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ZADEVA:	 PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

PRIPRAVIL:	 Mestna uprava Mestne obcine Ljubljana 
Oddelek za zdravje in socialno varstvo 

NASLOV:	 Predlog Sklepa 0 soglasju k nameri ponudnika DEOS, 
d.d. za opravljanje storitve institucionalnega varstva 
starejsih 

POROCEVALKI:	 Tilka Klancar, nacelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo 
mag. Alenka Zagar, visja svetovalka 

PRISTOJNO DELOVNO 
TELO: Odbor za zdravstvo in socialno varstvo 

PREDLOG SKLEPA:
 
Mestni svet Mestne ebcine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa 0 soglasju k nameri
 
ponudnika DEOS, d.d. za opravljanje storitve institucionalnega varstva starejsih,
 

Prilogi:
 
- Predlog Sklepa 0 soglasju k nameri ponudnika DEOS, d.d. za opr
 
institucionalnega varstva starejsih z obrazlozitvijo,
 
- Vloga ponudnika DEOS, d.d. za izdajo soglasja obcine, da se strinja z njegovo
 
namero za opravljanje institucionalnega varstva starejsih z Obrazcem Soglasje as.
 



PREDLOG 

Na podlagi tretje alinee 9. elena Pravilnika 0 koncesijah na podrocju socialnega varstva 
(Uradni list RS, St. 72/04 in 113/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list 
RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na __ 
seji dne __ sprejel 

SKLEP 

1. cleo 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana se strinja z namero ponudnika DEOS, d.d., Dunajska 
cesta 58, 1000 Ljubljana, za opravljanje dejavnosti storitve institucionalnega varstva starejsih 
na lokaciji v Crnucah (Crnuski bajer). 

2. cleo 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana pooblasca zupana Mestne obcine Ljubljana za podpis 
izjave obcine, da se strinja z namero ponudnika DEOS, d.d. za opravljanje institucionalnega 
varstva na Obrazcu Soglasje OS, ki je del razpisne dokumentacije javnega razpisa za 
podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejse 
(Uradni list RS, 53/08). 
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Mestne obcine Ljubljana
 

Zoran JANKOVIC
 



OBRAZLOZITEV PREDLOGA SKLEPA 0 SOGLASJU K NAMERI PONUDNIKA 
DEOS, D.D. ZA OPRAVLJANJE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 
STAREJSIH 

1.	 PRAVNI TEMELJ 

27. clen Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, St. 66/07 - uradno precisceno 
besedilo) doloca, da Mestni svet odloca 0 zadevah, ki jih doloca zakon, statut ali drug predpis. 

Zakon 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, St. 3/07 - UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr., 
122/2007 Odl. US) doloca v poglavju a1. (44. do 48. clen) pravno podlago za podeljevanje 
koncesij za opravljanje storitev jayne sluzbe na podrocju socialnega varstva. 

9. clen Pravilnika 0 koncesijah na podrocju socialnega varstva (Uradni list RS, st. 72/2004 in 
113/2008) doloca, da si mora ponudnik, ki v casu razpisa za podelitev koncesij se ne 
razpolaga z ustreznimi prostori za izvajanje storitve, pridobiti »izjavo obcine, v kateri se bo 
izvajala storitev, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve (v primeru, ko je 
koncendent drzava)«. 

2.	 OCENA STANJA NA PODROCJU, KI GA AKT UREJA IN RAZLOGI IN CILJI 
ZASPREJEM 

Za nacrtovanje in zagotavljanje institucionalnega varstva (gradnja domov za starejse obcane) 
je v celoti pristojno Ministrstvo za delo, druzino in socialne zadeve. 

Trenutno v Mestni obcini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) deluje 6 domov za starejse obcane 
(v nadaljevanju: DSO), ki zagotavljajo institucionalno varstvo starejsih. Skupno ljubljanski 
DSO zagotavljajo 1.911 posteljnih kapacitet, od tega: 

DSO Bezigrad: 228 postelj 
Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane: 504 postelj 
DSO Moste - Polje: 210 poste1j 
DSO Siska: 230 postelj 
DSO Vic - Rudnik: 570 postelj 
DSO Nove Fuzine: 169 postelj 

S 1.911 posteljami na obmocju MOL zagotavljamo mesta za 4% starejsih obcank in obcanov 
MOL (na dan 31. 12. 2007 je bilo v MOL 47.342 starejsih nad 65 let). Nacionalni program 
socialnega varstva do leta 2010 predvideva vkljucitev v institucionalno varstvo za 5% 
starejsih nad 65 let. 

Po splosno sprejeti oceni v Ljubljani ta trenutek primanjkuje vsaj 1.000 mest. Gradnja Centra 
za starejse v Tmovem (pogodba za izgradnjo centra je bila sklenjena med JSS MOL in 
podjetjem DEOS, po nacelu javno - zasebnega partnerstva) bo ornogocila 150 dodatnih mest 
za institucionalno varstvo starejsih na obmoeju MOL. 

V skladu z interesom MOL za povecanje stevila kapacitet za institucionalno varstvo starejsih 
na obmocju MOL bo s sprejetjem predloga obravnavanega akta MOL ponudnika DEOS, d.d., 
ki se namerava prijaviti na javni razpis Ministrstva za delo, druzino in socialne zadeve za 
podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejse (Uradni list 
RS, 53/2008), izdala ustrezno soglasje k njegovi named za opravljanje storitve 



institueionalnega varstva starejsih na obmocju MOL. Soglasje bo na osnovi sprejetega 
predloga obravnavanega akta ponudniku izdano v obliki potrjenega Obrazca Soglasje OS, ki 
je del razpisne dokumentacije javnega razpisa Ministrstva za delo, druzino in socialne zadeve. 

