OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/2007-UPB-2), 38. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ( Uradni list RS, št.
87/2006 in spremembe) ter 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave PN št.
41/03, 17/06 in Uradni list RS št.70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na
svoji 6. redni seji dne ………… sprejel naslednji

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu

1.
Občina Kanal ob Soči izdaja soglasje Centru za socialno delo Nova Gorica k ekonomski ceni
storitve pomoč družini na domu v višini 20,85 EUR na efektivno uro.

2.
Subvencionirana cena za uporabnike storitve pomoč družini na domu je določena v višini
26,00 % od ekonomske cene efektivne ure in znaša 5,42 EUR socialne oskrbe na uro;
2.
Sklep prične veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1.3.2010 dalje.
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Župan
Andrej Maffi

Obrazložitev:
Občina je dolžna na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu zagotavljati mrežo javne
službe za pomoč družini na domu. Storitev se financira iz občinskega proračuna najmanj v
višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug
zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila ( 99. člen Zakona o socialnem varstvu). Pristojni
organ lokalne skupnosti mora na podlagi 101. člena istega zakona dati soglasje k ceni
storitve.
Metodologijo, po kateri se določijo splošni elementi za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
merila pa določa Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih
storitev.
Izvajalec socialno varstvene storitve pomoč na domu je Center za pomoč na domu Klas, ki
deluje v okviru Centra socialno delo Nova Gorica. Center za socialno delo je dne 4.2.2011
podal vlogo za soglasje k predlogu cen storitve in priložil izpolnjene obrazce v skladu z 18.
členom pravilnika.
Trenutno veljavna ekonomska cena storitve pomoč na domu v občini Kanal ob Soči znaša
20,67 EUR, od tega plača uporabnik 5,42 EUR oziroma 26,22 %, subvencija občine 12,33
EUR oziroma 59,67%, razlika v višini 2,92 EUR oziroma 14,11% se krije iz državnega
proračuna. Občinski svet je izdal soglasje k tej ceni storitve na svoji seji dne 18.marca 2010.
Osnova za izračun ekonomske cene je:
- planirano povprečno mesečno število 100,83 efektivnih ur na socialno oskrbovalko
- planirano število zaposlenih je 2 socialni oskrbovalki, zaposleni za osem urni delavnik in
ena oskrbovalka, zaposlena preko javnih del za šest urni delavnik,
- planirano povprečno mesečno število uporabnikov je 31;
Stroške storitve pomoči družini na domu sestavljajo:
- stroški za neposredno socialno oskrbo
- stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja
Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške socialnih
oskrbovalk na domu in so med drugim sestavljeni iz stroškov dela, stroškov materiala in
storitev.
Stroški dela predstavljajo stroške za bruto plače s prispevki delodajalca za socialno varnost v
višini 16,1 % premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge stroške
dela, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov
prevoza na in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni,
kolektivno pogodbo in drugimi predpisi.
Stroški materiala in storitev predstavljajo stroške prevoznih storitev, zaščitna sredstva,
stroške zdravstvenih pregledov, stroške za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno
odgovornost iz dejavnosti, stroške izobraževanja, supervizije in stroški pisarniškega materiala
ter druge stroške materiala in storitev. Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in
stroški investicijskega vzdrževanja lahko skupaj znašajo 15% od stroškov dela.
Pri pripravi stroškov kritja uporabe osebnega vozila za službene namene za delo na terenu, je
predlagatelj upošteval dejansko nastale stroške v letu 2010 povečane za predvideno rast cen
2,7%. Na mesec se v povprečju beleži 2.845 km.

Center za socialno delo je pri izračunu ekonomske cene neposredne socialne oskrbe za leto
2011 upošteval stroške dela za tri zaposlene socialne oskrbovalke in sicer dve za osem urni
delavnik in eno za šest urni delavnik za obdobje dvanajst mesecev.
Povprečni mesečni stroški za neposredno socialno oskrbo znašajo 5.044,89 EUR.
Ta znesek se zmanjša za:
- subvencijo za javna dela ( zavod RS za zaposlovanje 555,34 EUR, občina 393,97 EUR)
- subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje za subvencionirano zaposlitev v višini 700,00
EUR ( upravičenost do te subvencije je samo do 14.9.2011, zato je predlagatelj pri
izračunu povprečnih mesečnih stroškov upošteval subvencijo v višini 495,83 EUR)
- povprečne mesečne prispevke uporabnikov ( v letu 2010 so v povprečju uporabniki
prispevali 1.557,53 EUR na mesec, kar pomeni na letni ravni 18.690,39 EUR)
Mesečna obveznost občine tako znaša 1.960,19 EUR.
Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja znašajo 1.269,06 EUR na mesec.
Za izračun deleža vodenja in koordiniranja pomoči družini na domu je predlagatelj upošteval
3 socialne oskrbovalke in 31 uporabnikov za obdobje 12 mesecev, kar pomeni, da občina
Kanal ob Soči financira 0,23 deleža strokovnega delavca
Stroški dela vodenja:
- upoštevani so stroški dela strokovnega delavca, vodje in koordinatorja pomoči družini na
domu, ki je razvrščen v 40. plačilni razred
Stroški materiala in storitev vodenja:
- V skladu z metodologijo o oblikovanju cen so skupni stroški materiala in storitev omejeni
na maksimalno višino 20% stroškov dela vodje in koordinatorja.
- Stroški upravno administrativnega dela so stroški dela drugih zaposlenih, ki opravljajo
poslovodna, računovodska, knjigovodska in druga dela, ki lahko znašajo 75% stroške
dela vodje in koordinatorja.
Predlog cene:
Ekonomska cena programa, ki je določena na efektivno uro, za leto 2011 znaša 20,85 EUR
( priloga: obrazec 2)
Tabela 1:
- če bi občina iz proračuna pokrivala 50% stroškov celotnega programa ( zakon o
socialnem varstvu določa, da mora občina financirati pomoč družini na domu najmanj v
višini 50%);
Tabela 2:
- predlagana cena 5,42 EUR ( občina financira 51,09%);
Sredstva za izvajanje te socialno varstvene storitve so določena v proračunu občine in za leto
2011 znašajo 47.030,00 EUR.
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme predlagani sklep in izda soglasje k ceni storitve
pomoči družini na domu, ki znaša za leto 2011 za uporabnika storitve 5,42 EUR.
Kanal, 28.2.2011
Pripravila:
Lenka Horvat

Župan
Andrej Maffi, l.r.

