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Datum:      1. 4. 2022 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
 
 
ZADEVA: 
 

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči 
družini na domu; 

NAMEN:  Sprejem sklepa o soglasju; 
 

OCENA STANJA: Uskladitev cene storitve; 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Na podlagi 99. 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, 
189/20 ZFRO in 196/21 ZDOsk) in v skladu s 
16. in 40. členom Pravilnika 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) se vsakoletno uskladi cena 
storitve pomoči družini na domu; 
 

NAČELA IN CILJI:  Dostopnost storitve pomoči družini na domu; 
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu občine Žalec so zagotovljena 
finančna sredstva, poraba sredstev pa je 
odvisna od obsega storitev in števila 
uporabnikov pomoči družini na domu; 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec;  
  

POROČEVALEC: Obrazložitev predloga soglasja k ceni storitve 
Pomoč družini na domu bo na seji podala 
mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za 
negospodarske javne službe in Tomaž Lenart, 
direktor Javnega zavoda Dom Nine Pokorn 
Grmovje; 
 

DELOVNO TELO, KI 
OBRAVNAVA AKT OZIROMA 
GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Gradivo bo na svoji seji obravnaval  
Odbor za negospodarske javne službe 
(predsednik Slavko Ivezić). 
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OBČINSKI SVET, tu 
ODBOR ZA NEGOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE  
 
 
 
 
 
ZADEVA:  Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v 

Občini  Žalec 
  

 
Spoštovani, 
 
 
v prilogi vam posredujemo predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na 
domu v Občini Žalec z obrazložitvijo za obravnavo na redni seji Občinskega sveta Občine 
Žalec, ki bo 13. 4. 2022. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
"Občinski svet Občine Žalec sprejme Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč 
družini na domu v Občini Žalec v predlagani vsebini."     

 
 
  
 

 
 
 
Priloge:  

- Obrazložitev z vlogo za izdajo soglasja k ceni – pomoč družini na domu, 
- predlog sklepa.  

 
 



 
OBRAZLOŽITEV 

 
IZDAJA SOGLASJA K  CENI STORITVE  POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI 

ŽALEC 
 
Na podlagi 99. 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, 189/20 ZFRO in 196/21 ZDOsk) in v skladu s 16. in 40. členom Pravilnika 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) je izvajalec storitve Pomoči na domu Dom Nine 
Pokorn, dne 22. 2. 2022 oddal vlogo za izdajo soglasja k ceni pomoč družini na domu.  
 
Celotni stroški storitve znašajo: 

- 22,47 € na uro na delovni dan,  
- 30,27 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne in 
- 28,32 € na uro na nedeljo.  

V primerjavi z letom 2021 so se celotni stroški storitve na delovni dan zvišali za 9,2 %, na 
dan državnega praznika ali dela prostega dne za 8,9 %, na nedeljo za 9,0 %. 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da so 
občine dolžne zagotoviti subvencijo iz sredstev svojih proračunov najmanj v višini 50 % 
celotnih stroškov storitve brez stroškov strokovne priprave dokumentacije. 
 
Občina Žalec bo zagotavljala subvencijo v višini 65 % ter v celoti pokrila stroške 
strokovne priprave, kar znaša: 

- 15,30 € na uro na delovni dan,   
- 20,37 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne, 
- 19,10 € na uro na nedeljo.  

 

Subvencija države se nanaša na višje plače strokovne priprave in socialne oskrbe 
in bo znašala 2,04 € na uro na delovni dan, na dan državnega praznika ali dela prostega 
dne in na nedeljo.  
Podrobnejša kalkulacija cen je razvidna iz vloge Doma Nine Pokorn za izdajo soglasja (v 
prilogi). 
Ob upoštevanju 65% subvencije Občine Žalec, bo nova cena za uporabnika: 
- 5,13  € na uro na delovni dan, kar pomeni nižje cene za  2,30 € v primerjavi z letom 

2021, 
- 7,86 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne, kar pomeni nižje cene 

za 2,46 € in  
- 7,18 € na uro na nedeljo, kar pomeni nižje cene za 2,42€ . 

V proračunu za leto 2022 so predvidena sredstva za plačilo storitev pomoč družini na 
domu na proračunski postavki 20032 »Dejavnost izvajanja pomoči na domu« v višini 
215.000,00 €.   
 
Občinskemu svetu dajemo v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o soglasju k ceni 
storitve Pomoč družini na domu v predlagani vsebini. S sprejetjem sklepa se bo 
omogočilo občankam in občanom koriščenje storitev pomoči v obliki socialne oskrbe na  

 
 

  



PREDLOG SKLEPA 
 

 
Na podlagi 99. 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, 189/20 ZFRO in 196/21 ZDOsk) in v skladu s 16. in 40. členom Pravilnika 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) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Ur.l. RS, št. 
29/13 in 23/17), je Občinski svet Občine Žalec na svoji  ---- redni seji, dne ---. ---.  2022 
sprejel  
 
 

SKLEP 
o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec  

 
 

I. 
 
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini 
Žalec v višini: 

- 22,47 € na uro na delovni dan,  
- 30,27 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne in 
- 28,32 € na uro na nedeljo.  

 
II. 
 

Subvencija občine k ceni storitve Pomoč družini na domu je: 
- 15,30 € na uro na delovni dan,   
- 20,37 € na uro na dan državnega praznika ali dela prostega dne, 
- 19,10 € na uro na nedeljo.  

 
 

 
III. 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 
od 1. 5. 2022 dalje. 
 
 
 
 
Številka: 122-0001/2022 
Žalec, …………….. 
 
 
 

Župan 
Janko Kos 
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