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Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo,
23/07-popr., 41/07, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS in 57/12), Pravilnika o dodeljevanju
enkratne denarne pomoči v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave, Uradni list RS št.
42/2016), Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Kanal ob
Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 31/01), Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne
objave Primorske novice, št. 41/2003, 18/2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 70/2007,
51/2008, 93/2015), Drugih zakonov, ki urejajo socialno varstvo je Občinski svet Občine Kanal
ob Soči na svoji 1. redni seji dne, _____________ sprejel naslednji

SKLEP
O LETNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2017

Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejme sklep o letnem programu socialnega varstva v
Občini Kanal ob Soči za obdobje 2017.

Sklep velja takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Datum:
Andrej Maffi
Župan

OBRAZLOŽITEV:
Socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike
posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Država zagotavlja in razvija delovanje socialno
varstvenih zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v socialno varstveni dejavnosti ter
podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov
ter drugih oblik prostovoljnega dela na področju socialnega varstva. Socialno varstveni
program, ki ga sprejme Državni zbor določi strategijo razvoja socialnega varstva, opredeli
prednostna razvojna področja socialnega varstva, opredeli specifične potrebe in možnosti
posameznih območij, določi mrežo javne službe, ki jo zagotavlja država. Socialno varstvena
dejavnost se financira iz proračuna republike in občine.
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi občina pospešuje službe socialnega
skrbstva, skrbi za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele.
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Program razvoja in prioritete na področju socialnega varstva za Občino Kanal ob Soči je bil
sprejet v letu 1997. Program je potrebno dopolniti in spremeniti predvsem zaradi
sprememb zakonodaje in nekaterih sprememb na področju socialnega varstva.
Javni interes Občine Kanal ob Soči je, da čim več prispeva k boljšemu zdravju naših
občanov z uresničevanjem politik na področju zdravstvenega varstva in k izboljšanju
socialnih razmer občanov, ki živijo v socialni stiski. Omenjeno lahko izvaja z uresničevanjem
politik na področju socialnega varstva. Javni interes Občina uresničuje z zagotavljanjem
sredstev za sofinanciranje dejavnosti javnih zavodov in programov na področju
zdravstvenega in socialnega varstva v občini.
Del sredstev je namenjen za programe varstva otrok in družine, izvajanje programov
socialnega varstva, socialnega varstva invalidov, socialnega varstva starejših, socialnega
varstva materialno ogroženih ter socialnega varstva drugih ranljivih skupin, del pa za
preventivne in druge programe na področju zdravstvenega varstva.
Občina izvajalcem letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva zagotavlja tudi
sofinanciranje plač za izvajanje dejavnosti izvajalcev in plač za izvajanje dejavnosti v okviru
javnih del ter del sredstev tudi za investicije v objekte.
Občina sodeluje v različnih projektih, ki izboljšujejo socialno zdravstveno stanje naših
občanov: Projekt Več zdravja v občini, Projekt Uživajmo v zdravju-preventivni tim, Projekt
Simbioza, pilotni Projekt NIJZ- Zdravje v občini, Projekt Neodvisen.si, Projekt večgeneracijski
center in drugi. V občini deluje Skupina za samopomoč. Občina se prijavlja se na nove
projekte, sodeluje na okroglih mizah, konferencah in posvetih.
V letu 2016 smo pričeli s pripravo projekta Center za starejše v Desklah.
Za izvajanje Letnega programa socialnega varstva 2017 so v občinskem proračunu
zagotovljena sredstva v skupni višini 593.723,99 EUR.
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LETNI PROGRAM SOCIALNEGA
VARSTVA OBČINE KANAL OB
SOČI ZA OBDOBJE 2017

