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu, ki jo je predlagal Dom za varstvo odraslih Velenje (v nadaljevanju: DVO Velenje), in 
sicer: 

 za delovne dni 19,27 eur/uro,  

 v nedeljskem času 23,86 eur/uro,  

 za praznične dni 25,01 eur/uro. 
2. člen 

Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu se zniža za zakonsko določeno subvencijo 
občine za delovne dni 10,08 eur/uro, v nedeljskem času za 12,38 eur/uro, za praznične dni 12,95 
eur/uro. Subvencija zajema 100 % kritje stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, 
50 % kritje stroškov za vodenje in koordiniranja in 50 % kritje stroškov za neposredno socialno oskrbo. 
Tako znaša cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo plača upravičenec ali 
zavezanec, za delovne dni 9,19 eur/uro, v nedeljskem času 11,49 eur/uro, za praznične dni 12,06 
eur/uro. 

3. člen 
MOV bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec 
na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu 
plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve, in sicer: 

Plačilni 
razred 

Dohodkovni razred 
Delež neto mesečnega 

doh./druž.čl. v primerjavi 
s povprečno plačo v RS 

v preteklem 
koledarskem letu  

Mesečni neto dohodek na 
družinskega člana v letu 

2020       
(v eur) 

Plačilo v % 
od cene 

Cena za 
uporabnika v letu 

2021 
(v eur, na delovni 

dan) 

  Oprostitev po zakonu 0 0,00 

1 do 45 % do 543,89 10 0,92 

2 nad 45 % do 50 % nad 543,89 do 604,33 20 1,84 

3 od 50 % do 55 % nad 604,33 do 664,76 30 2,76 

4 nad 55 % do 60 % nad 664,76 do 725,19 40 3,68 

5 nad 60 % do 65 % nad 725,19 do 785,62 50 4,59 

6 nad 65 % do 70 % nad 785,62 do 846,06 60 5,51 

7 nad 70 % do 80 % nad 846,06 do 966,92 70 6,43 

8 nad 80 % do 90 % nad 966,92 do 1.087,79 80 7,35 

9 nad 90 % do 105 % nad 1.087,79 do 1.269,08 90 8,27 

10 nad 105 % nad 1.269,08 100 9,19 
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4. člen 
MOV bo pri rednih mesečnih zahtevkih zagotovila tudi financiranje razlike v prevoznih stroških, ki niso 
vključeni v 15 % materialnih stroškov. 

5. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa, preneha veljati Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu v MOV (Uradni vestnik, št. 02/2019). 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu pa veljajo od 1. 4. 2021 dalje. 
 
 
Številka: 1221-0008/2021-590                                                                    župan Mestne občine Velenje 
Datum:                                                                                                                             Peter DERMOL 

  
 
Obrazložitev: 
1. PRAVNA PODLAGA:  
Pravno podlago za sprejem predlaganega sklepa predstavljajo: 

 41.b, 43., 50. in 99. in 101. člen 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, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 
189/20 – ZFRO),  

 37. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),  

 Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 
104/11, 111/13, 102/15 in 76/17),  

 Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 17/12),  

 Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 14/19) in  

 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno 
besedilo in 17/19). 

 
Na podlagi 41.b člena Zakona o socialnem varstvu storitve, kot javno službo, opravljajo v okviru mreže 
javne službe pod enakimi pogoji javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki 
pridobijo koncesijo na javnem razpisu, na podlagi 43. člena občina zagotavlja mrežo javne službe za 
pomoč družini na domu, na podlagi 50. člena Dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starejših 
ter pomoč posamezniku in družini na domu, na podlagi 99. člena se storitev financira iz proračuna 
občine in na podlagi 101. člena k cenam storitve daje soglasje pristojni občinski organ. 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO: 
V mesecu septembru 2020 smo od Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška prejeli pisno odpoved 
izvajanja socialno varstvene storitve pomoči družini na domu od 31. 3. 2021.  
 
