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Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002,
25/2002 in Uradni list RS, št. 38/2005 in 24/2006) in 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji dne _____ sprejel
SKLEP
o soglasju k cenam storitve pomoč družini na domu
v Mestni občini Nova Gorica
1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na
domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Nova Gorica v višini 11,67 EUR na efektivno
uro.
2.
Za uporabnike storitve pomoč družini na domu je cena:
- za uro socialne oskrbe 4,17 EUR,
- za enkratno dostavo enega pripravljenega toplega obroka 0, 85 EUR,
- za mesečno 24-urno telefonsko varovanje 12,52 EUR.
Cena ure socialne oskrbe in dostave toplega obroka, opravljene na dan nedelje, se
poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1.6.2007 dalje.
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Obrazložitev:
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
določa, da je pomoč družini na domu javna služba. Mrežo javne službe zagotavlja občina.
Pristojni občinski organ daje soglasje k cenam storitve izvajalca.
Center za socialno delo Nova Gorica je pripravil predlog novih cen in zaprosil za soglasje
k tako določeni ceni pomoči na domu za leto 2007, kar je prikazano v prilogi te
obrazložitve.
Trenutno veljavna cena ene ure pomoči na domu znaša za uporabnika 5,84 EUR (1.400
SIT). Določena je bila na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica dne,
27.3.2003 in se ni več spreminjala. Do sedaj tudi ni bil za uporabnike določen prispevek
za 24-urno telefonsko varovanje in so celotni stroški izvajanja storitve bremenili proračun.
Zaradi povečanega obsega te storitve predlagamo nov prispevek tudi za to storitev.
Storitev pomoči družini na domu vključuje:
- vodenje pomoči na domu,
- neposredno socialno oskrbo,
- 24-urno telefonsko varovanje,
- dostavo enega pripravljenega toplega obroka.
Center za socialno delo Nova Gorica je na osnovi plana izvajanja pomoči na domu v letu
2007 pripravil izračun stroškov storitve, ki zajema vse stroške, ki nastajajo z izvajanjem
storitve, ne glede na to, kdo je plačnik te storitve. Iz samih stroškov storitve izhaja tudi
cena storitve, ki je tisti del, katerega neposredno plača uporabnik. Pri določanju cene
storitve je potrebno upoštevati tudi 99. člen Zakona o socialnem varstvu, kjer je določeno,
da se iz proračuna občine zagotavlja najmanj 50 % celotnih stroškov.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/2006) predpisuje posebne obrazce za izračun cene in so v prilogi tega gradiva.
Pri izračunu sredstev za vodenje pomoči na domu so upoštevani stroški dela strokovnega
delavca, vodje in koordinatorja, kar skladno z normativi predstavlja 1,08 delavca ter
ustrezen del za materialne stroške v obsegu 20 % stroškov dela ter 75 % za upravnoadministrativna dela. Mesečno to predstavlja 5.313,01 EUR, kot je prikazano v prilogi 2/2.
Pri izračunu sredstev za izvajanje neposredne socialne oskrbe je upoštevanih
sedemnajst zaposlenih in sicer štirinajst s četrto in trije s peto stopnjo izobrazbe.
Mesečno to predstavlja 24.344,64 EUR kot je prikazano v prilogi 2/3. Skupna obveznost
se zmanjša za prispevek Zavoda za zaposlovanje za subvencionirane zaposlitve. Vsak
izmed sedemnajstih neposrednih oskrbovalcev mora mesečno opraviti 120 efektivnih ur
nege. Na takih osnovah je izračunana ekonomska cena ure storitve, ki znaša 11,67 EUR.
V tej ceni mora biti prispevek iz proračunskih sredstev najmanj v višini 50 %. Uporabniki
storitve pomoči na domu bi tako za 1 uro pomoči prispevali v višini 5,84 EUR (1.398,60
SIT), kar je enako trenutno veljavni ceni.
Pri obravnavi Strategije razvoja programov za starejše občane v Mestni občini Nova
Gorica do leta 2010 so bili v razpravi predstavljeni tudi podatki o višinah ure pomoči

družini na domu, ki jih prispevajo uporabniki v drugih občinah. Primerjava cene ure
pomoči za uporabnika v nekaterih občinah je tako prikazana v spodnji tabeli:
- Občini Brda in Kanal
- Občina Renče-Vogrsko
- Občina Miren-Kostanjevica
- Občina Šempeter-Vrtojba
- Občina Ajdovščina
- Mestna občina Celje
- Mestna občina Maribor
- Mestna občina Ljubljana

5,42 EUR
3,72 EUR
3,34 EUR
2,92 EUR
3,67 EUR
3,40 EUR
2,45 EUR
3,04 EUR.

Za uporabnike v Mestni občini Nova Gorica predlagamo znižanje cen oziroma dodatno
subvencioniranje s strani občine in naj bi se dosedanja cena iz 5,84 EUR znižala na 4,17
EUR na uro. Subvencija občine bi bila tako v višini 64 %. Zakon določa subvencijo
najmanj v višini 50 %,.
S predloženim sklepom pa predlagamo tudi novo in sicer višjo ceno za storitve opravljene
na nedeljo, državni praznik ali dela prost dan. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev v 16. členu omogoča, da se cene ure storitve opravljene na
nedeljo povečajo za največ 40 %, ure opravljene na dan državnega praznika ali dela
prostega dne pa največ za 50 %.
Center za pomoč na domu zagotavlja tudi 24-urno telefonsko varovanje. Obseg storitve
se je z vključitvijo stanovalcev iz oskrbovanih stanovanj (28) občutno povečal, saj je bilo
pred tem telefonsko varovanje omogočeno samo dvajsetim občanom. Vsi stroški so bili
poravnani s strani proračuna. Tekom dneva med 7.00 in 17.00 uro telefonsko varovanje
izvajajo delavke Centra za pomoč na domu, po 17. uri in v času vikendov ter praznikov
pa so občani povezani s podjetjem Varnost, kar pa je potrebno dodatno plačati. Zato
predlagamo nov prispevek v višini 12,52 EUR (3.000 SIT) mesečno, ki v celoti bremeni
uporabnike. Za dostavo enega toplega pripravljenega obroka pa bo moral uporabnik
plačal po enotni ceni 0,85 EUR.
Vsi uporabniki storitve pomoč na domu prispevajo v odvisnosti od svojih lastnih dohodkov
in samo za 10 % uporabnikov je določen nižji prispevek. V celotnih stroških izvajanja
storitve predstavljajo prispevki uporabnikov 21 %.
Predlagane cene so v okviru sredstev, ki so v proračunu Mestne občine Nova Gorica za
leto 2007 načrtovana za izvajanje pomoči na domu.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme
predloženi sklep.
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