Kanal, 16. 1. 2017
Pripravila: Klara Golja
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ZAKONSKA PODLAGA IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
 Statut Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/2003, 18/2006,
Uradni list Republike Slovenije, št. 70/2007, 51/2008, 93/2015),
 Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07- popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS in 57/12),
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 ZUJF, 57/12 -ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13),
 Zakon o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11,
110/11 - ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 14/13),
 Zakon o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 94/2007UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF),
 Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013),
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
 Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 - ZUTPG, 62/10 - ZUPJS in 99/13 - ZUPJS-C),
 Zakon o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08,
94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12),
 Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialnohumanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v občini Kanal ob Soči (Uradni list št. 20/2016),
 Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Kanal ob Soči (Uradne
objave, Uradni list RS št. 42/2016),
 Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence (Uradne objave, Primorske
novice, št. 31/01),
 Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu v Občini Kanal ob Soči
(Uradni list RS, št. 78/2015),
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Kanal
ob Soči (Uradni list RS št. 62/16),
 Zakon o Rdečem križu Slovenije (UL. RS št. 7/1993, 79/2010),
 Drugi zakoni, ki urejajo socialno varstvo

IZHODIŠČA IN AKTIVNOSTI V LETU 2017
Med temeljne funkcije lokalne samouprave sodi kvalitetno zadovoljevanje potreb v okviru
lokalne skupnosti, še posebej javnih dobrin. Naloga lokalne skupnosti in države je, da
zagotavlja takšne razmere oz. pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v
družinskem, v delovnem in v bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in
uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako raven
socialnega blagostanja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in ki bo ustrezala merilom
človeškega dostojanstva.
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi občina: - pospešuje službe socialnega
skrbstva, skrbi za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele.
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Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva
ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva:
 družin;
 starejših občanov in invalidov;
 najrevnejših slojev prebivalstva;
 telesno in duševno prizadetih oseb in
 zasvojenih oseb.
Cilji socialnega varstva so predvsem:
 izboljšanje kvalitete življenja;
 zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva;
 razvoj strokovnih oblik pomoči;
 vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti;
 oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.
Sistem socialnega varstva zajema:
 storitve, programe in druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati nastajanje
socialnih stisk in težav;
 storitve, programe, prejemke in druge oblike pomoči, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav;
 javna pooblastila, naloge in ukrepe, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo
zakoni in drugi predpisi;
 načrtovanje, razvoj, spremljanje in evalvacijo vseh elementov sistema socialnega
varstva in socialne zaščite.
Osnovna načela za izvajanje sistema socialnega varstva v RS so:
 zagotavljanje človekovega dostojanstva in socialne pravičnosti;
 spodbujanje prostovoljstva in solidarnosti (ob hkratnem prizadevanju posameznika za
lastno socialno varnost in socialno varnost njegovih družinskih članov);
 opolnomočenje posameznikov in skupin z namenom preprečevanja in blaženja
socialnih stisk;
 spodbujanje medgeneracijske povezanosti, proste izbire in individualizirane
obravnave.

VSEBINA LETNEGA PROGRAMA
1. SOCIALNO VARSTVO
1.1.

VARSTVO OTROK IN DRUŽINE – 2002

Cilj programa je spodbujanje rojstev, zagotavljanje pomoči materialno ogroženim ter s tem
izboljšanje kvalitete življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine
(namestitev žensk in otrok v "varne hiše", zmanjševanje škode zaradi uživanja drog).
 Pomoč staršem ob rojstvu otrok - 4200010
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Pomoč staršem ob rojstvu otroka, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi
dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. Višino enkratnega
denarnega prispevka vsako leto ob sprejemu proračuna določi Občinski svet. Občinski svet
je ob sprejemu proračuna za leto 2017 sprejel sklep, da znaša višina enkratnega denarnega
prispevka 400,00 EUR. Za obdobje 2017 so planirana sredstva v višini 18.000,00 EUR.
Vlagatelj je upravičen do izplačila prispevka, v kolikor ima skupaj z otrokom stalno bivališče v
Občini Kanal ob Soči in je državljan Republike Slovenije. Občina upravičenemu vlagatelju
(enemu od staršev), ki posreduje vlogo na predpisanem obrazcu, izda odločbo, po
pravnomočnosti odločbe na tekoči račun vlagatelja.

1.2.

IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA - 2004

Za izvajanje programov socialnega varstva v letu 2017 je Občina Kanal ob Soči namenila
575.723,99 EUR. Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno
delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč
materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. Program vključuje:
Centre za socialno delo, socialno varstvo invalidov, socialno varstvo starih, socialno varstvo
materialno ogroženih, socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

1.2.1. CENTRI ZA SOCIALNO DELO - 20049001
Program vključuje sredstva za izvajanje dopolnilnih programov (preventivni programi za
otroke in mladostnike, programi za rejnike).
CSD po Zakonu o socialnem varstvu opravlja sledeče storitve: -prva socialna pomoč, osebna pomoč, -pomoč družini, -institucionalno varstvo, -vodenje in varstvo ter zaposlitev
pod posebnimi pogoji, -pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih.
Upravičenci po zakonu so: -državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v
Sloveniji ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji, -Državljani Republike
Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, ter tujci, ki nimajo dovoljenja za stalno
prebivanje v Sloveniji, uveljavljajo pravice do posameznih storitev v primerih in pod pogoji, ki
jih določa ta zakon.
 Dejavnost centrov za socialno delo – 4200040
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Za namene javnih del 2017 planirana sredstva v višini 3.500,00 EUR.
 Socialna oskrba na domu (Pomoč na domu) - 4200041
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. 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, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
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Storitve po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev obsega
naslednje sklope opravil: - pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja
opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja 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, prostovoljci in sorodstvom,
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in
potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno
prečiščeno besedilo; ZSV) je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč na
domu. Občina tako izbere izvajalca storitve na svojem ozemlju, občina da soglasje k ceni
storitve, z višino svoje subvencije pa lahko občina tudi vpliva na višino cene storitve, ki jo
plača uporabnik. ZSV tudi določa, da se pomoč na domu financira iz proračuna občine, in
sicer najmanj v višini 50 % stroškov.
Osnova za planiranje finančnih sredstev je finančni in vsebinski plan izvajalca storitve pomoč
družini na domu oziroma realizacija v letu 2016, kjer predvidevajo, da bo v obdobju 2017 v
storitev vključenih povprečno 33 upravičencev iz občine Kanal ob Soči. Občina Kanal ob
Soči financira storitev v višini 60% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je
upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Občina je v preteklih
letih izvedla javno naročilo najema dveh službenih vozil za izvajanje storitve pomoč na domu,
decembra 2016 pa jih je odkupila. V proračunu občine je za obdobje 2017 zagotovljenih
skupno 40.521,99 EUR. Za izvajanje storitve Pomoč na domu ima Občina Kanal ob Soči
sklenjeno pogodbo z Domom upokojencev Nova Gorica.

Tabela: število uporabnikov storitve pomoči na domu po letih
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
13
19
17
21
26
31
33

