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Zadeva:  Predlog cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2022 
              - OBRAZLOŽITEV 

 
 
Od 1.1.2020 v Občini Rogatec socialno varstveno storitev »Pomoč družini na domu« izvaja Dom 
upokojencev Šmarje pri Jelšah.  
Cena storitve se v tem času, zaznamovanem s korona ukrepi ni spreminjala in je bila določena v višini 
18,28 € na efektivno uro (v nedeljo in nočnem času 23,13 € ter na dan državnega praznika ali dela 
prostega dneva 25,04 €). Občina je dolžna stroške storitve subvencionirati najmanj v višini 50 % 
skupaj s celotnimi stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, vendar občina že vrsto let 
še dodatno subvencionira ceno, tako da do sedaj veljavna cena za uporabnika znaša 5,84 € ob 
delavnikih, 9,14 € ob nedeljah in v nočnem času ter 9,80 € na efektivno uro ob državnih praznikih in 
dela prostih dnevih. Subvencija občine pa znaša 12,44 €, 13,99 € ter 15,24 € na efektivno uro ter še 
500 € mesečno za pokrivanje stroškov prevoza izvajalk zaradi specifičnosti terena.  
Zaradi višjih stroškov dela oziroma izhodiščnih postavk za izračun plač kot tudi materialnih stroškov je 
ceno storitve potrebno uskladiti oziroma povišati. Tako je strokovna služba Doma upokojencev 
pripravila in posredovala v soglasje Predlog cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu 
za leto 2022.  
 
Predlagana nova cena ob delavnikih znaša 20,59 € na efektivno uro (22,66 € ekonomska cena 
minus 2,07 € subvencija države), za opravljeno uro v nedeljo ali v nočnem času je predlagana cena v 
višini 24,94 € (28,04 € ekonomska cena minus 3,10 € subvencija države) in pa na dan državnega 
praznika ali dela prostega dneva 26,94 € (30,38 € ekonomska cena minus 3,44 € subvencija države). 
Zaradi specifičnosti terena naj bi občina še naprej dodatno zagotavljala 500 € mesečno za pokrivanje 
stroškov prevoza izvajalk.  
 
Iz naslednje preglednice je razvidna višina in struktura cene socialno varstvene storitve Pomoč na 
domu v Občini Rogatec (ob delavnikih) od maja 2009 do sedaj. 
 

 Polna cena  
v EUR  

 
         struktura 

Delež občine*  v 
EUR 
 

struktura 

Prispevek uporab. 
v EUR         
 

struktura 

Subvencija 
države 
v EUR          

struktura  

od 09.05.2009 do 
12.05.2010 

16,01          100 % 8,94           55,85 % 3,50           21,87 % 3,57   22,28 % 

Od13.05.2010 do 
07.04.2011 

15,96          100 % 8,61           53,95 % 3,90           24,44 % 3,45   21,61 % 

od 08.04.2011 do 
07.07.2011 

16,32          100 % 9,10           55,76 % 4,30           26,35 % 2,92   17,89 % 

od 08.07.2011 do 
30.03.2012  

16,32          100 % 12,02         73,66 % 4,30           26,34 %  

od 01.04.2012 do  
30.09.2012 

14,98          100 % 10,68         71,30 % 4,30           28,70 %  

od 01.10.2012 do 
31.03.2015 

13,35          100 % 9,05           67,80 % 4,30           32,20 %  

od 01.04.2015 
30.04. 2016 

13,00          100 % 8,70           66,93 % 4,30           33,07 %  

od 01.05.2016 do 13,90          100 % 9,60           69,07 % 4,30           30,93 %  
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31.05. 2017 

Od 01.06.2017 do 
02.03.2018 

13,60          100 % 9,30           68,38 % 4,30           31,62 %  

Od 03.03.2018 do 
30.04.2019  

15,11          100 % 10,21         67,58 % 4,90           32,42 %  

Od 01.05.2019 do 
31.12.2019 

17,83          100 % 12,13         68,04 % 5,70           31,96 %  

Od 01.01.2020 do 
sedaj 

18,28          100 %  12,44         68,05 % 5,84           31,95 %  

Od 01. 05. 2022 
dalje (predlog) 
22,66 € – 2,07 € = 

22,66          100 % 
 
20,59          100 % 

14,41         63,59 % 
 
14,41         70,00 % 

6,18           27,27 % 
 
6,18           30,00 % 

2,07     9,14 % 

Poprečna cena v 
državi 31.12.2020 

19,48          100 % 11,89         70,53 % 5,74           29,47 %  

Poprečna cena v 
savinjski reg.2020 

19,66          100 % 11,70         69,28 % 6,04           30,72 %  

 
Predlagamo, da se breme povišanja cene ob delavnikih porazdeli med uporabnike in občino tako, da 
uporabnik plača 30 odstotkov (6,18 €) nove predlagane cene po odbitku subvencije države (20,59 €) 
in občina 70 odstotkov (14,41 €).  
Pri novih cenah storitev v nedeljo ali v nočnem času ter ob praznikih ali dela prostih dnevih pa 
predlagamo da za uporabnike ostanejo prispevki enaki kot doslej (9,14 € v nedeljo in 9,80 € na 
državni praznik ali dela prost dan). 
  
