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PREDLOG 
 
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) in 27.člena 
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 6/01 in 28/01) je Mestni svet mestne 
občine Ljubljana na ____ seji  dne _____ sprejel 

 
 

 
S K L E P 

o spremembi sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega 
servisa in varovanja na daljavo 

 
 

1. člen 
V Sklepu o subvencji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na 

daljavo (Uradni list RS št. 31/03) se v prvi alinei 1.člena število »100« nadomesti s številom 
»70«. 

V drugi in tretji alinei 1.člena se črta besedilo »za neposredno socialno oskrbo«. 
 

2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1.1.2004, 

uporabljati pa se začne od 1.4.2004. 
 
 
 

Št.  
Ljubljana,               
 
                                                                                                                         Županja 

                                                                                               Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                   Danica Simšič 
 



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O SUBVENCIJI CENE 
STORITVE POMOČI NA DOMU, SOCIALNEGA SERVISA IN VAROVANJA NA DALJAVO V 
MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
 
 
1. Pravni temelj 
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 36/02 in 
107/02) predvideva možnost subvencije k ceni storitve. Subvencijo iz sredstev proračuna 
občine določi pristojni organ občine. 
 
27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS št. 26/ 1 in 28/01). 
 
 
2. Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 
 
Zakon o socialnem varstvu v 99. členu določa, da se iz proračuna občine financira socialno 
varstvena storitev pomoč družini na domu. V 100. členu določa, da so upravičenci/-ke dolžni 
plačati vse po zakonu opravljene storitve (tudi pomoč družini na domu), razen tiste za katere 
zakon izrecno določi, da so brezplačne. 
 
Vlada RS predpiše merila, po katerih se za upravičence/-ke in druge zavezance/-ke delno ali 
v celoti določajo oprostitve pri plačilu storitev. S 1.1.2003 je stopila v veljavo Uredba o merilih 
za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (ur.l. RS, št.106/02). 
 
100a. člen zakona o socialnem varstvu določa, da ne glede na merila, ki jih predpiše Vlada 
RS lahko občina določi dodatne oprostitve pri plačilu stroškov za pomoč družini na domu. 
 
V MOL storitev pomoč družini na domu izvaja Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (v 
nadaljevanju: ZOD), ki je pričel delovati 1.5.2002.  
 
V mesecu juniju 2003 so v ZOD izvajali storitev pomoč družini na domu za 767 uporabnikov/-
c. 
 
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev določa, da pomoč družini na 
domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč. Socialna oskrba obsega 
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov.  
 
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 določa, da mora biti zagotovljena 
socialna oskrba za 1,8% starih nad 65 let, kar bi pomenilo za  MOL približno 713 
uporabnikov/-c storitve pomoči na domu. Čeprav  že z obstoječim številom uporabnic in 
uporabnikov pomoči na domu (767 v mesecu juniju 2003) ZOD presega normativ, moramo 
poudariti, da je bil ZOD zaradi potreb prisiljen povečati število uporabnikov/-c na izvajalko.   
 
Storitev je bila že od samega začetka izvajanja dejavnosti (konec 80-ih let)  brezplačna za 
vse uporabnike/-ce, saj so jo opravljali zaposleni preko instituta javnih del, tako da je bila 
večina sredstev za zaposlene zagotovljena  iz republiškega proračuna. 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana je 24.03.2003  sprejel Sklep o subvenciji cene storitve 
pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo. Po tem sklepu MOL 
subvencionira storitev pomoč družini na domu v višini 100% stroškov za neposredno 
socialno oskrbo uporabnikov, socialni servis v višini 60% stroškov za neposredno socialno 
oskrbo in varovanje na daljavo v višini 80% stroškov za neposredno socialno oskrbo. Storitvi 



socialni servis in varovanje na daljavo sta dodatna ponudba ZOD-a občankam in občanom 
MOL in ne sodita v javno službo, ki smo jo dolžni zagotavljati po zakonu o socialnem varstvu. 
 