2012
36

2013
29

2014
32

2015
33

2016
34

1.2.2. SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV - 20049002
Podprogram vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih
za usposabljanje ter financiranje družinskega pomočnika. Cilj je zagotavljanje sredstev za
plačevanje oskrbe osebam s posebnimi potrebami in družinskega pomočnika zaradi
zagotavljanja izenačevanja možnosti za neodvisno življenje invalidnih oseb. Zagotovljena
sredstva v proračunu znašajo 64.260,00 EUR.
 Dejavnost posebnih socialnih zavodov – 4200050
Občina (do)plačuje oskrbo tistim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih
zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo
plačati celotne cene oskrbe, ne glede na kraj vključitve v zavod. V povezavi s to
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zakonsko nalogo opravlja naslednje naloge: - zagotavlja sredstva za (do)plačila oskrbnih
stroškov v socialnovarstvenih zavodih za odrasle (domovi za starejše in posebni
socialnovarstveni zavodi), ki so deloma ali v celoti oproščeni plačil; - nastopa kot stranka
v zapuščinskih postopkih po upravičencih in upravičenkah, ki jim je Občina (do)plačevala
oskrbne stroške.
Zagotovljena sredstva v proračunu znašajo 54.000,00 EUR.
 Družinski pomočnik - 4200060
Program zajema financiranje družinskega pomočnika, ki je zagotovljena v Zakonu o
socialnem varstvu. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s
težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Invalidna
oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri centru za socialno delo, ki
je pristojen za to invalidno osebo. Pristojni center za socialno delo odloči o izbiri določene
osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister,
pristojen za socialno varstvo. Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do
institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o
socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere
družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Pravice družinskega
pomočnika se financirajo iz dodatka za tujo nego in pomoč oziroma iz dodatka za pomoč
in postrežbo s sredstvi invalidne osebe, ki potrebuje družinskega pomočnika, in s sredstvi
prispevka zavezank oziroma zavezancev. Kadar ta sredstva ne zadostujejo, mora razliko
doplačati občina, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda CSD. Občina v okviru te naloge: zagotavlja sredstva za plačilo družinskega pomočnika; - nastopa kot stranka v
zapuščinskih postopkih po upravičencih in upravičenkah, katerim je (do)plačevala pravico
do družinskega pomočnika.
V obdobju 2017 Občina Kanal ob Soči planira 10.260,00 EUR.

1.2.3. SOCIALNO VARSTVO STARIH - 20049003
Spremembe v strukturi prebivalstva vplivajo tudi na sistem zdravstvenega varstva. Daljša
življenjska doba in posledično slabše zdravstveno stanje prebivalstva zahtevata vse več
finančnih sredstev za zdravstveno in socialno oskrbo prebivalstva. Z naraščanjem števila
starejših prebivalcev se povečujejo potrebe po zdravstveni oskrbi, negi, tuji pomoči in
institucionalnem varstvu, kot obliki nadomeščanja ali dopolnjevanja funkcije doma ali lastne
družine. Družbene tendence in tudi želja večine starostnikov je, da čim dlje bivajo v
domačem okolju, v krogu svojih sorodnikov.
Občina Kanal ob Soči je v zadnjih letih primer dobre prakse glede skrbi za starejše na
nacionalni in lokalni ravni. Povabljena je bila s strani mnogih inštitucij in Ministrstev za
predstavitev svojih dejavnosti. Občina je tudi dodatno zaposlila dve oskrbovalki pomoči na
domu, kupljena sta bila dva avtomobila za Pomoč na domu. Znižala se je oskrbna ura oskrbe
pomoči na domu. Uspešno se razvijajo in širijo tudi nove oblike programov, kot so
Medgeneracijski center ter Center za starejše. Oblikovane so bile različne delavnice,
izobraževanja, izmenjave, srečanja glede izboljšanja oskrbe starejših. Občina je v okviru
projekta pripravila zaključke in predloge za občine, prostovoljce in vlado. Napravljena je bila
lokalna in čezmejna swot analiza. Občina je omogočila krajanom, da v stiski pokličejo na
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občino kjer jim bo posredovana informacija kam po pomoč. Prav tako smo ponudili možnost
drugim organizacijam, da posredujejo svoje kontakte in ponudbe kot možnost nudenja
brezplačne ali plačane pomoči uporabnikom. Pripravili smo Usposabljanje za neformalne
oskrbovalce, ki ga je izvedel Inštitut Antona Trstenjaka, Usposabljanje - Prva pomoč ob
zastoju srca in uporaba defibrilatorja. Organizirani so bile delavnice in konferenca o procesu
umskega staranja in demence. Pripravili in natisnili smo Umovadnico, ki so jo občani pa tudi
drugi prejeli brezplačno. Pripravili smo Zgibanko socialno zdravstvenih pomoči za občino
Kanal ob Soči in jo poslali v vsa gospodinjstva v naši občini. Organizirali smo, da se starejši,
kateri nimajo prevoza, vozijo s šolskim avtobusom. V samopomoč in pomoč drugim smo
organizirali Skupino za samopomoč. V sodelovanju z NIJZ so organizirane različne delavnice
na področju zdravja.
Področje vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih
centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu,
investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu. Cilj je
zagotavljanje sredstev plačila oskrbe v domovih za starejše občane tudi tistim starejšim, ki si
s svojimi prihodki sami tega ne morejo zagotoviti in tako zagotoviti enak nivo oskrbe z
ostalimi oskrbovanci. Kazalec je število oskrbovancev, ki jim Občina sofinancira oskrbo. V
proračunu je zagotovljenih za obdobje 2017 401.942,00 EUR.

