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Priloga:  
- Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika Slovensko društvo HOSPIC za 

opravljanje storitve institucionalnega varstva z obrazložitvijo 
- Vloga Slovenskega društva HOSPIC 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, št. 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 Slovenskega društva 
HOSPIC, Dolenjska cesta 22, Ljubljana, za opravljanje dejavnosti storitve 
institucionalnega varstva v Hiši HOSPIC na Hradeckega cesti 18, 20  v Ljubljani. 

 
 

 
 
 

 
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  
 
Konec leta 2006 je bil med Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Javnim 
stanovanjskim skladom MOL (v nadaljevanju: JSS MOL) ter Slovenskim društvom 
HOSPIC (v nadaljevanju: HOSPIC)  podpisan dogovor o vodenju izgradnje, 
investiranju,   sofinanciranju in najemu Hiše HOSPIC za potrebe umirajočih na 
Hradeckega cesti 18,20 v Ljubljani.   
 
HOSPIC v Ljubljani že 12 let izvaja celostno oskrbo umirajočih bolnikov/bolnic in 
njihovih svojcev/svojk na domu. Dosedanja praksa in stroka sta dokazali, da je poleg 
tega potrebno vzpostaviti bivalno enoto, ki bo mnogo bolj ustrezna oblika pomoči za 
veliko umirajočih, ki jih predstavniki/predstavnice HOSPICA zdaj lahko obiskujejo le 
na domu. Obstoječe institucije (npr. bolnišnice, domovi za starejše) ne izvajajo 
celostne oskrbe za umirajoče oziroma nimajo ustreznih možnosti za namestitev in 
institucionalno varstvo s paliativno oskrbo. 
 
Ker v Ljubljani trenutno ni prostorskih možnosti za institucionalno varstvo ljudi z 
zaključenim aktivnim zdravljenjem, pri katerih medicinska stroka napoveduje le nekaj 
mesecev življenja, bo hiša HOSPIC tako predstavljala novo obliko institucionalnega 
varstva za te ljudi. Nameščenim bo omogočala celostno oskrbo in zagotavljala 
interdisciplinarni pristop različnih strokovnjakov/strokovnjakinj v tesnem sodelovanju z 
domačimi. 
 
Slovensko društvo HOSPIC bo za izvajanje storitve institucionalnega varstva vložilo 
vlogo za pridobitev koncesije pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 
 
3. Predlogi 
 
Slovensko društvo HOSPIC je 22.8.2007 na MOL  naslovilo vlogo za izdajo Soglasja 
Mestnega sveta, da se strinja z njegovo namero za opravljanje storitve 
institucionalnega varstva.  
 
Slovensko društvo HOSPIC 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. 
 



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 Slovensko društvo HOSPIC za opravljanje storitve institucionalnega 
varstva.  
 
 
4. Ocena finančnih posledic 
 
Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika Slovensko društvo HOSPIC za 
opravljanje storitve institucionalnega varstva ne bo imel finančnih posledic za MOL. 
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ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
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