OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Ur.l.RS, št.3/07), Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ( Ur.l.RS, št. 36/02,87/06, 127/06
in 8/07)), 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave PN št. 41/03, 17/06 in
Uradni list RS št.70/07) ter na podlagi vloge za uskladitev cene storitve pomoč na domu
Centra za socialno delo Nova Gorica z dne 31.1.2008, je občinski svet na svoji …… redni seji
dne …………. sprejel naslednji
SKLEP
o izdaji soglasja k uskladitvi cen socialno varstvene storitve pomoč na domu
1.
Občina Kanal ob Soči daje soglasje k uskladitvi cene pomoč na domu:
- cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne službe – vodenje pomoči na domu, ki
je določena na mesec za 0,15 strokovnega delavca znaša za leto 2008, 725,77 EUR;
- cena storitve pomoči družini na domu – neposredna nega, ki je določena na mesec za 2
zaposleni delavki, znaša za leto 2008, 2.170 EUR;
- cena za uporabnike storitev ostaja enaka kakor v prejšnjih letih 5,42 EUR na uro,
- cena za dostavo kosila znaša0,85 EUR;
2.
Sklep prične veljati s 1.3.2008. Z uporabo tega sklepa preneha veljati sklep št. 122-01/07-1 z
dne 1.3.2007.
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Obrazložitev:
Izvajalec socialno varstvene storitve je Center za pomoč na domu, ki deluje v okviru Centra
socialno delo Nova Gorica, zato vsako leto posebej zaprosi Občino Kanal ob Soči za izdajo
soglasja k uskladitvi cen socialno varstvene storitve pomoč na domu. Subvencijo iz sredstev
proračuna občine določi pristojni občinski organ, le ta pa mora biti na podlagi pravilnika
najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve.
Tako se je pri določitvi cene socialno varstvene storitve upoštevalo določila Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Stroški vodenja znašajo za leto
2008 kot je razvidno iz tabele v prilogi 2/2.
Iz priloge 2/3 je razvidna struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo. Do sedaj sta
storitev izvajali dve delavki in sicer ena za polni delovni čas, druga za polovični. Izvajalec
storitve je predlagal, da se v letu 2008 zaposli tudi drugo delavko za polni delovni čas, ker se
obseg storitev oziroma število uporabnikov povečuje. To smo pri predlogu sklepa tudi
upoštevali.
Cena za dostavo kosila ostaja ista kot v prejšnjem letu ( 0,85 EUR).
Ostale občine, za katere izvaja to storitev isti izvajalec, so imele v lanskem letu bistveno nižje
cene za uporabnike storitev - najnižjo je imela Občina Šempeter – Vrtojba 2,92 EUR, Občina
Miren – Kostanjevica 3,50 EUR, Občina Renče – Vogrsko 3,72 EUR, Občina Brda 4 EUR,
Mestna občina Nova Gorica pa 4,17 EUR. Pred tem je Občina Kanal ob Soči imela enako
ceno kot Občina Brda, Občina Šempeter – Vrtojba je imela nižjo, Mestna Občina Nova
Gorica pa višjo ceno.
Predlagamo, da ostane cena za uporabnike storitve tudi v letu 2008 enaka kot v preteklih letih.
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