
 MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Ž U P A N 

 
 

Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 
 306-10-10,   306-12-14 

 
Številka: 032 – 226/2007-2 
Datum: 23.8.2007 
 
 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNI    SVET 
 
    
 
 
 
ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana 
 
PRIPRAVIL:    Mestna uprava Mestne občine Ljubljana 
 Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo 
                                                                                   
NASLOV:  Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika DEOS d.d. 

za opravljanje storitve institucionalnega varstva 
                                         
POROČEVALKE: Tilka Klančar, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno 

varstvo 
 Tanja Hodnik, višja svetovalka 

Jožka Hegler, direktorica Javnega stanovanjskega sklada     
MOL 

 
PRISTOJNO DELOVNO 
TELO     Odbor za zdravstvo in socialno varstvo 
 
 
PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog 

Sklepa o soglasju k nameri ponudnika DEOS d.d. za 
opravljanje storitve institucionalnega varstva.  
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Priloga:  
- Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika DEOS d.d. za opravljanje storitve 

institucionalnega varstva z obrazložitvijo 
- Vloga DEOS, d.d. in obrazec Soglasje OS (Soglasje občinskega sveta) – Javni 

razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v 
domovih za starejše (Ur.l. RS, št. 70/07) 



PREDLOG 
 
 
 
Na podlagi tretje alineje 9. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega 
varstva (Uradni list RS, št. 72/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, 66/07 - UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ________ 
seji dne __________ 2007 sprejel   
 
 
 
 

S K L E P  
 
 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se strinja z namero Deos d.d., Dunajska cesta 
58, Ljubljana, za opravljanje dejavnosti storitve institucionalnega varstva v domu 
starejših občanov v Ljubljani na lokaciji v Trnovem. 

 
 

 
 
 

 
Številka:  
Datum: 

 
 
 

ŽUPAN 
         Mestne občine Ljubljana 
                 Zoran Janković 



OBRAZLOŽITEV  
 
1. Pravni temelj za sprejem predloga sklepa o soglasju k nameri 
ponudnika za opravljanje storitve institucionalnega varstva 
 
• 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS št. 66/07 -UPB) 
 
• Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS  št. 3/07- UPB2, Ur. l. št. 23/07, Ur. l. 

41/07) 
 
• Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 72/04). 
 
 
2. Ocena stanja ter razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben  
 
Za načrtovanje in zagotavljanje institucionalnega varstva (gradnja domov za starejše 
občane) je v celoti pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  
 
Trenutno v Mestni občini Ljubljana deluje 6 domov, ki zagotavljajo institucionalno 
varstvo za starejše občane in skupno zagotavljajo 1.911 posteljnih kapacitet.   
 
Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije iz decembra 2005 je v ljubljanskih 
domovih za starejše občane (v nadaljevanju: DSO) bivalo 1.698 občanov in občank 
MOL, v drugih DSO po Sloveniji pa 848 občanov in občank MOL. Tako je v letu 2005 
v vseh DSO bivalo skupno 2.564 občanov in občank MOL.  
 
Za zagotovitev dodatnih kapacitet v DSO je JSS MOL sklenil pogodbo za izgradnjo 
novega DSO s 160 posteljami ter 60 oskrbovanih stanovanj po načelu javno – 
zasebnega partnerstva s soinvestitorjem DEOS d.d. 
 
Soinvestitor je bil izbran na javnem razpisu, kjer je bil vnaprej določen pogoj, da mora 
soinvestitor vložiti vlogo na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za 
pridobitev koncesije za izvajanje institucionalnega varstva.  
 
 
3. Predlogi 
 
DEOS d.d. je 22.8.2007 na MOL naslovil vlogo za izdajo Soglasja Mestnega sveta, 
da se strinja z njegovo namero za opravljanje storitve institucionalnega varstva.  
 
Deos d.d. potrebuje na osnovi Pravilnika o koncesijah na področju socialnega 
varstva (Ur.l. RS, št. 72/04) soglasje, ker se namerava prijaviti na javni razpis 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za podelitev koncesije za opravljanje 
storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše. 
 
Ponudniki, ki še ne razpolagajo s primernim objektom oziroma s prostorom za 
izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, morajo v skladu s prvim odstavkom 9. 
člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, priložiti tudi soglasje 
občinskega sveta, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve (obrazec 



Soglasje OS, ki je priloga javnega razpisa Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve). 
 
Mestnemu svetu MOL predlagamo, da sprejme Predlog sklepa o soglasju k nameri  
ponudnika DEOS d.d. za opravljanje storitve institucionalnega varstva.  
 
 
5. Ocena finančnih posledic 
 
Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika DEOS d.d. za opravljanje storitve 
institucionalnega varstva ne bo imel finančnih posledic za MOL. 
 
 
 
 

                                                                      NAČELNICA ODDELKA ZA 
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

      Tilka Klančar, univ.dipl. psih 
 
 
 
Pripravila: 
Tanja Hodnik, dipl.soc.del.  


