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Na podlagi četrte točke drugega odstavka 18. s člena, tretje alineje prvega odstavka 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 in 189/20 – 
ZFRO) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 
18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ___________ sprejel naslednji 
 

 
 
  S K L E P  

 
 

1. 
 
S tem sklepom se kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena za Mestno 
občino Nova  Gorica določa program brezplačnih prevozov za starejše. 
 

2.  
 
Podrobnejša ureditev izvajanja programa se uredi z odlokom, financira pa se skladno s 
proračunskimi zmožnostmi. 
 

3. 
 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 371-104/2018-11 z dne 23. 7. 2020, ki pa 
se uporablja do 31. 12. 2021. 
 

4. 
 
Ta sklep velja takoj.  
 
 
 
Številka: 007-15/2020- 
Nova Gorica,                                               
  dr. Klemen Miklavič   

ŽUPAN  
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Številka:  007-15/2020-6 
Nova Gorica, 9. septembra 2021 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
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, 28/19 in 189/20 – ZFRO; v 
nadaljevanju: zakon) ureja socialno varstveno dejavnost, določa socialno varstvene storitve, 
socialnovarstvene programe ter dejavnosti in pravice, ki se financirajo iz proračuna 
Republike Slovenije in proračunov občin. Socialnovarstveni programi so določeni v 18.s 
členu zakona, 99. člen zakona pa določa, da se dopolnilni socialnovarstveni programi 
financirajo iz proračuna občine. 
 
Glede na možnosti, ki jih določa zakon, predlagamo, da se brezplačni prevozi za starejše 
določijo kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena, ki dopolnjuje mrežo 
javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov. Brezplačni prevozi za starejše bi 
dopolnjevali številne programe, ki jih za starejše izvajajo javne inštitucije in zavodi ter 
nevladne organizacije. 
 
V Mestni občini Nova Gorica je mreža programov za starejše dobro razvita. Programi 
namenjeni starejšim v skladu z Zakonom o socialnem varstvu obsegajo socialno varstvene 
storitve in socialnovarstvene programe.   
 
Socialno varstvene storitve po Zakonu o socialnem varstvu so namenjene preprečevanju 
socialnih stisk in težav. Slednje obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, 
družini in skupinam prebivalstva. Navedene storitve predstavljajo javno službo. Mrežo javne 
službe za socialno preventivo, prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom, 
institucionalno varstvo in vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji zagotavlja 
država. Občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu.  

Socialnovarstveni programi se izvajajo v skladu z doktrino socialnega dela kot dopolnitev ali 
alternativa socialno varstvenim storitvam in ukrepom ter se sofinancirajo na podlagi javnih 
razpisov. Socialnovarstveni programi, ki dopolnjujejo mrežo javne službe in so namenjeni 
preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva so: javni 
socialnovarstveni programi, razvojni socialnovarstveni programi, eksperimentalni 
socialnovarstveni programi in dopolnilni socialnovarstveni programi. Dopolnilni 
socialnovarstveni programi so programi lokalnega pomena, ki dopolnjujejo mrežo javnih in 
razvojnih socialnovarstvenih programov, se pa izvajajo po načelih in metodah dela v 
socialnovarstveni dejavnosti. 

V Mestni občini Nova Gorica imamo dva domova upokojencev in sicer Dom upokojencev 
Nova Gorica in Dom upokojencev Gradišče, ki izvajata socialno varstveno storitev 
institucionalnega varstva. Dom upokojencev Nova Gorica je tudi izvajalec pomoči na domu.  
 
Na podlagi Zakona o osebni asistenci je ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč 
drugega, na voljo osebna asistenca. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam 
posameznega uporabnika oz. uporabnice, njegovim oz. njenim sposobnostim, željam, 
pričakovanjem in življenjskim razmeram.  
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V skladu z Zakonom o socialnem varstvu zagotavlja Mestna občina Nova Gorica sredstva za 
družinskega pomočnika. Vloga družinskega pomočnika je zelo pomembna pri ohranjanju 
kakovostnega življenja invalidnih oseb. Ponuja alternativo upravičencem do 
institucionalnega varstva s poudarkom na zagotovitvi večje intimnosti, individualnosti, 
solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Je pravica, pri kateri lahko v 
primerih in pod zakonskimi pogoji namesto celodnevnega institucionalnega varstva 
upravičenec izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. 
 
Poleg programov določenih z zakonom, se izvajajo še številni drugi programi in projekti 
namenjeni starejšim, ki dopolnjujejo mrežo javne službe.  
 
V Domu upokojencev Nova Gorica je organizirana dnevna oblika varstva starejših – plačilo s 
strani uporabnikov. V Hiši dobre volje v Mirnu je 26 uporabnikov, nekaj tudi iz mestne 
občine. Aktivnosti za vzpostavitvi Hiše dobre volje tudi v Mestni občini Nova Gorica že 
potekajo.  
 
