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Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10
- ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 DZ, 29/17 in 52/16 - ZPPreb-1), četrtega odstavka 40. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje
cen
socialno
varstvenih
storitev
(Uradni
list
RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne ___________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica soglaša, da znaša od 1. 7. 2017 dalje
ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe
na domu 17,38 EUR za efektivno uro.
2.
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu ostaja cena nespremenjena in znaša za
uro socialne oskrbe na domu:
-

ob delavnikih in sobotah 3,90 EUR, kar predstavlja 22,44 % ekonomske cene,
ob nedeljah 5,01 EUR, kar predstavlja 28,83 % ekonomske cene,
na dan državnega praznika, ki je dela prost dan, 5,29 EUR, kar predstavlja 30,44
% ekonomske cene.
3.

Ta sklep začne veljati takoj. Objavi se na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.

Številka: 122-67/2016
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 122-67/2016-38
Nova Gorica, 6. septembra 2017
OBRAZLOŽITEV
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 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 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 kot izvajalec javne službe, je pripravil predlog cene
pomoči na domu za leto 2017 in dne 15. 12. 2016 pridobil soglasje k predlagani ceni
pomoči na domu. Ekonomska cena programa za efektivno uro je v letu 2017 tako znašala
16,60 EUR.
Dne 30. 8. 2017 je pričel veljati Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17), ki med drugim določa spremembe
pri uvrstitvah posameznih delovnih mest v plačne razrede, tudi pri delovnih mestih
izvajalcev pomoči na domu, in sicer v povprečju za dva plačna razreda navzgor. Aneks
velja od 1. 7. 2017 dalje in od tega dne dalje pripada nekaterim zaposlenim tudi pravica
do izplačila višje plače.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06
s spremembami) v zvezi z usklajevanjem cen socialno varstvenih storitev v 40. členu
omogoča izvajalcu, da ceno socialno varstvenih storitev lahko med letom uskladi tudi v
primeru, ko se stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za
določanje plač na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost, spremenijo za
več kot 1,5 % po zadnji uskladitvi.
Skladno z novo uvrstitvijo delovnih mest v plačne razrede, torej socialnih oskrbovalk I in
II, je izvajalec pomoči na domu, posredoval nov izračun sredstev oz. predlog cene
storitve pomoč družini na domu od 1. 7. 2017 dalje.
Osnova za izračun cene je nespremenjena in ostaja:
- število zaposlenih: 27,50 socialnih oskrbovalk,
- efektivne ure na oskrbovalko: 110 ur,
- povprečno mesečno število uporabnikov: 180,
- delež stroškovnega delavca za strokovno pripravo: 0,90,
- delež stroškovnega delavca za vodenje in koordiniranje: 0,69.
Iz izračuna izhaja, da se spremenijo mesečni stroški dela za neposredno izvajanje
storitve pomoči na domu uporabnikov iz 36.883,41 EUR na 38.066,44 EUR, kar pomeni,
da so mesečni stroški višji za 1.183,03 EUR (povečanje za 3,2 %) oz. za 14.196,36 EUR
za obdobje 12-ih mesecev. Drugi stroški za neposredno izvajanje storitev na domu
uporabnikov kot tudi stroški za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje ostajajo na
nivoju prvotnega izračuna cene za leto 2017.

Iz predlaganega sklepa izhaja, da se cena za uporabnika ne spremeni, kljub temu, da
ekonomska cena od 1. 7. 2017 dalje znaša 17,38 EUR in je za 4,6 % višja od sedanje.
Obveznost občine se tako za leto 2017 poveča iz 460.857,48 EUR na 475.053,84 EUR.
K predlogu cene storitve pomoč družini na domu je priložen zbirnik povprečnih mesečnih
stroškov programa pred in po uvrstitvi delovnih mest neposredne socialne oskrbe v višji
izhodišči plačni razred in razliko med ekonomskima cenama.
Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu daje k cenam
storitve pomoči družini na domu soglasje Mestni svet.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme
predloženi sklep.

Pripravili:
mag. Marinka Saksida,
vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Matej Arčon
ŽUPAN

Tamara Simčič,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Priloge:
- Priloga 1 (Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2017 strokovna priprava, vodenje in koordiniranje na domu – obrazec 2/1),
- Priloga 2 (Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2017 –
struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo na mesec – obrazec 2/2)
- Priloga 3 (Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2017–
Obrazec 2),
- Priloga 4 (Primerjava med veljavno in novo predlagano ekonomsko ceno programa)