 Dejavnost splošnih socialnih zavodov - 4200070
Regresiranje oskrbe v domovih
Za bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih se planirajo sredstva za plačilo
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v
celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše. Odločbe o delnem ali celotnem
plačilu stroškov storitev v zavodih izda Center za socialno delo, občina pa v skladu z
veljavno zakonodajo uveljavlja terjatve (vpis na premoženje) iz naslova teh doplačil. V
proračunu občine je za obdobje 2017 zagotovljenih 105.000,00 EUR za plačila storitev v
zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti
oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše.
 Center za starejše v občini Kanal ob Soči - 4200080
V Sloveniji je danes 17,5 % starejših. Zelo hitro se dviga tudi odstotek starejših od 80 let,
ki je dosegel že 4,75 %. Podobna slika je v Občini Kanal ob Soči. Vedno več je starejših
prebivalcev. Veliko teh potrebuje pomoč. V občini so organizirane različne pomoči, katere
olajšajo življenje starejšim.
Za obdobje 2017 je planirana izgradnja in otvoritev Centra za starejše z namenom
vzpostavitve sodobne oblike programa za starejše občane približane starostniku v
njegovem domačemu okolju. Cilj in namen je preprečevanje in reševanje stisk in težav,
nudenje storitev na enem mestu ter s tem vplivanje na podaljšanje možnosti bivanja v
domačem okolju in dvig kvalitete življenja starostnika. Za ta namen je v proračunu
zagotovljenih 296.942,00 EUR).
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1.2.4. SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH - 20049004
Podprogram vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri
uporabi stanovanja, sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za
umrle brez dedičev. Namenjena sredstva v proračunu znašajo 38.000,00 EUR.
 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti - 4200090
Enkratna občinska denarna socialna pomoč (občinska denarna pomoč) je enkratna
denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli praviloma enkrat letno kot pomoč pri
razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca. Je dopolnilni program, ki je pomemben za
občino, saj zajema občinske denarne pomoči, ki so namenjene socialno ogroženim
posameznikom in družinam. Namenjene so zmanjševanju socialne izključenosti in
revščine v občini. Občinski svet je ob sprejetju proračuna za obdobje 2017 sprejel sklep,
da znaša višina pomoči 25.000,00 EUR.
Občinska socialna denarna pomoč je namenjena za:





nakup šolskih potrebščin,
subvencioniranje šole v naravi, letovanja/zimovanja osnovnošolcev,
pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin, ozimnice, kurjave,
regresirana prehrana (plačila, doplačila prehrane učencev in dijakov v času rednega
šolanja),
 pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe
rehabilitacije, ter zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, stroškov zanje pa Zavod
za zdravstveno zavarovanje RS ne krije,
 plačilu položnic namenjenih za zagotavljanje osnovnih in nujnih življenjskih potreb
(električna energija, komunalne storitve, ogrevanje, zdravstveno zavarovanje, stroški
upravljavca stanovanj)
 kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, z
upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
Izredna denarna pomoč: V primerih, ko se prosilec znajde v denarnih težavah zaradi
elementarne nesreče, smrti, bolezni oziroma drugih nepredvidljivih situacijah in bi denarno
pomoč potreboval takoj, lahko župan sam na podlagi pravilnika izda sklep o dodelitvi izredne
denarne pomoči.
 Pomoč pri uporabi stanovanja - 4200100
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je do subvencionirane
najemnine upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem
stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Meja dohodkov za
ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in
oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega
dohodka brez dodatka za delovno aktivnost, določenega skladno s predpisi, ki urejajo
socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30% ugotovljenega dohodka, in za znesek
neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za
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znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Proračun za
2017 za ta namen znaša 10.000,00.
 Pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov - 4200110
Občina je dolžna poskrbeti za dostojni pokop umrlega na podlagi Zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter Odloka o pokopališkem redu v občini Kanal ob Soči. Občina
poravnava stroške pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati
stroškov pokopa. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega. V proračunu občine so v obdobju 2017 zagotovljena sredstva v višini 3.000,00
EUR za plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