Poleg Doma upokojencev Nova Gorica so na voljo oskrbovana stanovanja, ki so prilagojena 
za bivanje starejših in gibalno oviranih. Slednja so last nepremičninskega sklada PIZ in 
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica. Najemniki oskrbovanih stanovanj lahko 
ob plačilu koristijo nekatere storitve Doma upokojencev Nova Gorica.  
 
Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja je namenjen različnim ranljivim 
skupinam s ciljem zmanjševanja socialne izključenosti in revščine, povezovanja in 
opolnomočenja ranljivih skupin. Program Večgeneracijskega centra izvaja Ljudska univerza 
Nova Gorica.  
 
Zlati kotiček Mercator center Nova Gorica – Kromberk deluje od leta 2016, upravlja ga Zlata 
mreža in je namenjen druženju, izobraževanju in sodelovanju zlate generacije. Prostore, ki 
so jih poimenovali “Zlati kotički”, upravlja Zlata mreža in jih skupaj z lokalno skupnostjo, 
lokalnimi društvi upokojencev, prostovoljci in podporniki spreminja v prijetne in domače 
kotičke. Programi, ki se izvajajo, so brezplačni in so namenjeni medgeneracijskemu 
sodelovanju, druženju izobraževanju starejših, na osnovi prostovoljskih in brezplačnih 
aktivnosti. Koordinacijo programov vodita Društvo upokojencev Nova Gorica in Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Nova Gorica.  
 
RKS Območno združenje Nova Gorica izvaja v okviru svoje dejavnosti tudi programe 
namenjene starejšim (letovanje starostnikov na Debelem rtiču – sredstva FIHO, obiski 
ostarelih in slabotnih s ciljem izboljšanja kakovosti življenja starejših, vključevanja 
starostnikov v širše socialno okolje, materialna in socialna pomoč). Na podlagi letne 
pogodbe MONG zagotavlja sredstva za program oskrbovanja socialno ogroženih 
posameznikov, družin in posameznih skupin prebivalstva z različnimi oblikami materialne 
pomoči, program krvodajalstva in darovanja organov, ter skrb za boljšo kakovost starejših 
oseb in otrok. 
 
Nekatere programe in projekte občina sofinancira tudi v okviru javnega razpisa za 
sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti. Programi in projekti, ki 
se sofinancirajo iz javnega razpisa in so namenjeni starejšim in drugim ranljivim skupinam 
so:  
- programi in projekti namenjeni invalidom in bolnikom, ki ljudem z različnimi oblikami 

invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju 
neodvisnega življenja oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo, programi in projekti 
svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in 
uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, programi in projekti namenjeni 
ozaveščanju o boleznih in preventivi, 

- Humanitarni in socialni programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo 
socialne in druge stiske posameznikov, programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi 



 

težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje v okolje ter drugi programi in 
projekti s področja varovanja duševnega zdravja, programi medgeneracijskih in drugih 
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v lokalnem okolju skrbijo za zmanjšanje 
socialne izključenosti posameznih skupin občanov in  

- programi in projekti upokojenskih društev ter drugi programi in projekti s področja 
socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost (kot na primer družabna 
srečanja, obiski in obdaritve članov, jubilantov ipd. ). 

 
Poleg navedenih socialnovarstvenih programov in storitev so za starejše zelo pomembne 
tudi zdravstvene storitve. V Mestni občini Nova Gorica imama dva javna zdravstvena zavoda 
in sicer Zdravstveni dom Osnovo varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno 
varstvo Nova Gorica. Poleg zdravstvenih domov imamo še javni zavod Goriško lekarno 
Nova Gorica.  
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je brezplačne prevoze za starejše za leti 2020 in 
2021 že določil kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena s sklepom št.  št. 
371-104/2018-11 z dne 23. 7. 2020. V tem času se je spremljajo izvajanje programa 
brezplačnih prevozov in vključevanje starejših v program. Program brezplačnih prevozov za 
starejše se je v lokalni skupnosti dobro prijel. Starejši se storitve poslužujejo in tako ostajajo 
mobilni, samostojni in neodvisni od pomoči svojcev, prijateljev, sosedov. Ker želimo program 
brezplačnih prevozov za starejše izvajati tudi v prihodnje, je potrebno brezplačne prevoze za 
starejše opredeliti kot socialnovarstveni program lokalnega pomena tudi za naprej. V tem 
sklepu programa nismo časovno omejili.  
 
Sprejeti sklep bo podlaga za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
sofinanciranju brezplačnih prevozov za starejše, s katerim se podrobneje uredi izvajanje 
dopolnilnega programa.  
 
Mestna občina Nova Gorica bo sredstva za sofinanciranje prevozov za starejše zagotavljala, 
skladno z zmožnostmi, v proračunu. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.  
 

 
 

  dr. Klemen Miklavič       
                                ŽUPAN  
Pripravili: 
mag. Marinka Saksida,                                                      
vodja oddelka       

                                                                                                                             
Tamara Simčič,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: Dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena – brezplačni prevozi za 
starejše  
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