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PREDLOG SKLEPA:

Obiinski svet obiine Pod6etrtek se strinja s prenosom izvajanja jav-ne sluibe socialno
varstvene storitve PomoC druiini na domu na Dom upokojencev Smarje pri JelSah,
Rakeieva ulica 8,3240 Smarje pri JelSah, s 01. 05.2022.
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Zadevaz Prenehanje koncesijske pogodbe za opravljanje javne sluibe Pomoi druiini
na domu v ObEini PodCetrtek

Obdina Poddetrtek je dne 26. 01. 2022 s strani izvajalke javne sluZbe pomod druZini na domu,
SENIOR, CENTER ZA POMOd SrangfSnU; Lidija Umek s. p., prejela predlog za
prenehanje koncesijske dejavnosti Pomod druZini na domu.

Z imajalkoje bila na podlagi izvedenega razpisa podpisana koncesijska pogodba, ki je pridela
veljati 01.04. 20lI za obdobje l0 let. V skladu s koncesijsko pogodbo se lahko koncesija
podalj5a na predlog koncesionarja, vendar najved za das, za katerega je bila sklenjena
koncesijska pogodba. Obdinska uprava Obdine Poddetrtek je dne 09.02.2021izdala odlodbo,
na podlagi katere se je koncesijazaizvajanje socialnovarstvene storitve Pomod druZini na domu
v Obdini Poddetrtek koncesionarju SENIOR, CENTER ZA POMOC SfenpJSIM, Lidija
Umek s.p., podalj5a za obdobje l0 let. Koncesija se je podelila do vkljudno 3 I . 03. 203 I .

Koncesijska pogodba v 20. dlenu doloda, da koncesijska pogodba preneha, de se koncesionar
odpove koncesiji. V skladu z dolodili 47 k. dlena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,

5t.3107 - uradno predi5deno besedilo, 23107 - popr., 41107 - popr., 61110 - ZSVarPre,62110 -
ZUPJS, 57112,39116,52116*ZPPreb-l,l5ll7 -DZ,29ll7,54ll7,2lll8 -ZNOrg,3ll18 -
ZOA-A,28119, 189120 - ZFRO in 19612l - ZDOsk) mora koncesionar v primeru prenehanja

koncesije 5e naprej imajati dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogoji iz koncesijske
pogodbe do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te dejavnosti v okviru javnega zavodaali
ko to dejavnost zadne iwajati novi koncesionar, vendar najved 3 leta. Koncedent mora
nemudoma zaleti z zagotavljanjem moZnosti, da dejavnost, ki je predmet koncesije, prevzame
javru zavod ali da v skladu z zakonom prenese koncesijo na novega koncesionarja, ali
nemudoma zaleti s postopkom nove podeliwe koncesije.

Med koncesionarjem, obdino in Domom upokojencev Smarje pri JelSah je Ze bil sklenjen

sporazum o nameri glede organizacije in izvajanja storitve> POMOC DRUZINI NA DOMU
KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU< na obmodju Obdine Poddetrtek, s katerim je bilo
zlasti dogovorjeno:
- da se uskladijo cene pomodi na domu z upo5tevanimi novimi dejstvi,
- da se uporabnike pomodi na domu sezrani o nameri prenosa iz-tajanja storitve,
- da se rkl"n. pogodba med obdino Poddetrtek in DU Smarje, s katero bo Obdina Poddetrtek

poobla5dala DU Smarje za opravljanje javne sluZbe pomod na domu kot socialno oskrbo na



domu na obmodju Obdine Poddetretek, DU Smarje pa sprejel opravljanje javne sluZbe pomod

na domu kot socialno oskrbo na domu za potrebe Obdine Poddetrtek,
- da DU Smarje pri Jel5ah sklene pogodbe o prevzemu vseh zaposlenih socialnih oskrbovalk
Centra Senior.

Pripravila: Katj a Mlaker
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Zadeva: Predlog za prenehanje koncesijske dejavnosti POMOT URUZINI NA DOMU

Koncesionar Senior, Center za pomod starej5im, Lidija Umek s.p. podaja namero o odpovedi
koncesijske dejavnosti socialno varstvene storitve pomod druZini na domu, koncedentu Obiini
Poddetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

Koncesijska pogodba (20.d1.) omogoia, da opravljanje javne sluibe pomoi druZini na domu
lahko preneha, ie se koncesionar odpove koncesiji.

Razlog za odpoved koncesije je postopno uvajanje novih pogojev dela, ki jih predvideva Zakon ztr

dolgotrajno oskrbo, kjer izvajanje oskrbe na domu ne bo ved moZno v tak5ni obliki, kot jo izvajamtr

sedaj. lzvajalci dolgotrajne oskrbe bodo javni zavodi, koncesija za izvajanje dolgotrajne oskrbe s

strani drlave bo moZna samo tam, kjer je javni zavodi ne bodo zmogli zagotavljati sami. Pomoc

druZini na domu bo v vedini preSla v sistem dolgotrajne oskrbe. V Zelji, da obstojed kader pomodi na

domu 5e naprej izvaja oskrbo upravidencem storitev, predlagamo pravodasni prenos dejavnosti na

javni zavod in prezaposlitev neposrednih socialnih oskrbovalk.

V ta namen je bil predhodno Ze opravljen informativni sestanek z direktorico Doma upokojencev

Sliarje pri Jelsah glede moZnosti prevzema izvajanje oskrbe na domu v obdinah Poddetrtek, Kozje irr

Bistrica ob Sotli. Omenjeni dom izvaja pomod na domu v obdinah Srnarje pri Jel5ah in Rogatec.

lmajo izku5en strokovni kader, ki bi lahko prevzel vodenje tudi za naSe tri obdine. hnajo izkuSnjc

tako z oskrbo na domu kot z domskirn varstvorn, ki ga Sirijo tudi v na5a okolja z disiocirarrirlr

enotami. Smatrarlo, da je to najbolj optimalna re5itcv zazagotavljanje kvalitetne oskrbe na domu tr-rcli

v bodode in hkrati zaizvalanje dtlgotrajne oskrbe, ki potrebuje dovolj veliko mreZo neposrednih

izvajalcev. Na sestankuie til-izrazen interes za Siritev njihove mreLe pomodi na domu tudi v nase

obdine.

Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o koncesijah na podrodju socialnega varstva dolodata, da v

primeru prenehanja koncesije, mora koncesionar 5e naprej izvaiati dejavnost, ki je predmet koncesije'

pod pogoji iz koncesijske pogodbe do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te dcjavnosti v okvirr-r

jurn.gJ iauoda ali ko to dejavnost za(ne izvajati novi koncesionar, vendar najved 3 leta' Koncedent

rrora nemudoma za(eti z zigotavlianjem moZnosti, da dejavnost, ki je predmet koncesije, prevzarlc

javni zavod ali da v skladu s tem zakonom prenese koncesijo na novega koncesionarja, ali nemudottta
'zadetis 

postopkom nove podelitve koncesije. (Zakon o socialnem varstvu 47' k dl')

L__
lPreleto --



SENIOR, Center za pomot starej5im, Lidija Umek s.p.,Zagaj36,3256 Bistrica ob Sotli

izpostava GerontoloSko srediSde, TrSka cesta 59,325+ Podtetrtek

V duhu dosedanjega dobrega sodelovanja bomo zagotovili vso pomod in podporo pri prenosu

dejavnosti. NaSa odgovornost je, da so storitve opravljene v skladu s potrebami upravidencev itt

njihovimi Zeljami ter da zagotovimo delo naiim zaposlenim tudi v bodode.

Lep pozdrav

Lidij nrek