1.2.5. SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
Podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s
področja socialnega varstva: RK, Karitas, društva za pomoč duševno prizadetim, društvo
slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, ….
Cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za programe socialno-humanitarnih in zdravstvenih
organizacij. Sredstva v proračunu za ta namen za obdobje 2017 znašajo 27.500,00 EUR.
 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva - 4200120
Lokalna skupnost pospešuje službe socialnega skrbstva za socialno ogrožene, invalide in
ostarele tako, da spodbuja in zagotavlja sredstva za realizacijo socialno varstvenih
programov in projektov. Med temeljne funkcije lokalne samouprave sodi kvalitetno
zadovoljevanje potreb v okviru lokalne skupnosti, še posebej javnih dobrin. Občina
podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja
invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela ter projekte, ki pomenijo večjo kvaliteto
življenja za občane naše občine. Vsako leto se izvede javni razpis za sofinanciranje
socialno-humanitarnih in zdravstveno varstvenih programov in projektov nevladnih
organizacij in javnih zavodov, ki delujejo v naši občini oziroma za naše občane in
občanke z namenom uresničevanja programov javnega interesa v socialnem in
zdravstvenem varstvu. V okviru programov društev, ki se prijavljajo na razpis poteka tudi
projekt Starejši za starejše za boljšo kakovost bivanja doma. Prostovoljci društva na
območju Občine Kanal ob Soči izvajajo aktivnosti po navodilih koordinatorja. Izvajajo tudi
ankete o stanju starejše populacije na območju. Podatki so na razpolago za izvajanje
dejavnosti programov in drugih aktivnosti za izboljšanje stanja celotne populacije
starejših ali posameznika.
Občina v okviru te naloge: – Zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov nevladnih
organizacij in javnih zavodov na osnovi javnih razpisov; – načrtuje, pripravlja in izvaja
javne razpise za sofinanciranje teh programov; – sklepa pogodbe o sofinanciranju; –
spremlja in nadzira njihovo izvajanje. Višina sredstev za obdobje 2017 znaša 24.000,00
EUR.
V preteklem letu je Občina financirala naslednja društva in organizacije: Društvo za boj
proti raku…KO-RAK.SI, Društvo vojnih invalidov S. Primorske, Društvo psoriatikov
Slovenije podružnica Severna Primorska, Društvo civilnih invalidov vojn, Društvo tvoj
telefon, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije Podružnica za Severno Primorsko,
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Medobčinsko društvo invalidov Goriške, Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen,
Humanitarno društvo KID otrok, društvo GO spominčica, ŠENT - Slovensko združenje za
duševno zdravje, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, JONATAN
PRIJATELJ - Društvo staršev otrok z rakom, Društvo upokojencev Deskle Anhovo,
OZARA Slovenija nacionalno združenje, Društvo paraplegikov Severne Primorske,
Društvo upokojencev Kanal, Društvo za zdravo življenje Nova Gorica, Društvo obolelih
zaradi azbesta, Društvo ledvičnih bolnikov severnoprimorske regije, Združenje multiple
skleroze Slovenije, Družinski center Sveta Gora, Slovensko društvo za celiakijo, Društvo
gluhih in naglušnih Severne Primorske, onkološki inštitut Ljubljana, Goriška območna
Karitas

 Sofinanciranje Rdečega križa Nova Gorica - 42001121
Občina Kanal ob Soči je v proračunu zagotovila namenska sredstva za sofinanciranje
delovanja in izvajanje humanitarnih programov, ki se izvajajo na območju Občine Kanal
ob Soči. In sicer delovanje RKS OZ NG in njegovih specifičnih programov lokalnega
pomena, ki jih na podlagi letnih programov v javnem interesu izvaja na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva, in humanitarne
dejavnosti. V proračunu je namenjenih 3.500,00 EUR.