Zaradi dobrih referenc za opravljanje te storitve in izraženega interesa izvajanja, bo od 1. 4. 2021 dalje 
socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, izvajal javni socialno varstveni zavod DVO 
Velenje. DVO Velenje to storitev od leta 2011 dalje že izvaja za Občino Mislinja. 
 
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v 
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem 
varstvu v zavodu, v drugi družini ali  v drugi organizirani obliki. Upravičenci socialne oskrbe na domu 
so osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, imajo zagotovljene bivalne in druge 
pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, vendar  se zaradi starosti ali hude invalidnosti  
ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe  in nege ne zmorejo ali zanjo 
nimajo možnosti.   
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Socialno varstvena storitev pomoč družini na domu lahko obsega naslednje vrste pomoči: 

 pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, 
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih 
pripomočkov); 

 gospodinjsko pomoč (prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega 
obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z 
odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora); 

 pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s 
sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o 
stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo). 

 
Upravičenci do socialno varstvene storitve pomoč družini na domu so: 

 osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 
popolnoma samostojno življenje; 

 osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki 
ne zmorejo samostojnega življenja, stopnja in vrsta njihove invalidnosti pa omogočata občasno 
oskrbo na domu; 

 druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine 
življenjskih funkcij; 

 kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, 
pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe 
nesposobne za samostojno življenje; 

 hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 

 
 
3. OBRAZLOŽITEV CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU:   
Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu občine zagotavljajo socialno varstveno storitev 
pomoč družini na domu. Izvajalec te storitve bo DVO Velenje. S pridobljenimi izkušnjami, 
izobraževanjem in usposabljanjem je oblikoval ekipo, ki lahko storitev opravlja kakovostno, ustrezno 
raznolikim potrebam naših uporabnikov. 
 
Izdelava stroškovne cene storitve pomoč družini na domu temelji na predpisanih elementih Pravilnika 
o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 
111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12).  
 
EKONOMSKA CENA: na tej podlagi izračunana ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu znaša 19,27 eur na uro opravljene storitve na delovni dan.  
 
Ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za delo v nedeljo in za delo na 
dela prost dan ali praznik znaša (po 22. člen Pravilnika): 

 nedeljsko delo: 23,86  eur na uro, 

 delo na dan praznika: 25,01 eur na uro. 
 
Po določilih Pravilnika se pri izračunu cene za uporabnika od skupne ekonomske cene storitve 
odštejejo: 

 100 % subvencija za stroške za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, ki po izračunu 
znaša 0,89 eur, 

 50 % stroškov za vodenje in koordiniranje v višini 0,87 eur, 

 50 % stroškov za neposredno socialno oskrbo v višini 8,32 eur, ki jih v skladu z določili 17. člena 
Pravilnika pokrivajo občine. 

 
CENA ZA UPORABNIKA znaša 9,19 EUR na uro opravljene storitve na delovni dan.  
 
Cena za uporabnika za delo v nedeljo in za delo na dela prost dan ali praznik znaša (po 22. člen 
Pravilnika): 

 nedeljsko delo: 11,49 eur na uro, 

 delo na dan praznika: 12,06 eur na uro. 
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PREDLOG STROŠKOVNE CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA 
DOMU  
Predlog stroškovne cene pomoči na domu pri izvajalcu ob upoštevanju navedenih izhodišč za leto 
2021 znaša za delovne dni 19,27 eur/uro, v nedeljskem času 23,86 eur/uro, za praznične dni 25,01 
eur/uro. 
 
Izračun cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika: 

 
ELEMENT CENE 

POVPREČNI 
MESEČNI STROŠKI 

(eur) 

NA 
URO/DELOVNI 

DNEVI 
(eur) 

NA 
URO/PRAZNIK 

(eur) 

NA 
URO/NEDELJA 

(eur) 

Stroškovna cena 29.488,92 19,27 25,01 23,86 

Subvencija MOV 15.424,91 10,08 12,95 12,38 

Subvencija RS 0,00    

Predlog cene za  
uporabnika 

14.064,01 9,19 12,06 11,49 

 
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Zakona o 
socialnem varstvu so občine kot nosilke programa pomoči na domu dolžne subvencionirati: 

 100 % kritje stroškov strokovne priprave dogovora, ki po izračunu znaša 0,89 eur in  

 50 % kritje stroškov vodenja in koordiniranja v višini 0,87 eur  

 50 % kritje stroškov za neposredno socialno oskrbo v višini 8,32 eur. 
 
