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Pomoč družini na domu je pomembna oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva 

h kvaliteti življenja najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti starejših in invalidnih oseb. Gre 

za socialno varstveno storitev, ki uporabnikom zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni 

omogoča, da z ustrezno organizirano pomočjo lahko ostanejo v svojem znanem bivalnem 

okolju v krogu ljudi, s katerimi so preživeli večji del življenja.  

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah zagotavlja pomoč na domu na območju Občine Rogatec 

in Občine Šmarje pri Jelšah. 

Pomoč na domu je strokovno vodena socialno varstvena storitev, ki jo izvajajo socialne 

oskrbovalk, in sicer vse dni v letu med 7. in 20. uro.  

 

Upravičenci do pomoči 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 po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če 
vrsta in stopnja njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, 

- druge invalidne osebe z invalidnostmi, 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 pomoči druge osebe 
nesposobne za samostojno življenje, 

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

 

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah izvaja v okviru socialne oskrbe na domu: 

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, 
- gospodinjsko pomoč,   
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 

 

 

 

Pomoč na domu je bila v letu 2021 organizirana vse dni med 7. in 20. uro. Z organiziranim 

izvajanjem storitev vse dni v letu se prilagajamo dejanskim potrebam uporabnikov.  

V letu 2021 so oskrbovalke izvedle skupno 13.459,54 ur pomoči na domu, od tega 8.283,43 ur 

v Občini Šmarje pri Jelšah in 5.176,11 ur Občini Rogatec.  

Oskrbovalke pomoči na domu so v povprečju mesečno izvedle 1.121,63 ur pomoči na domu.  

 PREGLED OBSEGA IZVAJANJA POMOČI NA DOMU V LETU 2021 
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Mesečno število izvedenih ur pomoči na domu pri uporabnikih pomoči družini na domu v 
Občini Rogatec v letu 2021 je bilo: 
 

MESEC 
Skupaj število 

ur 
delavnik nedelja praznik 

januar 425,10 382,08 29,87 13,15 

februar 389,47 363,99 20,21 5,27 

marec 462,77 441,85 20,92   

april 410,19 380,07 14,15 15,97 

maj 494,62 465,34 14,5 14,78 

junij 416,33 395,57 16,24 4,52 

julij 492,47 473,91 18,56   

avgust 447,72 424,18 19,04 4,5 

september 418,74 399,85 18,89   

oktober 404,86 381,18 18,68 5 

november 395,12 371,48 18,64 5 

december 418,72 394 14,72 10 

SKUPAJ 5.176,11 4.873,50 224,42 78,19 

povprečje na mesec 431,34 406,13 18,7 6,52 

 
 

 

Skladno s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev se 

storitev pomoč na domu organizira v dveh delih:  

Prvi del storitve:  

- ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih 
članov okolja in začetno srečanje  

 

Drugi del storitve:  

- vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z 
upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev  

- neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca  
 

Pri izvajanju strokovne priprave, vodenja in koordiniranja  smo upoštevali normativ iz 6. člena 

Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki določa:  

- za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora 1 strokovni delavec za 200 
upravičencev 

- za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve 0,5 strokovnega delavca 
na vsakih 20 neposrednih izvajalcev 

 KADRI                                                 
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- za izvajanja neposredne oskrbe povprečno 105 ur efektivnega dela mesečno na 
socialnega oskrbovalca  

 

Storitve socialne oskrbe na domu je v Občini Rogatec od 1.1.2021 do 31.12.2021 izvajalo 

mesečno 4 oskrbovalk.  

 

Število zaposlenih v letu 2021 po posameznih občinah:  
 

OBČINA 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH ŠTEVILO ZAPOSLENIH  ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

VODENJE IN 
KOORDINIRANJE 

NEPOSREDNA OSKRBA STROKOVNA PRIPRAVA 

ŠMARJE 6,25 0,23 0,18 

ROGATEC 4,00 0,11 0,10 

SKUPAJ 10,25 0,34 0,28 
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Dom upokojencev je v Občini Rogatec izvajal pomoč na domu:  

- od 01.01.2021 do 31.12.2021 na podlagi cene, potrjene na 7. redni seji občinski sveta 
Občine Rogatec dne 5.12.2019, veljavne od 01.01.2020 dalje,  

 

Cena pomoči na domu je v obdobju od 01.01.2021 – 31.12.2021 znašala:  

Stroški storitve Subvencija občine Prispevek uporabnika 

DELAVNIK 

18,28 € 12,44 € 5,84 € 

struktura v %  68,05% 31,95% 

NEDELJA 

23,13 € 13,99 € 9,14 € 

PRAZNIK 

25,04 € 15,24 € 9,80 € 

 

 

 

neposredna 

oskrba 

strokovna 

priprava 

vodenje in 

koordiniranje SKUPAJ 

DELAVNIK 16,27 € 0,80 € 1,21 € 18,28 € 

NEDELJA 21,12 € 0,80 € 1,21 € 23,13 € 

PRAZNIK 23,03 € 0,80 € 1,21 € 25,04 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CENA POMOČI NA DOMU V LETU 2021                                                                                   
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Subvencija Občine Rogatec je skladno s potrjeno ceno pomoči na domu znašala:  

 01.01.-31.12.2021 

Delavnik 12,44 € 

Nedelja 13,99 € 

Praznik 15,24 € 

 

Na podlagi Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ali na podlagi 

odločbe Centra za socialno delo je bilo skozi leto 2021 delno ali v celoti oproščenih plačila 

prispevka za storitev pomoči na domu 1 uporabnik. Prispevek občine zaradi oprostitev plačila 

uporabnikov v letu 2021 znaša 95,31 €.   

 

Pregled izdanih računov za izvajanje pomoči na domu v Občini Rogatec v letu 2021: 

 

Mesec Prispevek občine Vknjižba Oprostitev 
SKUPAJ z 

oprostitvami 

jan.21 5.371,33   17,52 5.388,85 

feb.21 4.891,07   8,76 4.899,83 

mar.21 5.789,28   15,30 5.804,58 

apr.21 5.169,40   11,68 5.181,08 

maj.21 5.619,80   11,68 5.631,48 

jun.21 5.216,95   3,04 5.219,99 

jul.21 6.155,07     6.155,07 

avg.21 5.611,74     5.611,74 

sep.21 5.238,40     5.238,40 

okt.21 5.079,40   9,05 5.088,45 

nov.21 4.958,20   15,36 4.973,56 

dec.21 5.259,68   2,92 5.262,60 

SKUPAJ 64.360,32 0,00 95,31 64.455,63 

 

Ker zaradi razgibanosti terena znesek, namenjen za pokrivanje prevoznih stroškov 

neposrednih izvajalcev, ne zadošča, nam je Občina Rogatec v letu 2021 za pokrivanje teh 

stroškov dodatno namenila 500,00 € mesečno oziroma 6.000,00 € letno. 

 

 FINANČNI PREGLED IZVAJANJA POMOČI NA DOMU V LETU 2021 
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Povzetek:  

Subvencija občine za opravljene ure pomoči na domu           64.360,32 € 

Sredstva, ki jih krila občina skladno z Uredbo o merilih…                   95,31 € 

Dodatna sredstva za pokrivanje prevoznih str. nepos. izvajalcev               6.000,00 € 

SKUPAJ                              70.455,63 € 

     

Šmarje, 31.03.2022 

 
 
 

  

Vodja FRS: 
 

Petra Bač 
univ. dipl.ekon. 

 Odgovorna oseba: 
 

Gordana Drimel, 
dipl.m.s., mag. zdr.- soc.manag. 
 

   
 

 


