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Priloga:  
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na 

domu Ljubljana z obrazložitvijo 
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Ur.l. RS, št. 9/2002) 



- Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Ur.l. RS, 
št. 58/2002) 



PREDLOG 
 
 
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 - ZUDE, 55/92 - 
ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 - ZPDZC)«, 43. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – 
odločba US, 21/06 – odločba US, 105/06 in 114/06) in 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. 
seji dne ……. sprejel 

 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 

 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni lit RS št. 9/2002 in 
58/2002) se v 1. členu črta besedilo na koncu prvega odstavka »in storitve osebne pomoči«. 

 
2. člen 

 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»Zavod opravlja kot javno službo storitev pomoč družini na domu, ki obsega: 
- gospodinjsko pomoč, 
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, 
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.« 
 
Tretji odstavek se črta. 

 
V četrtem odstavku, ki postane tretji, se:  
- besedilo pred dvopičjem dopolni tako, da se glasi: »Zavod poleg javne službe lahko opravlja 
tudi:«,  
- v sedmi alineji za besedo »oskrbovalcev« črta vejica in besedilo, ki se glasi »bolničarjev, 
negovalcev«. 

 
3. člen 

 
15. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, 
predstavlja in zastopa zavod, vodi strokovno delo zavoda in opravlja druge z zakonom in 
statutom zavoda določene naloge. Direktor je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela 
zavoda. Direktor zavoda je odgovoren tudi za izvajanje obveznosti zavoda do ustanoviteljice, 
določene s tem odlokom in drugimi predpisi.« 
 

 



4. člen 
 
16. člen se črta. 

5. člen 
 
V prvem odstavku 17. člena se beseda »ustanovitelj« nadomesti z besedilom »svet 
zavoda s soglasjem ustanovitelja«. 
 
V drugem odstavku se beseda »štiri« nadomesti z besedo »pet«. 
 

6. člen 
 
18. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Razpisne pogoje za imenovanje direktorja določa na podlagi zakona statut zavoda.« 

 
7. člen 

19. člen se črta. 
 

8. člen 
 
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom v roku treh mesecev po njegovi 
uveljavitvi. 
 

9. člen 
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 
 

 
 
 
Številka:                                  Župan 
Datum: Mestne občine Ljubljana
                                 Zoran Janković 
 



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI ZAVODA ZA OSKRBO NA 
DOMU LJUBLJANA  
 
 
 
1. PRAVNI TEMELJ  
 
3. in 8. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 - ZUDE, 55/92 - 
ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 - ZPDZC)« 
določata, da lahko občina za opravljanje javnih služb ustanovi javni zavod in kaj mora 
vsebovati akt o ustanovitvi. 
 
43. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 69/05 – odločba US, 21/06 – odločba US, 105/06 in 114/06) določa, da 
občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu.  
 
27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) določa 
pristojnosti Mestnega sveta. 
 
 
 
2. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA IN RAZLOGI IN 

CILJI ZARADI KATERIH SO POTREBNE SPREMEMBE AKTA  
 
V 43. členu Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: zakon) je določeno, da občina 
zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu, 99. člen zakona pa določa, da se 
storitev pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve, financira iz 
proračuna občine, na območju katere ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče. 
 
Maja 2002 je Mestna občina Ljubljana, z namenom zagotavljanja socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu, ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju: 
ZOD). ZOD je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 9/02 in 58/02), v nadaljevanju: odlok.  
 
Storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca, upravičenke v primeru 
invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu (pomoč pri hišnih 
opravilih, hranjenju, skrbi za higieno) lahko nadomesti prezgodnje institucionalno varstvo. 
 
V okviru ZOD se izvajajo tudi storitve socialnega servisa (pomoč pri hišnih opravilih: 
temeljito čiščenje in popravila v stanovanju, urejanje vrta ipd.), varovanja na daljavo (telefon 
z rdečim gumbom) in info centra. 
 
Poleg omenjenih storitev je sedaj v odloku predvideno, da ZOD opravlja storitev osebne 
pomoči, ki pa je dejansko ni nikoli izvajal. Storitev je bila, in še vedno je, občankam in 
občanom na voljo v centrih za socialno delo. Do sredine leta 2004 je bila občina, v skladu z 
Zakonom o socialnem varstvu, dolžna financirati storitev osebne pomoči. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 2/04) pa 
je prinesel spremembe na področju organizacije in financiranja mreže javne službe za storitev 



osebne pomoči in sicer se je financiranje storitve preneslo na nacionalno raven in ni več v 
pristojnosti občin (5. člen). V skladu s spremembami zakona je potrebno v odloku črtati 
besedilo, ki se nanaša na storitev osebne pomoči. Predlagane spremembe ne bodo vplivale na 
delo ZOD in tudi ne na uporabnike in uporabnice, ker se vse od ustanovitve v okviru ZOD, 
kot že rečeno, ta storitev ni izvajala.  
 
Glede na to, da je ZOD s svojimi 119 zaposlenimi relativno majhen javni zavod in izvaja 
naloge na ozko določenem strokovnem področju, predlagamo, da se združita funkciji 
poslovodnega organa in strokovnega vodje zavoda, ki sta bili do sedaj ločeni. 
 
 
 
3. POGLAVITNE REŠITVE IN MOREBITNE VARIANTNE REŠITVE 
 
V skladu s spremembami Zakona o socialnem varstvu predlagamo, da se v 1. in 3. členu 
odloka črta besedilo, ki se nanaša na storitev osebne pomoči. Ker je Zavod za oskrbo na domu 
socialno varstveni zavod, ne morejo v zavodu izvajati praktičnega pouka bolničarjev in 
negovalcev, zato predlagamo, da se besedilo sedme alinee 3. odstavka, 3. člena temu ustrezno 
spremeni. 
 
Predlagamo, da se racionalizira delo zavoda na način, da je direktor oziroma direktorica 
zavoda hkrati poslovodni organ in strokovni vodja. S tem namenom se spreminja 15. člen 
odloka. Smiselno s tem se črtata 16. in 19. člen odloka, ki opredeljujeta strokovnega vodjo. 
Predlagamo tudi, da se v skladu z zakonom o zavodih mandat direktorja, ki po sedanji ureditvi 
traja štiri leta, podaljša na pet. 
 
Zakon o socialnem varstvu natančno določa kakšno izobrazbo mora imeti in katere druge 
pogoje izpolnjevati direktor ozirom direktorica javnega socialno varstvenega zavoda, zato 
predlagamo, da se s spremembami odloka določi, da razpisne pogoje za imenovanje direktorja 
oz. direktorice določa na podlagi zakona statut zavoda. 
 
 
 
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
 
Zaradi predlaganih sprememb ne predvidevamo nobenih finančnih posledic. 
 
 
 
Glede na to, da predlagane spremembe le v majhnem delu posegajo v Odlok o 
ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, predlagamo, da Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana obravnava predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana po 
hitrem postopku. 
 
 
 
              Načelnica 
Pripravila:        Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo 
Tanja Skornšek Pleš, univ.dipl.soc.del.                Tilka Klančar, univ.dipl.psih. 


