
Dohodkovna lestvica v Občini Šoštanj 

1 do 572,67 € 

€ 

3,60 €/h 

2 nad 572,67 € do 

do€ 

do 

 

636,61 3,72 €/h 

3 nad 636,31 € do 

 

699,94 3,84 €/h 

4 nad 699,94 € do 

 

763,57 3,96 €/h 

5 nad 763,57 € do 

 

827,19 4,66 €/h 

6 nad 827,19 € do 

 

890,83 5,61 €/h 

7 nad 890,83 € do 

 

1.018,0

9 

6,53 €/h 

8 nad 1.018,09 € do 

 

1.145,3

5 

7,46 €/h 

9 nad 1.145,35 € do 

 

1.336,2

4 

8,39 €/h 

10 

nad 

nad 1.336,24 € 

€ do 

 

10,48 €/h 

 

2. Cena storitve v Občini Šmartno Ob Paki 

Cena storitve na uro v občini Šmartno ob Paki 

je od 1.1.2022 dalje od 3,60 Eur/uro do 10,48 

Eur/uro. Le-ta je odvisna od njegovih dohodkov, 

oziroma od dohodkov zavezancev.  

 Dohodkovna lestvica v Občini Šmartno ob Paki: 

1 do 699,94 

€ 

3,66 €/h 

2 nad 699,94 € do 

 

763,57 4,40 €/h 

3 nad 763,57 € do 

 

827,19 5,24 €/h 

4 nad 827,19 € do 

 

890,83 6,28 €/h 

5 nad 890,83 € do 

 

1.018,09 7,33 €/h 

6 nad 1.018,09 € do 

 

1.145,35 8,38 €/h 

7 nad 1.145,35 € do 

 

1.336,24 9,43 €/h 

8 nad  1.336,24 € 10,48 €/h 

 

Navedene so cene, ki veljajo za delovne dni. 

  

 

Če upravičenec  ni sposoben sam plačati stroškov, 

niti njegovi otroci ali drugi zavezanci, lahko 

uveljavlja oprostitev plačila na predpisanem 

obrazcu. 

Obrazce lahko pošljemo tudi na dom. Na podlagi 

določil Uredbe o merilih za določanje oprostitev 

pri plačilih socialno varstvenih storitev Center za 

socialno delo Savinjsko-Šaleška odloči o pravici.  

Z IZVAJANJEM STORITVE NA VAŠEM DOMU  VAM 

OMOGOČAMO:  

PRIJAZNO, SAMOSTOJNO,  NEODVISNO IN DOSTOJNO 

ŽIVLJENJE V VAŠEM DOMAČEM OKOLJU. 

V primeru, da vi ali vaš svojec potrebujete 

katero od naštetih oblik pomoči oziroma pri 

vaši odločitvi potrebujete našo pomoč,  

 

nas pokličite ali se osebno oglasite  

v prostorih Šaleške pokrajinske zveze 

društev upokojencev,  

Cesta Bratov Mravljakov 1, Velenje.  

STIK Z NAMI:  

Koordinatorka pomoči na domu: 

Valerija KIDRIČ,  univ. dipl.soc.del. 

 

Telefon: 051 487 092 

E-pošta: valerija.kidric@domvelenje.si 

 

DOM ZA VARSTVO 

ODRASLIH VELENJE 

Kidričeva cesta 23, Velenje 

DOM ZA VARSTVO 

ODRASLIH VELENJE 

 

POMOČ DRUŽINI 

NA DOMU 

 

NA OBMOČJU OBČIN UE 

VELENJE 
 

 

 



Komu je pomoč na domu namenjena? 

Socialna oskrba na domu je namenjena 

upravičencem, ki jim preostale psihofizične 

sposobnosti omogočajo, da z občasno 

organizirano pomočjo na domu ohranjajo 

zadovoljivo duševno in telesno počutje ter 

lahko delujejo v znanem bivalnem okolju 

tako, da jim vsaj začasno ni potrebna 

vključitev v domsko varstvo.  

Pod temi pogoji so upravičenci do socialne 

oskrbe na domu: 

• osebe nad 65. letom starosti, 

• osebe s statusom invalida po zakonu o 

družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb, 

• druge invalidne osebe, ki jim je priznana 

pravica do tuje pomoči in nege, 

• kronično bolne osebe ali osebe z 

dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki so po 

oceni centra za socialno delo brez občasne 

pomoči nesposobne za samostojno 

življenje. 

 

Opravila, ki jih zajema Pomoč na domu 

Gospodinjsko pomoč: prinašanje enega 

obroka ali nabava živil in priprava enega 

obroka hrane, pomivanje posode, osnovno 

čiščenje bivalnega in spalnega prostora; 

vključno z odnašanjem smeti. 

Pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih 

opravil: pomoč pri oblačenju ali slačenju, 

pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju 

osnovnih življenjskih potreb. 

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: 

vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s 

sorodstvom, spremljanje pri opravljanju 

nujnih obveznosti, informiranje ustanov o 

stanju in potrebah upravičenca. 

 

Izvajalke, izvajalci pomoči na domu 

Vodenje socialne oskrbe na domu, 

koordinacijo izvajalk in njihovo usmerjanje 

ter sodelovanje z upravičenci in svojci pri 

izvajanju dogovora opravlja Koordinator 

pomoči na domu.  

Neposredno socialno oskrbo na domu 

izvajajo ustrezno usposobljene socialne 

oskrbovalke na domu. 

 

Kako do pomoči?  

Potrebo po tej storitvi je potrebno sporočiti 

Domu za varstvo odraslih Velenje na način, 

da podate Prošnjo za izvajanje storitve 

socialne oskrbe na domu.  

Po prejeti prošnji se strokovna delavka oglasi 

na domu, kjer se z upravičencem in s svojci 

dogovori o vseh podrobnostih izvajanja 

socialne oskrbe: obsegu storitve ter opravilih 

pri katerih potrebujejo pomoč.   

Dogovori se tudi v katerem dnevnem času in 

kolikokrat na teden bi se pomoč izvajala. O 

tem se z njimi sklene pisni dogovor. 

 

Cena storitve 

1. Cena storitve v Mestni občini Velenje 

Cena storitve na uro, ki jo v MO VELENJE 

plača upravičenec, znaša od 1.1.2022 dalje 

od 1,01 Eur / uro do 10,10 Eur/uro. Le-ta 

je odvisna od njegovih dohodkov, oziroma od 

dohodkov zavezancev.  

Dohodkovna lestvica v MO Velenje: 

1 do 572,67 € 

€ 

1,01 €/h 

2 nad 572,67 € do 

do€ 

do 

 

636,61 2,02 €/h 

3 nad 636,31 € do 

 

699,94 3,03 €/h 

4 nad 699,94 € do 

 

763,57 4,04 €/h 

5 nad 763,57 € do 

 

827,19 5,05 €/h 

6 nad 827,19 € do 

 

890,83 6,06 €/h 

7 nad 890,83 € do 

 

1.018,09 7,07 €/h 

8 nad 1.018,09 € do 

 

1.145,35 8,08 €/h 

9 nad 1.145,35 € do 

 

1.336,24 9,09 €/h 

10 

nad 

nad 1.336,24 € 

€ do 

10,10 €/h 

 

2. Cena storitve v Občini Šoštanj  

Cena storitve na uro v Občini Šoštanj  je od 

1.1.2022 dalje od 3,60 Eur/uro do 10,48 

Eur/uro. Le-ta je odvisna od njegovih 

dohodkov, oziroma od dohodkov 

zavezancev.  