 
MOV bo namenila dodatno subvencijo k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo 
je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne 
razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, in sicer: 
 

Plačilni 
razred 

Dohodkovni razred 
Delež neto mesečnega 

doh./druž.čl. v primerjavi 
s povprečno plačo v RS 

v preteklem 
koledarskem letu  

Mesečni neto dohodek na 
družinskega člana v letu 

2020       
(v eur) 

Plačilo v % 
od cene 

Cena za 
uporabnika v letu 

2021 
(v eur, na delovni 

dan) 

  Oprostitev po zakonu 0 0,00 

1 do 45 % do 543,89 10 0,92 

2 nad 45 % do 50 % nad 543,89 do 604,33 20 1,84 

3 od 50 % do 55 % nad 604,33 do 664,76 30 2,76 

4 nad 55 % do 60 % nad 664,76 do 725,19 40 3,68 

5 nad 60 % do 65 % nad 725,19 do 785,62 50 4,59 

6 nad 65 % do 70 % nad 785,62 do 846,06 60 5,51 

7 nad 70 % do 80 % nad 846,06 do 966,92 70 6,43 

8 nad 80 % do 90 % nad 966,92 do 1.087,79 80 7,35 

9 nad 90 % do 105 % nad 1.087,79 do 1.269,08 90 8,27 

10 nad 105 % nad 1.269,08 100 9,19 

 

 

Primerjava cene za uporabnika z ostalimi občinami v Sloveniji: 

OBČINA 
Cena za uporabnika 

(delovnik) v EUR 

Cena za uporabnika 

(nedelja) v EUR 

Cena za uporabnika 

(praznik) v EUR 

Nova Gorica 3,90 5,01 5,29 

Žalec 6,61 8,23 8,55 

Celje 5,50 5,50 5,50 

Murska Sobota 6,24 6,69 6,69 
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Ljubljana 4,40 5,70 5,90 

Prebold 6,68 8,30 8,62 

Maribor 5,31 7,44 7,97 

Slovenske Konjice 5,02 5,69 6,05 

Novo mesto 4,80 5,80 6,25 

 Slovenj Gradec 5,10 7,14 7,65 

 Velenje 0,92 – 9,19*(lestvica)   

Laško  4,10 5,70 6,10 

Gornja Radgona 4,38 6,13 6,57 

Ljutomer 4,10 4,10 4,10 

Kranj 4,20 5,63 5,93 

Koper 5,10 7,14 7,57 

Vir: Inštitut RS za socialno varstvo, 31. 12. 2019 

 
Glede na dodatno subvencijo občine, ki upravičence razvršča v plačilne razrede, znaša povprečna 
cena za uporabnika v Mestni občini Velenje 3,61 eur/uro. Uporabniki, ki bodo razvrščeni v dohodkovni 
razred z višjo ceno, imajo možnost vložiti vlogo za višjo oprostitev na Centru za socialno delo 
Savinjsko-Šaleška. 
MOV bo pri rednih mesečnih zahtevkih zagotovila tudi financiranje razlike v prevoznih stroških, ki niso 
vključeni v 15 % materialnih stroškov. 
  
        
4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 

Ocena stroškov do 31. 3. 2021:                             74.250 EUR           
Ocena stroškov od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021:              225.750 EUR   

SKUPAJ:                       300.000,00 EUR 
 
 
 
V Velenju, 22. 2. 2021          

 

 
Pripravila:                                                                                    Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc. 
Ines Gričar Ločnikar, univ. dipl. inž.                                           vodja Urada za družbene dejavnosti 
 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

  
župan Mestne občine Velenje                     

                                                                                                                                    Peter DERMOL 


