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Na podlagi 13. člena Pravilnika o opravljanju socialno varstvenih storitev na podlagi
dovoljenja za delo in vpisa v register (Uradni list RS, št. 3/06) in 20. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 24/06UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona, na svoji __. redni seji, dne
_______________ sprejel naslednji

SKLEP
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene socialno varstvene
storitve socialni servis za nadstandardne storitve, posredovane s strani Zavoda za pomoč
družini na domu VITICA, Gornja Radgona, in sicer znaša predlagana cena storitve 9,70
EUR na eno efektivno uro neposredne storitve za uporabnika.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu nove cene socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu izven javne
službe, posredovane s strani Zavoda za pomoč družini na domu VITICA, Gornja
Radgona, in sicer znaša predlagana cena storitve ob delovnikih 12,50 EUR, za nedeljo
16,25 EUR in za praznik 17,50 EUR na eno efektivno uro neposredne storitve za
uporabnika.
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O b r a z l o ž i t e v:
Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Panonska 23, 9250 Gornja Radgona je dne 1. 9.
2014 in 3. 9. 2014 posredoval Občini Gornja Radgona vlogo za soglasje k predlogu cene
socialno varstvene storitve socialni servis in vlogo za novo soglasje k ceni storitve pomoč
družini na domu.
V skladu z 41. b členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07popr., 4/107 popr., 114/06 –ZUTPG, 61/10 ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) lahko opravljajo
storitve, ki jih zakon določa kot javno službo in storitve socialnega varstva izven mreže javne
službe, pravne in fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje za delo, ki ga daje in odvzema
ministrstvo pristojno za socialno varstvo.
Na podlagi 13. člena Pravilnika o opravljanju socialno varstvenih storitev o dovoljenju za
delo in vpisu v register minister z odločbo odloči tako, da v skladu z zakonom in tem
pravilnikom, izda odločbo, s katero se vlagatelju izda dovoljenje za delo in se ga vpiše v
register, če vlagatelj predloži vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje storitve in
soglasje pristojnega organa k ceni storitve.
1. Zavod za pomoč družini na domu VITICA je že vpisan v register izvajalcev na področju
socialnega varstva za socialno varstveno storitev pomoč na domu. Svojo dejavnost želi
nadgraditi s storitvijo socialnega servisa in s tem prispevati k večjemu zadovoljevanju
potreb starejših in drugih oseb v bivalnem okolju po servisnih storitvah. Gre za
organizirano obliko ponudbe nadstandardnih storitev, ki so za posameznika velikokrat
pomembne, vendar jih v okolju ne more naročiti. Z vzpostavitvijo storitve socialni servis
se bo povečala možnost izbire med storitvami v bivalnem okolju in s tem tudi kakovost
življenja starejših in drugih ranljivih skupin prebivalstva. Vzpostavljena bo tudi možnost
zaposlovanja.
Zavod za pomoč družini na domu VITICA bo upravičencem v okviru storitve socialni
servis zagotavljal naslednje oblike pomoči:
- prinašanje pripravljenih obrokov hrane,
- nakup in prinašanje živil in drugih potrebščin,
- nabava ozimnice,
- pranje in likanje perila,
- vzdrževanje vrta,
- čiščenje v stanovanju in opremljanje,
- spremljanje uporabnikov pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah,
- organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva,
- pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanja videza,
- pomoč pri opravljanju bančnih poslov, plačevanja računov, spremljanju in
odpošiljanju poštnih pošiljk – po pooblastilu upravičenca,
- varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči.
Cena storitve je oblikovana v skladu z metodologijo za oblikovanje cene storitve socialni
servis in znaša 9,70 EUR na eno efektivno uro neposredne storitve za uporabnika.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 14. redni seji dne 6. 6. 2013 dal soglasje
k predlogu cene storitve pomoč družini na domu, posredovane s strani Zavoda za pomoč
družini na domu VITICA, Panonska 23, Gornja Radgona, ki na eno uro neposredne
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socialne oskrbe znaša 15,36 EUR. Zavod za pomoč družini na domu VITICA je mesecu
avgustu 2014 na novo oblikoval ceno storitve pomoči na domu in pri tem upošteval vse
zakonske spremembe v obdobju od zadnje določitve cene in izvedel določeno
racionalizacijo stroškov za večjo dostopnost do storitve s strani potencialnih uporabnikov.
Na novo oblikovana cena storitve na efektivno uro socialno varstvene storitve znaša:
- 12,50 EUR za delovnik,
- za nedeljo se poveča za 30 % in znaša 16,25 EUR,
- za praznik se poveča za 40 % in znaša 17,50 EUR.
Ne glede na to, da se storitev izvaja izven javne službe, si mora izvajalec ob spremembi
cene pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa v občini v kateri ima sedež
dejavnosti.
Obe predlagani soglasji k ceni storitve ne predstavljata finančnega bremena za proračun
Občine Gornja Radgona. Pri storitvi socialni servis gre zgolj za soglasje občine, kot
pristojnega organa k ceni storitve, ki ga Zavod za pomoč družini na domu VITICA potrebuje
pri urejanju vpisa v register izvajalcev socialno varstvenih storitev za izvajanje socialno
varstvene storitve socialni servis pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti. Zavod VITICA je zaradi sprememb v zakonodaji in racionalizaciji stroškov znižal
ceno storitve pomoč na domu na 12,50 EUR na efektivno uro in jo s tem naredil dostopnejšo
za uporabnike. Pri oblikovanju cene so upoštevane zakonske podlage in predpisana
metodologijo za oblikovanje cene storitve pomoč na domu, zato je podaja soglasja predvsem
formalne narave.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani sklep obravnava in
sprejme.

Gornja Radgona, marec 2015
PRIPRAVILA:
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