PREDLOG ODLOKA
SKRAJŠANI POSTOPEK

Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,št. 3/07 – ZSV-UPB2), 6.
člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06 in 140/06) in 20. člena Statuta
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
24/06 - Uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji
seji_________dne ________sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v
Občini Gornja Radgona

1. člen
V Odloku o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št.
55/99, 82/99 in 34/02) se spremeni 12. člen in na novo glasi:
»Javna služba se izvaja v skladu z Načrtom izvajanja storitve pomoči na domu in mobilne
pomoči, ki ga sprejme občinski svet.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona –
lokalni časopis Prepih.

Številka: 551-2/98-11
Datum:
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O B R A Z L O Ž I T E V:

1. OCENA STANJA
Občina Gornja Radgona od leta 1999 uporabljala Odlok o javni službi pomoč družini na domu,
ki ga je občinski svet sprejel na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,št. 3/07 –
ZSV-UPB2), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06 in 140/06) in Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 Uradno prečiščeno besedilo), s katerim je določen tudi obseg izvajanja storitve javne službe
pomoč družini na domu.
Dne 13.04.2006 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o izvajanju
nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2006-2010, kjer so določeni cilji in
strategije za doseganje ciljev ter merila za razvoj javne mreže. V skladu z resolucijo mora
občina sprejeti načrt za izvajanje javne službe.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Razlog za sprejem sprememb odloka je dejstvo, da mora naloge in dejavnost, nosilce,
udeležence, časovni okvir izvedbe ter potrebna finančna sredstva opredeljevati Načrt izvajanja
storitve pomoči družini na domu in mobilne pomoči in ne Odlok.

3. CILJI ODLOKA
Cilj spremembe je, da se obseg izvajanja javne službe določi z Načrtom izvajanja storitve
pomoči družini na domu in mobilne pomoči, ki ga sprejme občinski svet v skladu z Resolucijo
o izvajanju nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2006-2010 in ne z odlokom.
4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV
Izvajanje Odloka o spremembi Odloka o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja
Radgona ne zahteva dodatnih finančnih sredstev.
5. OBRAZLOŽITEV
K 1.členu:
S spremembo odloka se določa, da je obseg izvajanja storitve določen z načrtom, s katerimi se
jasno opredeljujejo naloge in dejavnosti, njihovi nosilci ter drugi udeleženci, časovni okvir
izvedbe in potrebna finančna sredstva.
Besedilo 12.člena do sedaj:
»Javna služba se izvaja s 4 izvajalkami za obseg najmanj 20 upravičencev in se povečuje v
skladu s finančnimi sredstvi.«
Besedilo 12. člena po novem:
»Javna služba se izvaja v skladu z Načrtom izvajanja storitve pomoči na domu in mobilne
pomoči, ki ga sprejme občinski svet.«
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K 2. členu:
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona –
lokalni časopis Prepih.

Občinskemu svetu Gornja Radgona predlagamo, da obravnava Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona in ga
sprejme v predlagani vsebini.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah Odloka o
javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.
Gornja Radgona, februar 2007
Pripravila:
Darja MOČNIK, l.r.
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