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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in
18/17), 101. 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 in 31/18 –
ZOA-A) in 38. 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) je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje k ekonomski ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu, ki od 1. 4. 2019
znaša 20,10 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 19,40 % ekonomske cene,
ob nedeljah 5,01 EUR, kar predstavlja 25,37 % ekonomske cene,
na dan državnega praznika, ki je dela prost dan, 5,29 EUR, kar predstavlja 26,31
% ekonomske cene,
3.

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

Številka: 122-340/2018Nova Gorica,
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Številka: 122-340/2018-14
Nova Gorica, 22. februarja. 2019
OBRAZLOŽITEV
Zakon o socialnem varstvu - ZSV (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 in 31/18 – ZOA-A) 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, 28/11, 104/11, 111/13,
102/15 in 76/17) in Pravilnik 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). V 101. členu ZVS določa, da
izvajalec storitve na tej podlagi določi ceno storitve, h kateri daje soglasje mestni svet.
Pomoč na domu se iz proračuna financira najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve
in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen
plačila (prva alineja prvega odstavka 99. člena ZVS).
Dom upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16, Nova Gorica, ki na območju Mestne
občine Nova Gorica, na podlagi pogodbe številka 007-3/2015-11 z dne 22.12.2015, od 1.
1. 2016 izvaja storitev pomoč na domu, je pripravil predlog cene pomoči na domu za leto
2019 in nas z dopisom z dne 22.2.2019 zaprosil za soglasje k ekonomski ceni pomoči na
domu od 1. 4. 2019 dalje.
Pomoč na domu poleg mobilne pomoči vsebuje tudi socialno oskrbo na domu, ki je
namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v
svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo
oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju
nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s
katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem
varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope
opravil:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri
oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih
potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega
pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje
uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh
različnih sklopov zgoraj naštetih opravil.
Stroške storitve pomoč na domu sestavljajo:
- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,

-

stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je dne 21.2.2019 podal soglasje k predlogu cene
pomoči na domu za leto 2019, in sicer v višini 20,58 EUR za efektivno uro od 1.1.2019
dalje. Osnovo za izračun cene so predstavljali naslednji elementi: 27,5 socialnih
oskrbovalk, zaposlenih za osemurni delavnik, 105 efektivnih ur na oskrbovalca, 210
uporabnikov v povprečju mesečno, delež 1,05 strokovnega delavca za strokovno pripravo
in 0,69 delež strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje.
Gradivu za soglasje k ceni pomoči na domu je bilo priloženo tudi poročilo Centra za
pomoč na domu, iz katerega je bilo razvidno, da 27,5 oskrbovalcev mesečno oskrbuje (na
letni ravni) povprečno 210 uporabnikov (novembra 222) pri čemer opravijo okoli 3000 ur
mesečno. Iz poročila je bilo razbrati, da je bilo konec decembra 2018 čakajočih na pomoč
56 prosilcev, od tega 34 novih, 22 pa takih, ki čakajo na povečanje števila ur oz. menjavo
terminov. Za zmanjševanje čakalne vrste je bila s strani izvajalca predlagana vsaj ena
dodatne zaposlitev oskrbovalke.
Zaradi začasnega financiranja, ki je veljalo do sprejetja proračuna, v gradivu za prejšnjo
sejo njihovemu predlogu nismo mogli slediti in smo lahko predlagali v sprejem le soglasje
k ekonomski ceni pomoči na domu brez upoštevanja dodatnih zaposlitev. Ker pa so sedaj
v proračunu za leto 2019 sredstva zagotovljena, predlagamo, da se zaradi povečanih
potreb in zagotavljanja kakovostnega delovanja javne službe s čim krajšo čakalno dobo,
s 1. 4. 2019 dodatno zaposli 1,5 neposredne socialne oskrbovalke/ca in posledično,
soglaša z novo ceno pomoči na domu od 1. 4. 2019 dalje. S tem se bo zmanjšalo število
čakajočih na storitev pomoči na domu.
Dom upokojencev Nova Gorica je pripravil predlog cene pomoči na domu v skladu s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev od 1.4.2019
dalje z upoštevanjem dodatne 1,5 zaposlitev neposredne socialne oskrbovalke/ca. Pri
izračunu je na Obrazcu 2 v drugi tabeli prikazana cena za uporabnika, v kolikor bi občina
iz proračuna pokrivala zakonsko določenih minimalnih 50 % stroškov celotnega programa
pomoči na domu, v tretji tabeli je prikazan izračun, pri katerem se delež financiranja
občine poveča za toliko %, da se cena za uporabnika ne bi spremenila.
Osnovo za izračun cene predstavljajo naslednji elementi:
- število zaposlenih: 29 socialnih oskrbovalk, zaposlenih za osemurni delavnik,
- efektivne ure na oskrbovalca: 105 ur,
- povprečno mesečno število uporabnikov: 210,
- delež strokovnega delavca za strokovno pripravo: 1,05,
- delež strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje: 0,69.
Stroški storitve pomoči na domu so razdeljeni na:
1. stroške za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov,
2. stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, kot je določeno pri prvem
delu storitve v pravilniku, ki določa standarde in normative socialnovarstvenih storitev in
3. stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve.
Podroben prikaz izračunov je razviden iz prilog.
Mestnemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme predlagani sklep o določitvi cene
od 1. 4. 2019 dalje. Glede na predlagano ceno, bi skupni stroški na letni ravni znašali
729.151,23 EUR (ob sedaj veljavni ceni in brez dodatnih zaposlitev pa 713.073,36 EUR),
subvencioniranje občine pa bi, ob zagotavljanju enake cene za oskrbovance,
predstavljalo 80,60 %, tako da bi bil znesek, ki bi ga mestna občina namenila za to

dejavnost 588.487,98 EUR (ob sedaj veljavni ceni in brez dodatnih zaposlitev pa
577.938,36 EUR, kar predstavlja 81,05 %). S tem bi mestna občina v skladu z veljavno
zakonodajo zagotavljala mrežo javne službe pomoči na domu.
Določilo o objavi temelji na 2. odstavku 90. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme
predloženi sklep.

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

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Tamara Simčič,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Priloge:
- Predlog cene pomoči družini na domu od 1.4 2019 z dne 21. 2. 2019

