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DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 

POTRDITEV CENE SOCIALNO VARSTVENE  STORITVE POMOČ DRUŽINI 
NA DOMU V OBČINI VOJNIK  
             
 
Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu je pripravil predlog nove 
ekonomske cene in prispevka uporabnika, ki naj bi veljala od januarja 2021 dalje. 
Prilagamo njihov izračun stroškov storitve pomoč družini na domu in  
obrazložitvijo nove cene. 
 
Po novem predlogu Doma ob Savinji Celje – Centra za pomoč na domu znaša 
ekonomska cena za pomoč na domu od ponedeljka do sobote 21,82 € (do sedaj 
21,12 €), za dan nedelje 28,07€ (do sedaj 26,38 €) in na dan praznika 30,14 € (do 
sedaj 28,12 €), predlog Odbora za družbene dejavnosti za prispevek uporabnika 
pa znaša 5,50 € (do sedaj 5,00 €). 
 
Uskladitev cene je potrebna zaradi sprememb zakona o minimalni plači, ki od 
1.1.2021 znaša 1.024,24 € (prej 940,58). Hkrati se od 1.1.2020 dodatki, določeni 
z zakoni in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, ne vštevajo v minimalno 
plačo.    
 
Iz priloge je razvidno, katere zakonske spremembe, ki vplivajo na izračun 
stroškov pomoči na domu so upoštevali.  
 
Glede na trenuten obseg izvajanja pomoči na domu v Občini Vojnik predstavlja 
sprememba cene storitve pomoči na domu, ob spremembi prispevka uporabnika 
iz 5,00 € na 5,50 €, za Občino Vojnik dodaten strošek v višini 1.671,40 € na 
leto. Z izvajalcem storitve pomoči na domu, Domom ob Savinji Celje – Centrom 
za pomoč na domu imamo sicer za leto 2021 sklenjeno pogodbo v višini 
150.000€. Občina pa trenutno doplačuje (na podlagi odločb CSD) dvema 
uporabnikoma tudi del, ki ga sicer plača uporabnik sam.  
  
Potrebno je poudariti, da storitev pomoč na domu v naši občini teče odlično, 
uporabniki so zadovoljni. Storitev pomoč na domu predstavlja za uporabnike 
alternativo namestitvi v institucionalnem varstvu, saj jim omogoča, da kljub 
zdravstvenim in drugim težavam ostanejo čim dalj časa v domačem okolju, za 
Občino pa je ta oblika socialno varstvene storitve tudi cenovno bolj ugodna kot 
institucionalno varstvo.  
 
 
 
 



Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu v sprejem 
naslednji sklep: 
 
Občinski svet Občine Vojnik potrdi cene socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu, ki jih je oblikoval izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje - 
Center za pomoč na domu, v višini  21,82 € na uro (od ponedeljka do 
sobote), 28,07 € na uro za nedeljsko uro in 30,14 € na uro na dan praznika. 
Ob upoštevanju subvencije Občine Vojnik je prispevek uporabnika za uro 
opravljene storitve pomoči na domu 5,50 €. 
 
Ta sklep se začne uporabljati 1. 6. 2021. 
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