Številka: 0325-2/2022-1
Šempeter pri Gorici, 10. maj 2022

VABILO

Vabim Vas, da se udeležite
13. dopisne seje Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba, ki bo potekala v elektronski obliki po e–pošti.
Rok trajanje dopisne seje: od torka 10. maja 2020 od 9. ure do srede 11. maja 2022 do 9. ure.
Dnevni red:
1. Sklep o določitvi nove cene storitve pomoči na domu v letu 2022 (15. točka dnevnega
reda 32. seje OS)
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom odbora, od katerih jih je
osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so
glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je do roka zanj glasovala
večina opredeljenih članov. Glasuje se tako, da se o predlogu opredeli »ZA« ali »PROTI«.
Odločitev o glasovanju o predlaganih sklepih pošljite predsednici Odbora Klavdiji Bizjak na epošto klavdija.bizjak.os@gmail.com do srede, 11. maja 2022 do 9. ure.

PREDSEDNICA
Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo,
Klavdija Bizjak, l.r.

Priloga:
- Predloga sklepa

1. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2022
SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU
1.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno
varstvene storitve, pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v višini 23,82
EUR za efektivno uro.
2.
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika
znaša 3,50 EUR na uro.
3.
Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %,
na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
4.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja
pa se od 1. 6. 2022 dalje.
ZA

PROTI

