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PREDLOG 
 
 
Na podlagi 45. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 - 
popr. in 41/07 – popr), 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 72/04)  in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ seji  
dne _____ sprejel 

 
 

S K L E P 
o javnem razpisu za podelitev koncesij za izvajanje storitve pomoč družini 

na domu v  Mestni občini Ljubljana  
 
 
 

1. člen 
 

Mestna občina Ljubljana na osnovi javnega razpisa podeli eno ali več koncesij za izvajanje 
javne službe storitve pomoč družini na domu. 
 
 

2. člen 
 

Koncesija ali koncesije iz 1. člena tega sklepa se podeli za območje Mestne občine Ljubljana 
v skupnem obsegu do 36.000 ur letno. 

 
 

 
 
 
 
Številka:  
Ljubljana,               
 
                                                                                                                           Župan 

                                                                                               Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                     Zoran Janković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV predloga  Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesij za izvajanje 
storitve pomoč družini na domu v  Mestni občini Ljubljana  
 
 
1. Pravni temelj      
 
 
45. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 - popr. in 41/07 – popr) 
in 3. člen Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04) 
določata, da občinski svet v skladu z nacionalnim programom socialnega varstva s 
koncesijskim aktom določi vrsto in obseg storitev, za katere se objavi javni razpis za 
podelitev koncesije. 
 
27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) določa, da Mestni svet odloča o zadevah, ki jih določa zakon, statut ali drug 
predpis. 
 
 
2. Razlogi in cilji za sprejem akta ter ocena stanja 
 
 
V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati mrežo javne službe 
za storitev pomoč družini na domu.  
 
Storitev pomoč družini na domu je namenjena starejšim od 65 let v njihovem bivalnem 
okolju. Gre za različne oblike praktične pomoči (pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, 
hranjenju, manjših gospodinjskih opravilih ipd.), s katerimi se upravičencem in upravičenkam 
vsaj za določen čas nadomesti odhod v institucionalno varstvo (dom za starejše občane). 
 
Merila, po katerih se določa obseg javne službe, določa nacionalni program socialnega 
varstva (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010, 
Uradni list RS, št. 39/2006) in sicer je za storitev pomoč družini na domu predvideno, da se 
do leta 2010 zagotovi oskrba za 3% starejših nad 65 let in 0,05% drugih odraslih oseb, ki 
potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz 
drugih razlogov. Za MOL ta odstotek predstavlja 1.420 občank in občanov.  
 
Na območju Ljubljane storitev pomoč družini na domu kot javno službo opravlja Zavod za 
oskrbo na domu Ljubljana, ki ga je MOL ustanovila maja 2002. V MOL poleg javnega zavoda 
storitev pomoč družini na domu izven mreže javne službe opravljajo še: 
- COMETT, Zavod za pomoč in nego na domu,  
- C.O.S.I.O. socialni servis d. o. o,  
- CENTERKONTURA d. o. o. in  
- ZORA PLUS, podjetje za življenjsko asistenco, d.o.o.. 
 
V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana na leto nudijo storitev približno 1.100 Ljubljančankam 
in Ljubljančanom. V ta namen na leto opravijo približno 122.100 ur oskrbe pri uporabnikih/-
cah.  
 
 
3. Poglavitne rešitve 
 
 
Na Oddelku za zdravje in socialno varstvo ugotavljamo, da je glede na povečane potrebe po 
storitvi pomoč družini na domu in na cilj, predviden v nacionalnem programu (3% starejših 
nad 65), potrebno zagotoviti povečan obseg storitve.  
 



Potrebno bi bilo zagotoviti oskrbo za dodatnih 300 občank in občanov oziroma približno 
36.000 ur letno.  
 
Ocenjujemo, da Zavod za oskrbo na domu Ljubljana ne bo mogel zagotoviti zadostnih 
dodatnih zaposlitev (socialne oskrbovalke/-ci), čeprav ima MOL v proračunu zagotovljena 
sredstva. Trenutno je v zavodu zaposlenih 113 oskrbovalk in oskrbovalcev (julij 2008); da bi 
zagotovili oskrbo za dodatnih 300 občank in občanov oz. 36.000 ur pa bi morali zaposliti vsaj 
30 novih oskrbovalk in oskrbovalcev.  
 
V skladu z Zakonom o socialnem varstvu lahko storitve socialnega varstva opravljajo pravne 
in fizične osebe, če izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. Storitve, ki jih zakon določa kot 
javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni socialno 
varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.  
 
Koncesijo za opravljanje javne službe storitve pomoč družini na domu v skladu z Zakonom o 
socialnem varstvu podeli občinski organ, pristojen za socialno varstvo na osnovi javnega 
razpisa.  
 
Na osnovi Zakona o socialnem varstvu občinski svet v skladu z nacionalnim programom 
socialnega varstva določi vrsto in obseg storitev s koncesijskim aktom (sklep). Koncesija se 
podeli na javnem razpisu. 
  
V koncesijskem aktu mora biti za posamezno vrsto storitev, ki so predmet koncesije, 
določeno:  
- krajevno območje izvajanja storitev in 
- število ali obseg koncesij, ki se bo na posameznem javnem razpisu podelil za določeno 

krajevno območje izvajanja posamezne vrste storitev. 
 
 
Predlagamo, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o javnem 
razpisu za podelitev koncesij za izvajanje storitve pomoč družini na domu v  Mestni  
občini Ljubljana, ki določa skupen obseg do 36.000 ur letno, kar bi omogočilo storitev 
približno 300 uporabnikom in uporabnicam. 
 
 
4. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
 
Ocenjujemo, da bodo za širitev mreže javne službe storitve pomoč družini na domu 
(podelitev koncesije) zadostovala sredstva, rezervirana v proračunu za leto 2009. 
 
Ob enaki subvenciji MOL (76% cene) in ceni storitve, kot jo plačujemo sedaj, bi za dodatnih 
36.000 ur v letu 2009 potrebovali 466.984 EUR. Na postavki 102005 Socialno varstvene 
storitve za starejše občanke in občane, kontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za 
izdatke za blago in storitve (Zavod za oskrbo na domu Ljubljana) imamo za leto 2009 
rezerviranih 2.207.270 EUR. Ob predpostavki, da v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana 
opravijo enak ali za malenkost večji obseg ur, bo zavodu potrebno zagotoviti približno 
1.800.000 EUR. Zaradi dolžine predpisanih rokov ne pričakujemo, da bi izvajalec(-ci), ki bi na 
razpisu prejeli koncesijo, začeli z izvajanjem dejavnosti pred majem 2009, zato bodo v letu 
2009 zadostovala že planirana proračunska sredstva. 
 
 
 
                                                                                       Načelnica  
Vodja Odseka za socialno varstvo:        Oddelka za zdravje in socialno varstvo 
mag. Tanja S. Pleš, univ.dipl.soc.del.               Tilka Klančar, univ. dipl. psih. 
 


