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         Skrajšani postopek 
Na podlagi drugega odstavka 43. in 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 in 28/19) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. št. 13/12, 18/17 in 18/19)  je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica  
na seji dne___________ sprejel 
 

 
O D L O K 

o dopolnitvi Odloka o  organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu na območju 

Mestne občine Nova Gorica 
 

1. člen 
 

V Odloku o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 53/15, v 
nadaljevanju: odlok) se  za  5. členom doda nov 5. a člen, ki se glasi: 
  

» 5. a člen 
 
(1) Za opravljanje javne službe lahko zagotavlja mestna občina na podlagi pogodbe o 
upravljanju nepremičnine in premičnine, ki so izvajalcu dana v posest in upravljanje za 
opravljanje dejavnosti na način in za namene, ki jih določata zakon in ta odlok.  
 
(2) Premoženje iz prejšnjega odstavka, s katerim upravlja izvajalec, je last mestne 
občine. Za upravljanje s premoženjem je izvajalec odgovoren mestni občini. Izvajalec 
lahko upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem na način, določen s pogodbo o 
upravljanju. 
 
(3) Izvajalec je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo 
dobrega gospodarja v interesu mestne občine.«. 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Številka: 007-3/2015- 
Nova Gorica,             

       dr. Klemen Miklavič 
     ŽUPAN 
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Številka: 007-3/2015-19 
Nova Gorica, 13. februarja 2020 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka dopolnitvi Odloka o  
organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na 
domu na območju Mestne občine Nova Gorica: 
 
Zakon 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 in 28/19) v drugem odstavku 
43. člena pravi, da mrežo javne službe za pomoč družini na domu zagotavlja občina. 99. 
člen istega zakona pa med drugim določa še, da se iz proračuna občine financira pomoč 
družini na domu. 
 
Mestna občina je za izvajanje pomoči na domu sprejela Odlok o organiziranju in izvajanju 
javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 53/15, v nadaljevanju: odlok). V odloku je 
opredeljena organiziranost in izvajanje, določeni so upravičenci, vrste storitve, postopek 
uveljavljanja pravice do pomoči na domu, način določanja cene in oprostitev.  
 
Ker v odloku ni posebej opredeljeno zagotavljanje stvarnega premoženja izvajalcu za 
izvajanje javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju 
Mestne občine Nova Gorica, je potrebno odlok v tem delu dopolniti. Izvajalec ni javni 
zavod, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je mestna občina, zato je potrebno 
odlok dopolniti s predlaganimi dopolnitvami odloka. Potreba po tovrstni dopolnitvi je 
potrebna tudi zaradi realizacije sklepa mestnega sveta št. 410-12/2019-16 z dne 19. 12. 
2019. Na podlagi navedenega sklepa bo potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti 
sredstva za nakup dveh avtomobilov in jih predati izvajalcu v upravljanje.  
 
S predlagano dopolnitvijo odloka bomo izvajalcu storitve pomoči na domu lahko v 
upravljanje predali premoženje, ki ga potrebuje za izvajanje javne službe, skladno z 
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18 in 79/18). 
 
2.  Cilj, ki se želi doseči z dopolnitvijo odloka: 
 
Glede na to, da izvajalec javne službe ni javni zavod, katerega ustanovitelj je mestna 
občina, se s predlaganim odlokom zagotavlja možnost zagotavljanja premoženja za  
izvajanje javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne 
oskrbe na domu. S predlagano spremembo se zagotavlja gospodarnejše in učinkovitejše 
izvajanje javne službe, ki za uporabnike nima finančnih posledic.  
 

3.   Pravne podlage in načela po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
 

Pravna podlaga: 
- Zakon 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 in 28/19). 
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4.   Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:    
 
S sprejetjem predlaganega odloka bomo izvajalcu lahko zagotovili in dali v upravljanje 
premoženje za boljše, kvalitetnejše in učinkovitejše izvajanje javne službe pomoči na 
domu.  
   
5.   Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
S sprejetjem predlaganega odloka bodo finančne posledice nastale v primeru 
identifikacije potreb po zagotavljanju premoženja za kvalitetnejše in učinkovitejše 
izvajane javne službe.   
 
Zaradi realizacije sklepa mestnega sveta št. 410-12/2019-16 z dne 19. 12. 2019 bo 
potrebno z rebalansom proračuna v letu 2020 zagotoviti sredstva za nakup dveh 
avtomobilov. 
 
6.    Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:  
 
Ker gre za manj zahtevne spremembe predlagamo, da se skladno s 70.a členom 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 
in 80/17) odlok sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme 
predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe 
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine 
Nova Gorica. 
 

dr. Klemen Miklavič 
           ŽUPAN 

 Pripravili: 
 
mag. Marinka Saksida        
vodja Oddelka za družbene dejavnosti      
 
 
Tamara Simčič                                         
Višja svetovalka za družbene dejavnosti    
 

 




