
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG 

 

 

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10 in 6/12) in 24. alineje drugega 

odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne 

objave, št. 4/16, 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na _________ seji, dne ________, 

sprejel naslednje 

 

 

SOGLASJE 

k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela 

 

 

I.  

Občinski svet Občine Polzela daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu v Občini Polzela v višini: 

- 21,74 EUR/uro za delo na delovni dan, 

- 29,54 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

- 27,59 EUR /uro za delo v nedeljo. 

 

II.  

 

Ob upoštevanju 80% subvencije Občine Polzela znaša končna cena socialnovarstvene storitve 

pomoč družini na domu v Občini Polzela za uporabnika: 

- 2,00 EUR/uro za delo na delovni dan, 

- 3,56 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan, 

- 3,17 EUR/uro za delo ob nedeljah. 

 

III.  

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah, uporablja pa se od 1. 4. 2022 

dalje.  

 

 

 

Številka: 1220-2/2022-2 

Datum: 21. 3. 2022 

 

 

 

 

 

Jože Kužnik 

Župan 

 

 

 

 



 

 

Obrazložitev: 

 

 

I.   Pravni temelj 

 

- Zakon 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, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) 

 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 

št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45/10 6/12). 

 

 

 

II.   Razlogi in cilji, zaradi katerih je soglasje potrebno 

 

Pomoč na domu kot socialna oskrba je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na domu 

uporabnika. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za 

življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo 

oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo 

možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se 

upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v 

drugi družini ali v drugi organizirani obliki.  

 

Zakon o socialnem varstvu določa, da je storitev pomoč družini na domu javna služba, katere 

mrežo zagotavlja občina. Izvajanje storitve določa tudi Pravilnik o metodologiji  za oblikovanje 

cen socialno varstvenih storitev – v nadaljevanju pravilnik, ki med drugim določa, da pristojni 

občinski organ daje soglasje k cenam storitve izvajalca.  

 

Izvajalec storitve v Občini Polzela je Dom Nine Pokorn Grmovje. 

 

V skladu s pravilnikom, občine v celoti plačajo stroške strokovne priprave dokumentacije, 

preostanek stroškov pa se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v skladu 

z 99. členom Zakona o socialnem varstvu v višini najmanj 50%. 

Pri stroških strokovne priprave in vodenja ter koordiniranja je upoštevano, da je v Občini 

Polzela 17,15 % vseh uporabnikov storitve pomoči na domu, zaradi česar bo izvajalec občini v 

tem deležu zaračunal stroške strokovne priprave v višini 670,67 EUR/mesečno ter stroške 

vodenja in koordiniranja v višini 462,06 EUR/mesečno. Pravilnik določa, da če izvaja izvajalec 

storitev za več občin, se stroški vodenja razdelijo med občine sorazmerno glede na število 

uporabnikov. 

Celotni stroški storitve znašajo mesečno 21,74 EUR na uro na delovni dan, na dan državnega 

praznika ali dela prostega dne 29,54 EUR in na nedeljo 27,59 EUR. V primerjavi z dosedanjo 

ceno so se celotni stroški storitve na delovni dan zvišali za 10,5 %, na dan državnega praznika 

za 9,9 %, na nedeljo pa so se zvišali za 10,0 %. 

 

Ob upoštevanju subvencije občine in RS bo nova  cena za uporabnika znašala: 

- 2,00 EUR / uro za delo na delovni dan (nižja cena za uporabnika za 45,1%), 

- 3,56 EUR / uro za delo na državni praznik ali dela prost dan (nižja cena za uporabnika 

za 29,9%), 

- 3,17 EUR / uro za delo ob nedeljah (nižja cena za uporabnika za 32,8%). 

 

Iz spodnjih tabel je razvidna primerjava med obstoječo in novo predlagano ceno za uporabnika 

ob 80 % subvenciji Občine Polzela.  

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1403
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1329
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3898


 

 

Celotni stroški storitve 

 

 Obstoječa cena 

(na dan) 

Predlagana 

cena (na dan) 

cena na delovni 

dan 

19,67 21,74 

cena na praznik 

 

26,88 29,54 

cena na nedeljo 

 

25,08 27,59 

Tabela 1 

 

Cena za uporabnika  

 

 Obstoječa cena 

(na dan) 

Ob upoštevanju  

80% 

sofinanciranja 

Ob upoštevanju 

71,9 % 

sofinanciranja 

Ob upoštevanju, 

da znesek za 

uporabnika 

ostane enak 

obstoječemu 

 

( različnih % 

sofinanciranja) 

 

cena na delovni 

dan 

3,64 2,00 3,64 3,64 (71,9%) 

cena na praznik 

 

5,08 3,56 5,83 5,08 (74,6%) 

cena na nedeljo 

 

4,72 3,17 5,28 4,72 (74,05% ) 

Tabela 2 

 

 

Primerjava cene med občinami SSD 

 

Občina Braslovče 

 

 Stara cena za 

uporabnika 

% Nova cena za 

uporabnika 

% 

Delovni dan 5,29 72 % 4,05 70 % 

Praznik 7,31 72 % 6,39 70 % 

Nedelja 6,81 72 % 5,80 70 % 

 

Občina Prebold 

 

 Stara cena za 

uporabnika 

% Nova cena za 

uporabnika 

% 

Delovni dan 5,49 70 % 4,10 70 % 

Praznik 7,66 70 % 6,44 70 % 

Nedelja 7,12 70 % 5,86 70 % 

 

Občina Žalec 

 

 Stara cena za 

uporabnika 

% Nova cena za 

uporabnika 

% 

Delovni dan 7,43 60 % 6,15 60 % 

Praznik 10,32 60 % 9,27 60 % 

Nedelja 9,60 60 % 8,49 60 % 



 

 

 

I. Finančne posledice:  

 

Sprejem nove cene storitve pomoči na domu v Občini Polzela bo za Proračun 2022 imel 

finančne posledice, in sicer, bo ob predpostavki, da ima Občina Polzela 17,15 % vseh 

uporabnikov  storitve pomoči družini na domu (v povprečju 35,50 na mesec), znesek odhodkov 

višji. 

 

V nadaljevanju je podan izračun, za koliko bodo mesečni stroški višji zaradi povišanja cen (za 

primerjavo je vzet račun za mesec FEBRUAR 2022) 

         STARE CENE NOVE CENE 

 

Stroški strokovne priprave: 645,89 670,67 

Subvencije: 4.638,27 5.139,90 

SKUPAJ: 5.284,13 5.810,57 

Tabela 3 

Razlika je 526,44 EUR za mesec februar 2022, v katerem je bilo opravljeno 278,85 ur pomoči 

na domu na delovni dan, 6,50 ur na praznik in 23,25 ur na nedeljo. 

 
Celotni stroški storitev so višji zaradi  dviga izhodiščnega plačnega razreda, ki je posledica aneksa h 

Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.  

Uporabniki imajo nižjo ceno zato, ker izvajalcu Republika Slovenija  sofinancira višje plače. Skladno s 

14. členom Pravilnika se cena storitve določi tako, da se celotni stroški najprej zmanjšajo za oprostitev za 

stroške strokovne priprave. Preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je skladno s 3. točko 

17. člena občina dolžna zagotoviti (najmanj 50 % stroškov vodenja in koordinacije ter neposredne 

oskrbe). Od preostanka stroškov iz prejšnjega stavka se odšteje še morebitna višina subvencije s strani 

Republike Slovenije iz četrtega odstavka 17. člena tega pravilnika, ostanek stroškov pa plača uporabnik. 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Mija Čulk 

Višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo 


