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Zadeva: Odgovor na svetnisko vprasanje na 3. seji Mestnega sveta Mestne obcine Kranj z dne 
13.2.2019 

Svetnica Irena Dolenc 
Predstavila je pobudo glede moznosti financiranja domskega varstva s podelitvijo koncesije za 
institucionalno varstvo starejsih. 

Odgovor: 
V Mestni obcini Kranj imamo Dom upokojencev Kranj, ki ne pokrije vseh potreb po domskem varstvu, tako 
potrebe po novem domu obstajajo. Koncesije za domsko varstvo pa podeljuje drzava, prav tako je drzava 
ustanoviteljica javnih zavodov za domsko varstvo. V navedeni zadevi smo se z vprasanji obrnili na 
Ministrstva za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznosti (v nadaljevanju Ministrstvo). Odgovor 
Ministrstva smo prejeli dne 8. 3. 2019 iz katerega izhaja: 
Resolucija 0 nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2013 do leta 2020 opredeljuje 
4,8% ciljno pokritost pri skupini starejsih nad 65 let. Pokritost potreb institucionalnega varstva starejsih 
Ministrstvo spremlja na ravni upravnih enot in sirse na ravni obmocnih enot Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Siovenije. V Upravni enoti Kranj pri obstojecih kapacitetah domov Kranj, Preddvor, Naklo in 
Taber do opredeljene 4,8% ciljne pokritosti starih nad 65 let primanjkuje 135 mest. Ministrstvo nadalje 
navaja, da v letu 2019 podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva starejsih na podlagi 
javnega razpisa ne predvidevajo, prav tako ne nacrtujejo gradnje novih domov za starejse, saj imajo za 
vlaganje v domove za starejse za leta 2019 zagotovljen zgolj 1.000.000 € sredstev. Na vprasanje katere so 
se druge moznosti za zagotovitve dodatnih domskih kapacitet pa Ministrstvo navaja, da storitve 
institucionalnega varstva starejsih zunaj mreze javne sluzbe lahko opravljajo tudi zasebniki (pravne in 
fizicne osebe), ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga pod eli njihovo Ministrstvo. Standardi in normativi na 
podrocju kadrov, tehnicnih in prostorskih pogojev ter storitev pa so enaki za izvajalce v javni mrezi in za 
izvajalce, ki delujejo na podlagi dovoljenja za delo. 

Domovi za starejse so v pristojnosti drzave, vendar bomo v tem mandatu uporabili vse formalne in 
neformalne moznosti, da bomo glede na nastalo situacijo oz. potrebo po dodatnih posteljah v domovih 
za starejse, naredili vse, da v Mestni obcini Kranj dobimo nov dom za starejse, bodisi koncesijskega ali 
drzavnega. 

S spostovanjem, 

Manja Vovk 
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