1.3.

POMOČI ŠOLAJOČIM - 1906

Vključuje sredstva za pomoči osnovnemu šolstvu, štipendije in študijske pomoči. Cilj
programa je zagotavljanje sredstev za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več in
za prevoz učencev oddaljenih manj kot 4 km za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v
šolo in domov ogrožena njihova varnost. Program vključuje pomoči v osnovnem šolstvu,
pomoči v srednjem šolstvu, štipendije. Cilj programa je zagotavljanje varnega prevoza otrok
v šolo, sofinanciranje programov šole v naravi, da se je lahko udeležijo vsi otroci. V
proračunu je za obdobje 2017 zagotovljenih 290.302,44 EUR.

1.3.1. POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU - 19069001
Pomoč vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin,
subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov. Zagotovljena sredstva za ta namen
znašajo 252.502,44 EUR.
 Regresiranje posebnih prevozov v šolah - 4190074
V proračunu je planiranih za obdobje 2017 7.000 EUR za namen prevozov šolskih otrok
na tekmovanja in prevoze otrok na lutke.
 Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane - 4190075
Vključuje sredstva za regresiranje prevozov v šolo ter transfer za sofinanciranje šole v
naravi za OŠ Kanal in OŠ Deskle. Sredstva za ta namen za obdobje 2017 znašajo
245.502,44 EUR (od tega financiranje šole v naravi v višini 4.300,00).

1.3.2. POMOČI V SREDNJEM ŠOLSTVU – 19069002
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Pomoč vključuje regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj
(subvencioniranje mesečnih vozovnic). Dolgoročni cilj je izboljšati pogoje izobraževanja za
vse občane ter izboljšanje izobrazbene strukture v občini. Sredstva za ta namen za obdobje
2017 znašajo 15.200,00 EUR.
 Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic - 4190076
Na postavki so za obdobje 2017 predvidena sredstva v višini 15.200,00 EUR za
subvencioniranje dijaških vozovnic.

1.3.3. ŠTIPENDIJE – 19069003
Sredstva so namenjena za štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja,
štipendije za nadarjene. Cilji so spodbuditi izobraževanje v deficitarnih poklicih v občini ter
zagotovitev sredstev za podeljene socialne štipendije in priznanja oz. za nagrade uspešnim
dijakom na maturi (zlata matura). Sredstva za ta namen za obdobje 2017 znašajo 22.600,00
EUR.
 Socialne štipendije - 4190080
Na postavki so za obdobje 2017 planirana sredstva:
 za dodeljene socialne štipendije v višini 21.000,00 EUR,
 sredstva za nagrade in priznanja uspešnim dijakom v višini 1.600,00 EUR.

1.4.

VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK - 1902

1.4.1. VRTCI - 19029001
Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi-sofinanciranje
letovanja, zimovanja.
 Vrtec Deskle - 4190010- letovanja otrok na Debelem Rtiču. Znesek v proračunu
675,00 EUR.
 Vrtec Kanal - 4190020 - letovanja otrok na Debelem Rtiču. Znesek v proračunu
800,00 EUR.
 Ostali vrtci: skladno z Zakonom o vrtcih je za plačilo razlike med ceno programa
predšolske vzgoje in plačilom staršev zavezana občina, v kateri imajo starši
otroka stalno prebivališče. Znesek v proračunu znaša 70.000,00 EUR.

2. ZDRAVSTVENO VARSTVO - 17
Področje proračunske porabe zajema določene programe na področju primarnega in
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Dolgoročni cilji področja
proračunske porabe so zagotavljanje osnovnega in zobozdravstvenega varstva in lekarniške
dejavnosti, spodbujanje programov za preventivo, zagotavljanje mrliško-ogledne službe,
financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki nimajo lastnih
sredstev, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb.
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2.1.

PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA- 1706

Sredstva so namenjena za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in
promocijo zdravja. Dolgoročni cilji glavnega programa - promocija zdravja in spodbujanje
zdravega načina življenja v zdravem okolju, vključitev čim večjega števila uporabnikov ter
zadovoljstvo le-teh z opravljenimi aktivnostmi. Sredstva v proračunu znašajo 11.489,17 EUR.
2.1.1. SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE
ZDRAVJA – 17069001
Vključuje sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog)
zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja,..). Dolgoročni cilj je vključevanje čim večjega
števila posameznikov v preventivne programe s ciljem krepitve zdravja. Sredstva v
proračunu znašajo 11.489,17 EUR.
 Preventivni programi zdravstvenega varstva - 4170030
 Program "Več zdravja v Občini Kanal ob Soči" v izvedbi Zavoda za
zdravstveno varstvo Nova Gorica. Planirana sredstva v višini 4.000 EUR.
 Ambulanto za zdravljenje odvisnosti namenjena sredstva v višini 842,19 EUR
.
 Društvo OZA: transfer v višini 4.200 EUR.
 Sofinanciranje delovanja območnega odbora Hospic – 4170041
Program Hospic je temeljni program društva, ki zajema celostno oskrbo hudo bolnih v
zaključni fazi bolezni in njegovih svojcev tam, kjer so bolniki nastanjeni, predvsem na
domovih, včasih tudi v bolnišnicah in domovih za starejše. Strokovna obravnava
neozdravljivo bolnih temelji na timskem pristopu, vsaka posamezna obravnava je
skrbno načrtovana in povsem v skladu s potrebo in izbiro hudo bolnega. Zagotovljeno
je najboljše možno lajšanje in preprečevanje fizičnega trpljenja in podpora pri
razreševanju čustvenih, duhovnih in socialnih stisk, ki se pojavijo ob dejstvu, da se
življenje naglo izteka. Poudarek je na celostnem pristopu, človek je obravnavan kot
veliko več kot le fizično telo v prizadevanju zadovoljitve tudi njegovih psihosocialnih in
duhovnih potreb. Cilj je zagotovitev čim boljše kakovosti preostalega življenja.
Sredstva v 1.646,98 EUR so namenjena za financiranje območnega odbora Hospic
za Goriško.
 Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev - 4170042
Planira se sredstva za financiranje nakupov opreme za defibrilatorje in pomoč za
nabavo novih defibrilatorjev za obdobje 2017 v višini 800,00 EUR.

2.2.

DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA - 1707

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa je zagotavljanje izvajanja zakonsko opredeljenih
obveznosti na področju zavarovanja občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe.
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Program vključuje Nujno zdravstveno varstvo in Mrliško ogledno službo. Sredstva v
proračunu znašajo 56.305,00 EUR.
2.1.1. Nujno zdravstveno varstvo – 17079001
Vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega
varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. Sredstva v
proračunu 46.305,00 EUR.
 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe - 4170040
Sredstva za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane
osebe. Sredstva v proračunu znašajo 46.305,00 EUR.
 Mrliško ogledna služba - 4170050
Vključuje plačilo storitev mrliško-ogledne službe. Cilj je zagotavljanje plačil mrliških
ogledov in obdukcij za občane. Vključena je tudi obveznost za zagotavljanje stalne
dežurne službe. Proračun 2017 zagotavlja 10.000,00 EUR.

Veljavnost in uporaba
V kolikor se višina sredstev v Letnem programu socialnega varstva za obdobje 2017 razlikuje
od sprejetega Proračuna Občine Kanal ob Soči za obdobje 2017 se upošteva višina
sredstev, ki je zagotovljena v zadnje veljavnem proračunu Občine Kanal ob Soči za obdobje
2017.
Štev.:
Datum: Kanal,

Župan
Andrej Maffi
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