3. POGLAVITNE RESITVE 

Storitve socialnega varstva lahko opravljajo pravne in fizicne osebe, ce izpolnjujejo pogoje, 
dolocene z Zakonom 0 socialnem varstvu in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

Storitve, ki jih zakon doloca kot javno sluzbo (med njimi tudi storitev institucionalnega 
varstva), opravljajo v okviru mreze jayne sluzbe pod enakimi pogoji javni socialno varstveni 
zavodi ter druge pravne in fizicne osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. 

Ponudniki, ki se ne razpolagajo s primemim objektom oziroma s prostorom za izvajanje 
dejavnosti, ki je predmet koneesije, morajo v skladu s prvim odstavkom 9. elena Pravilnika 0 

koneesijah na podrocju socialnega varstva (Uradni list RS, st. 72/04), k vlogi na javni razpis 
koneedenta (kadar je to drzava) priloziti tudi »izjavo obcine, v kateri se bo izvajala storitev, 
da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve«, 

Ponudnik DEOS, d.d. potrebuje izjavo obcine na Obrazeu Soglasje OS kot obvezno prilogo k 
vlogi na javni razpis Ministrstva za delo, druzino in socialne zadeve za podelitev koncesije za 
opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejse (Uradni list RS, 53/2008), 
na katerega se namerava prijaviti. Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis predloziti 
koneedentu (Ministrstvu za delo, druzino in socialne zadeve) do 31. 03. 2009. 

4. OCENA FINANCNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Potrditev Predloga Sklepa 0 soglasju k nameri ponudnika DEOS, d.d. za opravljanje storitve 
institueionalnega varstva starejsih ne bo imela financnih posledie za MOL. 

Pripravila: "_"_" Nacelnica 
mag. Alenka Zag~ univ. dipl. soc. del.:~·..r~ - '~A ';~''\ Odde1ka za zdravje in socialno varstvo 
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naJska c;esta 58. p.p. 2630, 1001 LjublJanaDE 0 S;· A lfUBlfANA 
MESTNA UPRAVA 

ODDELEK ZA ZDRAVjE 
,...r- IN SOCIALNO VARSTVO.__..,___ i _ ... 

MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
p(ojato: 30 -01- 2009 

~ 
Oddelek za zdravje in soclalno varstvo 
Cigaletova 5 
1000 LJUBLJANA 

ri1~~:141 /ZWf -L1 
Pri!. 

Vredll.: 

1 

1 

Ga. TUka Klancar 

Ljubljana, 29.01.2009 

ZADEVA: Izjava obcine 0 nameri ponudnika za opravljanje institucionalneqa varstva 

Spostovani, 

Druzba DEOS, d.d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, za potrebe prijave na javni 
razpis za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za 
starejse, potrebuje s strani MOL-a izjavo, da se MOL strinja z namero druzbe Deos 
d.d. za opravljanje omenjene storitve. 

V priloqi vam posiljamo obrazec Izjava as in vas naprosamo, da nam ga v najkrajsem 
moznem casu vmete, saj se rok prijave na omenjeni razpis iztece 31.03.2009. 

Dam za starejse obcane nameravamo zgraditi na lokaciji v Crnucah (Crnuski bajer) 
na delu pare. St. 567/1 v izmeri 6.393 m 2 , parco st. 567/6 v izmeri 26.276 m 2, 

vpisani v ZK vlozku st. 1980 in pare. st. 567/4 v izmeri 1.286 m 2 vpisani v ZK 
vlozku st. 2527 vse parcele v k.o. Crnuce, Za povrsino kjer bo stal dom starejsih Ze 
imamo z druzbo IMOS d.d., ki je trenutni zemljiskoknjizni lastnik zemljisc ze 
podpisano prodajno predpogodbo in placan del kupnine. 

DEOS, d.d, svoje reference izkazuje z upravljanjem treh domov starejsih, v Trnovem 
gradi cetrtega in ima koncesijo ter se pripravlja na gradnjo v Zireh, zato menimo da 
smo dostojen partner MOL-a, da se strinja z naso namero, da izgradimo dom tudi v 
Crnucah. V skladu stem, da se seznanite z naso druzbo vam prilagamo tudi kratko 
predstavitev. . 

Za vse ostale informacije in pojasnila smo dosegljivi na nasem naslovu, telefonski 
stevilki 01/230-87-00 in elektronskem naslovu info@deos.si. V upanju po ugodni 
resitvi nase prosnje vas, 

Lepo pozdravljamo, 
DEOS, d.d. 
Direktor: 

Bojan Kranjc 
Priloga: 
· Obrazec Soglasje OS, ./j/~ 
· Predstavitev druzbe DEOS, d.d..
 
Poslano:
 
· MOL, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana-priporoceno
 S;j,J
· scan po elektronski posti na naslov: tilka.k1ancar@JJjubhana.sl D E 0 

Ljubljana, Dunajska 58 

oeosd.d., Osnovnl kapltaI2.916.000,00 € , $tevllka reg. vloika 061/12632200 prl okrofnem sodlAeu v LJubljanl, 10za OOV: 8111727332 
Mat/ena Atevllka: 5895448, Predsednlc;a nadzornega sveta: Dr. Alenka tnldarAle KrenJe 
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MDDSZ - Direktorat za socialne zadeve: 
Javni razpis za podelitev koncesije 
za opravljanje storitev institucionalnega varstva 
v domovih za starejse, Ur, I. RS st. 53/2008 

Obrazec Soglasje OS Priloga k poglavju 12, tocka 8 

IZJAVA OBCINE
 

(Mestna) obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana se strinja z namero ponudnika za 
opravljanje institucionalnega varstva. 

Datum: Podpis: 


