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Predlagatelj: Župan Občine Prevalje 
 
 
Naslov: Izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu kot socialna 

oskrba na domu – prenos izvajalca dejavnosti  
 
 
 
Pravna podlaga: 43. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – UPB2, 23/2007 – popr., 

41/2007 – popr., 122/2007 – Odl. US in 57/2012) 
 
 
 
Obrazložitev: Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe za 

pomoč družini na domu. Izvajanje storitve pomoči na domu je lahko različno organizirano, 
izvajajo jo centri za socialno delo, javni zavodi ali koncesionarji, v primerih, da je občina 
izvajalcu podelila koncesijo. 
Socialno varstveno storitev pomoč na domu kot socialno oskrbo na domu za vse uporabnike 
storitve v Mežiški dolini od leta 1990 izvaja Center za socialno delo Ravne na Koroškem. 
Center to dejavnost izvaja kot dopolnilni program.   
 
V letu 2013 je država sprejela usmeritev, da naj izvajanje socialnovarstvene storitve 
prevzamejo domovi za starejše, ki so ustanovljeni za zagotavljanje celostne zdravstvene in 
socialne oskrbe starejših in invalidnih oseb. Domovi za starejše izpolnjujejo zakonske pogoje 
za izvajanje predmetne dejavnosti, zato v primeru prenosa dejavnosti iz Centra za socialno 
delo Ravne na Dom starejših Na Fari, razpis koncesije ni potreben. 
 
Med predstojniki institucij že potekajo dogovori glede prenosa dejavnosti. Predvideno je, da se 
v letu 2014 izvede vse potrebno za prenos dejavnosti, da bi Dom starejših Na Fari s 1.1.2015 
pričel z izvajanjem dejavnosti. 

 
 
 
Župan  občine predlaga Občinskemu svetu Občine Prevalje v sprejem naslednji predlog 
 
sklepa: Občinski svet Občine Prevalje soglaša, da se s 1.1.2015 izvajanje socialno varstvene storitve 

pomoč na domu kot socialne oskrbe na domu prenese s sedanjega izvajalca Centra za 
socialno delo Ravne na Koroškem na Dom starejših na Fari. 

 
 
Na seji sodelujeta: Sonja TIRŠEK, direktorica Centra za socialno delo Ravne na Koroškem 
                               Stanka  VAUH, direktorica Doma starejših Na Fari, Prevalje 
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mailto:obcina@prevalje.si�

