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- predlog Sklepa o subvenciji cene storitve pomoč družini na domu in varovanja na 

daljavo z obrazložitvijo 



PREDLOG 
 
 
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) 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 subvenciji cene storitve pomoč družini na domu  
in varovanja na daljavo 

 
 
 

1. člen 
 

Mestna občina Ljubljana subvencionira izvajalcu javne službe pomoč družini na domu: 
- ceno storitve pomoč družini na domu v višini 65%,  
- ceno storitve varovanja na daljavo v višini 80%. 

 
 

2. člen 
 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o subvenciji cene storitve pomoči na domu, 
socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 31/03in 130/03). 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 6. 2008. 
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA O SUBVENCIJI CENE STORITVE POMOČ 
DRUŽINI NA DOMU IN VAROVANJA NA DALJAVO V MESTNI OBČINI 
LJUBLJANA 
 
 
 
1. Pravni temelj      
 
Prvi odstavek 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) določa, da se subvencija 
k ceni določi za standardno storitev pomoči družini na domu, ki se izvaja v javni 
službi. Tretji odstavek istega člena določa, da subvencijo iz sredstev proračuna 
občine najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve določi pristojni organ občine. 
Subvencijo izplačuje izvajalcu občina, na območju katere ima uporabnik prijavljeno 
stalno bivališče.  
 
27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana določa, da Mestni svet odloča o zadevah, ki 
jih določa zakon, statut ali drug predpis, ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug 
organ (Uradni list RS, št. 66/ 07 – uradno prečiščeno besedilo). 
 
 
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, ki se izvaja v okviru javne službe 
in sicer najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve. V MOL storitev pomoč družini 
na domu kot javno službo izvaja Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju: 
ZOD), ki je pričel delovati 1.5.2002. 
 
V 100. členu Zakona o socialnem varstvu je določeno, 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. 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana je marca 2003 sprejel Sklep o subvenciji cene 
storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo – Uradni list RS, 
št. 31/03 (v nadaljevanju: sklep). S tem je MOL formalno uredila financiranje storitve 
pomoč družini na domu in sicer se je v skladu s sklepom storitev pomoč družini na 
domu subvencionirala v višini 100% stroškov za neposredno socialno oskrbo, in 
varovanje na daljavo v višini 80% stroškov za neposredno socialno oskrbo.  
 
Tako je bila v MOL do 1.4.2004 storitev pomoč družini na domu brezplačna, od takrat 
dalje pa MOL na osnovi spremembe Sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na 
domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 130/03) 
subvencionira ceno storitve pomoč družini na domu v višini 70% stroškov za 
neposredno socialno oskrbo oz. 76% stroškov celotne cene, kar je 26% več kot 
zahteva Zakon o socialnem varstvu. 
 
 
 
 
 
 



3. Poglavitne rešitve 
 
3.1. Storitev Pomoč družini na domu 
 
Potrebe po storitvi pomoč družini na domu se večajo. Resolucija o nacionalnem 
programu socialnega varstva predvideva oskrbo za 3% starejših nad 65 let do leta 
2010, kar predstavlja 1.392 občank in občanov (na dan 30.6.2007 je bilo v MOL 
46.921 starejših nad 65 let). Leta 2007 je storitev pomoč družini na domu koristilo 
1.098 Ljubljančank in Ljubljančanov. 
 
Sredstva, ki jih MOL namenja za Zavod za oskrbo na domu Ljubljana naraščajo.  
 
 
Tabela 1: Sredstva MOL za ZOD (obdobje 2003 – 2007) 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
SIT 344.486.000 326.972.000 360.110.000 400.152.680 /
EUR 1.437.514 1.364.429 1.502.712 1.669.807 1.725.000
 
 
Glede na cilj, predviden v nacionalnem programu in na zaznane povečane potrebe 
po storitvi, je potrebno zagotoviti povečan obseg storitve. Ker ne vidimo možnosti po 
nadaljnji večji rasti sredstev MOL za pomoč družini na domu, predlagamo, da se 
zniža subvencija MOL in sicer s sedanjih 76% na 65%. 
 
 
Tabela 2: Prikaz subvencije MOL cene storitve pomoč družini na domu 
 
Subvencija 
MOL v % 

Ekonomska 
cena v EUR 

Subvencija MOL 
v EUR 

Prispevek 
uporabnice/-ka 
v EUR 

Subvencija 
ZZZRS v 
EUR 

Zdaj     
76 % 16,68 12,67 3,04 0,97 
Predlagana 
sprememba 

    

65 % 16,68 10,85 4,86 0,97 
 
Iz tabele je razvidno, da bi se s spremembo subvencije MOL s 76% na 65% 
prispevek uporabnic/-kov povečal za 1,82 EUR / uro. Subvencija MOL bi bila še 
vedno za 15% višja kot predvideva Zakon o socialnem varstvu (50%). 
 
Ob enakih sredstvih, ki jih MOL sedaj namenja za storitev pomoč družini na domu, bi 
to omogočilo večanje obsega storitve in sicer za 1.714 ur na mesec. Sedaj v ZOD-u 
opravijo poprečno 9.572 ur storitve  pomoč družini na domu na mesec. 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2. Storitev varovanja na daljavo 
 
Storitev varovanja na daljavo je dodatna ponudba za starejše občanke in občane, ki 
se izvaja v ZOD. Varovanje na daljavo omogoča uporaba posebnih telefonov, ki so 
opremljeni z obeskom za poziv, ki ga uporabnik oz. uporabnica ves čas nosi okoli 
vratu, tako da takrat, ko je v stiski, le pritisne na rdeči gumb na obesku in telefon ga 
takoj poveže z dežurno službo na ZOD. Dežurna služba s pomočjo sodobne opreme 
sprejme klice, se pogovori, prepozna podatke klicatelja oz. klicateljice ter ji/mu 
priskrbi potrebno pomoč.  
 
Storitev varovanja na daljavo MOL subvencionira v višini 80% cene.  
 
 
Tabela 3: Cena storitve varovanja na daljavo / mesec (izračun na 100 uporabnikov/-
ic) 
 
Ekonomska cena Prispevek 

uporabnikov 
Subvencija MOL 

12.580,20 25,16 10.064,20 
 
MOL letno za to storitev nameni 120.770 EUR, storitev pa trenutno koristi cca 90 
uporabnikov/-ic mesečno. 
 
Usmeritve Ministrstva za delo družino in socialne zadeve so, da se storitev varovanja 
na daljavo opredeli kot javna služba, z namenom racionalizacije stroškov pa je v 
načrtu vzpostavitev republiškega centra za varovanje na daljavo.  
 
Predlagamo, da se do vzpostavitve nove sistemske ureditve varovanja na daljavo 
ohrani dosedanja subvencija MOL, to je 80% cene. 
 
 
4. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Predlagani sklep ne predstavlja finančnih posledic za proračun MOL. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Načelnica  
Pripravila:                     Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo 
mag. Tanja S. Pleš, univ.dipl.soc.del.         Tilka Klančar, univ. dipl. psih. 
 
 
 
 
 