Dodatne subvencije občine za pokrivanje cen ob delavnikih, nedeljah ali v nočnem času ter praznika 
ali dela prostega dne so razvidne iz spodnjih tabel. 

 OPIS DO SEDAJ VELJAVNA 
CENA OD 01.01.2020 

PREDLOG OD 
01.05.2022 DALJE 

Ekonomska cena storitve PND - delavnik 18,28 € 22,66 € 

Subvencija iz proračuna RS - 2,07 € 

Cena storitve PND brez subvencije RS 18,28 € 20,59 € 

Zakonsko določena subvencija občine: 
- 100 % stroškov strokovne priprave v zvezi 

s sklenitvijo dogovora  
- 50 % stroškov cene (vodenje, koordiniranje 

in stroški za neposredno socialno oskrbo) 
pokriva Občina Rogatec na osnovi Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev   

 
 
 

9,54 € 
 

 
 
 

9,83 € 

Dodatna subvencija Občine Rogatec 2,90 € 4,58 € 

Skupaj subvencija Občine Rogatec 12,44 € 14,41 € 

Cena za uporabnika PND 5,84 € 6,18 € 

 

OPIS DO SEDAJ VELJAVNA 
CENA OD 01.01.2020 

PREDLOG OD 
01.05.2022 DALJE 

Ekonomska cena storitve PND - nedelja 23,13 € 28,04 € 

Subvencija iz proračuna RS - 3,10 € 

Cena storitve PND brez subvencije RS 23,13 € 24,94 € 

Zakonsko določena subvencija občine: 
- 100 % stroškov strokovne priprave v zvezi 

s sklenitvijo dogovora  
- 50 % stroškov cene (vodenje, koordiniranje 

in stroški za neposredno socialno oskrbo) 
pokriva Občina Rogatec na osnovi Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev   

 
 
 

11,96 € 
 

 
 
 

12,93 € 

Dodatna subvencija Občine Rogatec 2,03 € 2,87 € 

Skupaj subvencija Občine Rogatec 13,99 € 15,80 € 

Cena za uporabnika PND 9,14 € 9,14 € 

   
   



  

   

OPIS DO SEDAJ VELJAVNA 
CENA OD 01.01.2020 

PREDLOG OD 
01.05.2022 DALJE 

Ekonomska cena storitve PND - praznik 25,04 € 30,38 € 

Subvencija iz proračuna RS - 3,44 € 

Cena storitve PND brez subvencije RS 25,04 € 26,94 € 

Zakonsko določena subvencija občine: 
- 100 % stroškov strokovne priprave v zvezi 

s sklenitvijo dogovora  
- 50 % stroškov cene (vodenje, koordiniranje 

in stroški za neposredno socialno oskrbo) 
pokriva Občina Rogatec na osnovi Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev   

 
 
 

12,92 € 
 

 
 
 

13,93 € 

Dodatna subvencija Občine Rogatec 2,32 € 3,21 € 

Skupaj subvencija Občine Rogatec 15,24 € 17,14 € 

Cena za uporabnika PND 9,80 € 9,80 € 

 
 
Predlog spremembe cene bo obravnavan na 10. redni seji pristojnega delovnega telesa  - Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Zapisnik seje bo predložen naknadno.  
 
 
Pripravila: 
Agata Tepeš, l. r. 
višja svetovalka I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
                                                                                                                                                PREDLOG 
 
 
Na podlagi 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, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) ter določil 
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) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)  je 
Občinski svet Občine Rogatec na _______ redni seji, dne __________ sprejel  
 

S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

»Pomoč družini na domu« 
 

I. 
 
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«, ki jo je 
predlagal Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah in v višini: 

- ob delavnikih: 22,66 EUR na efektivno uro (vključno s subvencijo iz proračuna RS v višini 
2,07 EUR), 

- ob nedeljah in v nočnem času: 28,04 EUR na efektivno uro (vključno s subvencijo iz 
proračuna RS v višini 3,10 EUR), 

- ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 30,38 EUR na efektivno uro (vključno s 
subvencijo iz proračuna RS v višini 3,44 EUR). 
  

II. 
 
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu subvencionirala iz 
sredstev proračuna občine v višini 14,41 EUR na efektivno uro ob delavnikih, oziroma v nedeljo 
ali v nočnem času 15,80 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 17,14 EUR 
na efektivno uro. 
Končna cena bo za uporabnike storitve ob delavnikih znašala 6,18 EUR na efektivno uro, v nedeljo 
ali v nočnem času 9,14 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 9,80 EUR na 
efektivno uro. 

 
III. 

 
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 500 EUR mesečno. 
 

IV. 
 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 
»Pomoč družini na domu«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 77/19, dne 20.12.2019.  
 

V. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 
01.05.2022. 
 
 
 
Številka:  
Datum:  

                                                                                Martin MIKOLIČ, univ dipl. inž.str. 
                                                                                                  Ž U P A N 

                                                                                                                              