Ekonomska cena ure storitve pomoč družini na domu in socialnega servis je 3.240 sit/uro, 
varovanja na daljavo pa 30.348 sit na uporabnika/mesec. Oddelek za zdravstvo in socialno 
varstvo  je v skladu s predpisano metodologijo izdal soglasje k ceni storitve pomoč družini na 
domu v višini 2.990 sit (cena zmanjšana za prispevek Zavoda za zaposlovanje Republike 
Slovenije). 
 
Uredba določa, da uporabnik/-ca storitve pomoč družini na domu plača le stroške 
neposredne oskrbe (glede na njegove dohodke), medtem ko stroške vodenja plača občina v 
celoti.  
 
Cena storitve pomoč družini na domu v sit/uro 
ekonomska cena 
storitve ZOD-a 

cena zmanjšana za 
subvencijo ZZZRS 

stroški 
vodenja 

cena za 
uporabnika

prispevek MOL 
(subvencija – 100%) 

3.240 2.990 763 2.227 2.990
 
V strategiji smo ugotovili, da je pomoč na domu izredno pomembna za občane/-ke MOL, saj 
s to obliko dejavnosti stari ljudje ostajajo na domu in tako vsaj za nekaj časa odložijo odhod v 
dom za starejše.  
 
 
3. Poglavitne rešitve 
 
Brezplačnost storitve pomoč družini na domu, ki jo zagotavlja 100% subvencija cene, 
povzroča preveliko finančno breme MOL-u. Zaradi tega predlagamo, da se cena storitve 
subvencionira v višini 70% stroškov za neposredno socialno oskrbo. 
 
Cena storitve pomoč družini na domu v sit/uro 
ekonomska cena 
storitve ZOD-a 

cena zmanjšana za 
prispevek ZZZRS 

stroški 
vodenja 

cena za 
uporabnika

Cena za 
uporabnika po 
70% subvenciji 

prispevek 
MOL  

3.240 2.990 763 2.227 668 2.322
  
V Sklepu o subvenciji cene storitve pomoč na domu je zapisano, da se cena socialnega 
servisa in varovanja na daljavo subvencionira za stroške neposredne socialne oskrbe. ZOD 
je na to napako opozoril in zahteval dodatno tolmačenje. Iz tolmačenja, ki ga je podal 
Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo je bilo razvidno, da se subvencija nanaša na 
celotno ceno, se pravi tudi na vodenje in ne zgolj na neposredno socialno oskrbo. 
Sedaj (po tolmačenju) je cena socialnega servisa za uporabnika/-co na uro 891 sit, za 
varovanje na daljavo na mesec pa 6.230 sit. 
 
V sklepu o spremembi sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa 
in varovanja na daljavo predlagamo, da se v drugi in tretji alinei 1. člena črta besedilo »za 
neposredno socialno oskrbo uporabnikov«. S predlagano spremembo obstoječega stanja ne 
spreminjamo. 
 
 
4. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Natančne ocene finančnih posledic za proračun MOL ne moremo napraviti, ker nimamo 
podatkov o tem v katere dohodkovne razrede in v kolikšnem številu se nahajajo upravičenci/-
ke. 
 



Glede na to, da je bila storitev pomoč družini na domu do sedaj brezplačna, sprejetje sklepa 
gotovo ne bo prineslo dodatnih obremenitev proračuna. 
 
Izkušnje drugih občin, kjer upravičenci/-ke storitev že plačujejo, bodisi po merilih uredbe, 
bodisi po merilih, ki jih sprejmejo pristojni občinski organi, kažejo, da se jim v poprečju 
povrne 10% sredstev, ki jih namenijo za izvajanje storitev. MOL je v l. 2002 za izvajanje 
storitve pomoč družini na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo namenila 
približno 262.569.000 SIT. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagamo, da sprejeme predlog sklepa o 
spremembi sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in 
varovanja na daljavo. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila:                                                                            NAČELNICA ODDELKA ZA 

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
Tanja Skornšek Pleš, dipl.soc.del                                        Tilka Klančar, univ.dipl.psih 
 


