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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in
101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list. RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami)
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje začasno soglasje k ekonomski ceni
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini
16,46 EUR za efektivno uro. Začasno soglasje se izdaja za največ šest mesecev.
2.
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za uro socialne oskrbe na
domu 3,90 EUR, kar predstavlja 23,69 % ekonomske cene.
Cena ure socialne oskrbe na domu opravljene na dan nedelje znaša 5,01 EUR, kar
predstavlja 30,44 % ekonomske cene, na dan državnega praznika ali dela prostega dne
pa 5,29 EUR, kar predstavlja 32,14 % ekonomske cene.
3.
Ta sklep velja takoj, uporabljati pa se začne s 1.1. 2016. Objavi se na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica.

Številka: 122-82/2015
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 122-82/2015-1
Nova Gorica, 8. decembra 2015
OBRAZLOŽITEV
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami) določa, da
je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu (v
nadaljnjem besedilu: pomoč na domu) javna služba, katere mrežo zagotavlja občina.
Izvajanje omenjene socialno varstvene storitve določata tudi Pravilnik o standardih in
normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami) in
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list. RS, št.
87/06 s spremembami).
Dom upokojencev Nova Gorica bo od 1.1.2016 dalje izvajalec socialno varstvene storitve
pomoč na domu. Storitev bo izvajal namesto trenutnega izvajalca pomoči na domu,
Centra za socialno delo Nova Gorica.
Dom upokojencev Nova Gorica je pri oddaji namere za izvajanje socialno varstvene
storitve pripravil predlog cene pomoči na domu, ki temelji na izhodiščih cene pomoči na
domu za leto 2015, saj vsi potrebni elementi za izračun cene pomoči na domu za leto
2016 novemu izvajalcu še niso poznani.
Dom upokojencev Nova Gorica je na osnovi izračuna cene pomoči na domu za leto 2015
in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev pripravil
predlog izračuna stroškov storitve, ki zajema vse stroške, ki nastajajo z izvajanjem
storitve, ne glede na to, kdo je plačnik te storitve.
V skladu s predlogom za začasno ceno pomoči na domu znaša ekonomska cena 16,46
EUR na uro, delež financiranja občine 76,31 %, cena za uporabnika pa 3,90 EUR za uro
storitve.
Osnovo za izračun cene predstavljajo naslednji elementi:
- število zaposlenih: 27,50 socialnih oskrbovalcev, zaposlenih za osemurni delavnik, od
tega trije javni delavci,
- efektivne ure na oskrbovalca: 110 ur,
- povprečno mesečno število uporabnikov: 200,
- delež strokovnega delavca za strokovno pripravo: 1,000,
- delež strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje: 0,688.
Letni obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programa pomoč na domu v Mestni
občini Nova Gorica, ki je zakonska obveza občine, določa vsakoletni proračun mestne
občine, ki za leto 2016 še ni bil sprejet.
Ker Dom upokojencev Nova Gorica še ne pozna vseh potrebnih elementov za izračun
cene pomoči na domu (zagotovljenih proračunskih sredstev, odobritev zaposlitev preko
javnih del, stroški najema prostorov), predlagamo, da se v skladu z 38. a členom
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev izda začasno
soglasje k ceni storitve za leto 2016 na osnovi cene iz leta 2015. Soglasje se v skladu s
prej navedenim členom pravilnika izdaja za največ šest mesecev.
Določilo o objavi temelji na 2. odstavku 90. člena Statuta MONG.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme
predloženi sklep.
Matej Arčon
ŽUPAN
Pripravili:
mag. Marinka Saksida,
načelnica Oddelka za družbene dejavnosti
Tamara Simčič,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

