Številka: 9000-0006/2016
Datum: 30.9.2016
OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI
ZADEVA: Predlog redne zaposlitve ene oskrbovalke - Pomoč družini na domu
PREDLAGATELJ: Dom upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica
PRIPRAVILA: Klara Golja
PRAVNA OSNOVA: Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –UPB2),
38. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni
list
RS,
št.
87/06,
127/06,
8/07,
5/09
in
6/12),
Pravilnik
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010) ter 16. člena
Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni
list RS, št. 70/07,51/08 in 93/15)
NAMEN: Dom upokojencev Nova Gorica je podal predlog za redno zaposlitev ene
oskrbovalke – socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu.
Občinski svet občine Kanal ob Soči daje v skladu s predpisi in metodologijo za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev, soglasje k zaposlitvi ene oskrbovalke. Nova zaposlitev ene oskrbovalke bo
nadomestila zaposlitev oskrbovalke preko javnih del.
POROČEVALEC: Andrej Maffi, župan
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se po opravljeni razpravi predlaga v
sprejem sklep:
Občinski svet sprejeme sklep o izdaji soglasja redne zaposlitve ene oskrbovalke - Pomoč
družini na domu.

Priloga:
- sklep
- predlog zaposlitve

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –UPB2), 38. in 40. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št.
87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12), Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 45/2010) ter 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne
objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) je
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji __________redni seji dne _______________
sprejel naslednji
SKLEP
o izdaji soglasja redne zaposlitve ene oskrbovalke - Pomoč družini na domu

1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k predlogu za redno zaposlitev ene
oskrbovalke – socialnovarstvene storitve Pomoči družini na domu.
2.
Stroški dodatne zaposlitve znašajo 1.364,17 eur/mesečno.
3.
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. 1. 2017 dalje.
Številka: 9000-0006/2016
Datum: 30.9.2016
Župan
Andrej Maffi

Obrazložitev:
Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi
starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Pri pomoči na domu gre za različne
oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za
določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi
organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospo dinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov.
Storitev je v Zakonu o socialnem varstvu določena kot javna služba, katere mrežo
zagotavlja lokalna skupnost in je v Občini Kanal ob Soči organizirana od ponedeljka do
petka. Od 1. 1. 2016 to storitev izvaja Dom upokojencev Nova Gorica. Storitve izvaja v
skladu s predpisi in na podlagi veljavne cene. Dom upokojencev Nova Gorica (v

nadaljevanju izvajalec) je glede na potrebe po storitvah pomoči na domu v občini, zaprosil
za soglasje k zaposlitvi dodatne ene oskrbovalke za izvajanje storitve pomoč družini na
domu na območju naše občine.
V prejeti vlogi je navedeno, da bi eno novo zaposlitev potrebovali s 1. 1. 2017, do konca
letošnjega leta pa bodo reševali potrebe z javnim delavcem.
Storitev pomoč družini na domu je bila v preteklih letih organizirana tudi z javnimi deli. V
zadnjih dveh letih so se predpisi, ki določajo delo, ki ga sme opravljati javni delavec,
spremenili. Ta ne sme več opravljati neposredne pomoči pri uporabniku (nega, pomoč pri
oblačenju) in drugo. Tako javno delo ni več učinkovito. Poleg tega pomenijo javna dela
nenehno usposabljanje novincev, saj trajajo samo eno leto. Uporabniki se na svoje
oskrbovalke navadijo, vzpostavijo zelo oseben odnos. Tudi zato menjavanje oskrbovalk za
uporabnike ni najbolj primerno.
Tabela: Število uporabnikov v Občini Kanal ob Soči, po letih
OBČINA

2004

2005

2006

2007

2008

Kanal ob Soči

13

19

17

21

26

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

31

33

37

36

29

32

33

Izvajanje te storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS 45/10, 208/11 in 104/11) in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12), na
podlagi katerih je izvajalec tudi izračunal predvidene stroške. Storitev pomoči družini na
domu sedaj povprečno znaša 3.908,92 EUR mesečno za neposredno storitev. To so stroški
treh oskrbovalk, dveh redno zaposlenih in ene zaposlene preko javnih del (stroški dela:
stroški plač, regres, materialni stroški, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje; stroški
materiala in storitev, stroški prevoznih sredstev, zaščitna sredstva, zavarovanje,
izobraževanja…) in stroški vodenja in koordiniranja ter strokovne priprave. Ena nova
zaposlitev pomeni 1.364,17 EUR mesečno več. Sredstva bi bilo potrebno zagotoviti iz
proračuna.

