
 

Številka: 1221-13/2011-1 

Datum:  18. 11. 2011   

 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

 

 

 

ZADEVA: Predlog za obravnavno na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

PRIPRAVIL:  Mestna uprava Mestne občine Ljubljana 

Oddelek za zdravje in socialno varstvo 

 

NASLOV: Predlog Sklepa o subvenciji storitve pomoč družini na domu 

  

POROČEVALKI: Tilka Klančar, načelnica Oddelka za zdravje in socialno 

varstvo,  

Neva Strniša, višja svetovalka Oddelka za zdravje in socialno 

varstvo 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO:  

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:          
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PREDLOG 

 

 

 

 

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), 17. člena 

Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 

87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 

RS, št. 42/ 27 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ 

seji  dne _____ sprejel 

 

 

 

SKLEP  

 

o subvenciji storitve pomoč družini na domu  
 

 

1. člen 

 

Mestna občina Ljubljana subvencionira stroške storitve pomoč druţini na domu v višini 80% 

stroškov storitve. 

 

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. 31/03 in 130/03). 

 

 

3. člen 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. februarja 2012. 

 

 

 

 

Številka:  

Ljubljana, dne:   

 

 

 

 

 

 

 

Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazložitev  

 

 

 

 

1. Pravni temelj za sprejetje sklepa  

 

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07-  popr., 

41/07-  popr., 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS)  v 99. členu med drugim določa, »da se iz 

proračuna občine financira pomoč druţini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni 

storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen 

plačila.«  

 

V prvem odstavku 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09)  je določeno, »da se subvencija k 

ceni določi za standardno storitev pomoči druţini na domu, ki se izvaja v javni sluţbi.« 

  

27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

besedilo) določa, da mestni svet sprejema akte Mestne občine Ljubljana.  

 

 

2. Ocena stanja ter razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana je leta 2003 sprejel Sklep o subvenciji cene storitve 

pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 31/03 in  

130/03), po katerem Mestna občina Ljubljana subvencionira ceno storitve pomoči na domu v 

višini 70% stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, ceno storitve socialnega 

servisa v višini 60% stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in ceno storitve 

varovanja na daljavo v višini 80% stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov.  

 

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolţna zagotavljati mreţo javne sluţbe za 

socialnovarstveno storitev pomoči druţini na domu. Storitev obsega socialno oskrbo 

upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu 

lahko nadomesti institucionalno varstvo. Namenjena je tistim upravičencem, ki imajo 

zagotovljene bivalne pogoje, vendar se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa 

take oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo moţnosti. Storitev obsega pomoč pri temeljnih dnevnih 

opravilih (npr. pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene, hranjenju in oblačenju), gospodinjsko 

pomoč (npr. osnovno čiščenje bivalnega prostora, pomoč pri zagotavljanju dnevnega obroka 

hrane) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in vzpostavljanju socialne mreţe. 

 

Pomoč pri hišnih in drugih opravilih (npr. nakup in prinašanje ţivil in ozimnice, pranje, likanje, 

pomoč pri opravljanju bančnih poslov, frizerske in druge storitve) sodi v storitev socialnega 

servisa. V praksi se je izkazalo, da po storitvi socialnega servisa ni bilo veliko povpraševanja, 

zato menimo, da je zagotovljena finančna sredstva bolj smiselno usmeriti v subvencijo storitve 

pomoč druţini na domu. 

 

Prav tako predlagamo spremembo pri zagotavljanju storitve varovanja na daljavo, ki je le del 

storitve socialnega servisa. Varovanje na daljavo za območje Mestne občine Ljubljana  trenutno 

še izvaja Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 

(v nadaljevanju: MDDSZ) nas je 8. 11. 2011 obvestilo, da je z mesecem oktobrom 2011 to 

dejavnost pričel izvajati zasebni izvajalec, ki mu je MDDSZ podelilo dovoljenje za delo. 

 

Ker je storitev za majhno število uporabnikov povezana z večjimi stroški, so na nivoju drţave 

več let potekala prizadevanja za vzpostavitev nacionalnega klicnega centra, ki bi omogočal 

cenejšo in poenoteno storitev za celo Slovenijo. Cena novega izvajalca bo zaradi večjega števila 

uporabnikov ţe brez subvencije bistveno niţja od obstoječe, zato subvencija MOL ne bo več 
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potrebna. Po obvestilu MDDSZ in izvajalca Pacient d.o.o. bo za varovanje na daljavo uporabnik 

plačal 19,17 EUR, kar je za 5,99 EUR manj kot znaša njegov prispevek v MOL zdaj. 

 

 

3. Poglavitne rešitve 

 

Zakonodaja lokalnim skupnostim nalaga najmanj 50% subvencijo pomoči druţini na domu. 

Menimo, da je za ohranjanje socialne vključenosti v znano domače okolje vseh tistih, ki brez 

pomoči druge osebe niso sposobni samostojnega bivanja doma, izjemnega pomena, da jim 

omogočimo javno storitev pomoč druţini na domu po čim niţji ceni. V ta namen predlagamo 

subvencijo storitve pomoč druţini na domu v višini 80%. Po drugi strani pa je storitev 

socialnega servisa za zainteresirane uporabnike dodatna ponudba, ki ni neobhodna, zato bi 

proračunska sredstva raje namenili za storitev pomoč druţini na domu. 

 

Varovanje na daljavo se bo z vzpostavitvijo nacionalnega klicnega centra izvajalo po znatno 

niţji ceni kot sedaj znaša doplačilo uporabnika ob subvenciji MOL. Zaradi navedenega ţelimo 

tudi ta sredstva prenesti na storitev pomoč druţini na domu. 

 

 

4. Finančne posledice sprejetja akta 

 

Sklep o subvenciji pomeni prihranek na račun socialnega servisa v višini 11.700 EUR in  na 

račun varovanja na daljavo v višini 120.800 EUR letno, kar bo namenjeno povečani subvenciji 

storitve pomoč druţini na domu in širjenju v skladu z moţnostmi in potrebami. 

 

 

 

Pripravila: 

Neva Strniša 

Višja svetovalka II 

Oddelek za zdravje in socialno varstvo 

Načelnica 

Tilka Klančar 

 


