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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI 

 

 

Spoštovani. 

 

Združenje občin Slovenije je mnenja da je potrebno pripraviti  predlog Zakona o 

dolgotrajni oskrbi in podrejene osnutke predpisov, ki bodo celostno usklajeni z 

občinami in ostalimi ključnimi deležniki na podlagi dolgoročne analize finančnih 

učinkov sprejema tega zakona. Občinam namreč morajo biti za izvajanje nalog (in 

investicij) na področju DO zagotovljena zadostna finančna sredstva, potrebna je 

kakovostna koordinacija med storitvami s področja zdravja in socialnih storitev. 

Po mnenju ZOD je DO javna služba, ki se izvaja v javnem interesu, se trajno in 

nemoteno zagotavlja vsem državljanom na nepridobitni način v določenem obsegu in 

standardu. Njen prvenstveni cilj ne sme biti ustvarjanje dobička.  

Predlagamo podaljšanje  javne razprave in v njenem sklopu osnutek zakona 

natančneje predstaviti širši javnosti. Po koncu javne razprave pa bi bilo prav tako 

treba organizirati predstavitev podanih in upoštevanih pripomb. Prav tako predlog  

zakona brez izračuna finančnih posledic za občine in državo ne more iti v nadaljnjo 

obravnavo. Pred nadaljnjo obravnavo je treba pripraviti jasno finančno konstrukcijo 

predloga zakona. Predlagamo, da se na primeru mestne občine, občine s sedežem 

upravne enote in manjše občine pripravi simulacija sedanjih stroškom iz naslova 

domske oskrbe, pomoči na domu ter predvidenih stroškov po predlaganemu zakonu. 

Menimo, da bi se na ta način lahko dalo videti predvidene finančne posledice. 

 

Pohvalno je, da zakon poskuša zajeti vse storitve s tega področja, vendar je po 

mnenju ZOS  utopično pričakovati, da bo ob povečevanju deleža starejših in s tem 

potreb po tovrstnih storitvah sistem vzdržen preko plačila obveznega zavarovanja za 

DO (83.člen). Ali bo država res celotno razliko plačevala iz državnega proračuna ali pa 

bo vendarle potrebno razmisliti o dodatnem prispevku uporabnika vsaj pri določenih 

vrstah DO- n.p.r DO v institucijah.  V teh primerih je imela država oz. občina pravico 
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do povrnitve stroškov iz premoženja osebe. Iti v novem sistemu mimo tega, sploh v 

primerih premožnih posameznikov, je zelo drzno oz skoraj nesmiselno. 

 

Vsekakor se občine z dodelitvijo novih nalog in s tem povezanimi finančnimi 

obveznostmi ne moremo strinjati. Podobno kot v sistemu zdravstva ima občina le 

obveznosti, nobene vloge pa pri določanju cen in vrst storitev iz naslova zavarovanja 

za DO. V takem sistemu občina ne more prevzeti naloge zagotavljanja javne mreže za 

Do v instituciji tipa A in DO na domu, skrbeti za materialne pogoje zavodov in 

pozitivno poslovanje zavoda. Zavedati se je potrebno, da v primerni porabi občina 

nima sredstev za investicije, v dosedanjih izkušnjah država preko dodatnih razpisov 

ne zagotavlja potrebnih sredstev za investicije, zato občine ne moremo prevzeti 

nalogo zagotavljanja bivalnih enot za DO v institucijah tipa A. Pritisk prebivalstva bo 

velik, občine pa glede na dosedanjo prakso ne morajo zagotavljati sredstva za 

investicije.  

 

Prav tako bi bilo pri tem smiselno temeljiteje premisliti o pogojih do pravic DO (13. 

člen). Imamo pomisleke pri pogoju, da je oseba pred tem 24 mesecev vključena v 

zavarovanje za DO. Glede na globalizacijo sveta bo vse več primerov, ko bodo ljudje 

aktivni del življenja preživeli v tujini oz imeli zaposlitev v tujini in ne bodo obvezni 

plačila zavarovanja za DO, ob upokojitvi pa se bodo vrnili v domovino in na podlagi 

24- mesečnega plačevanja prispevkov lahko koristili tovrstne storitve.  

 

Prav tako bo potrebno natančneje določiti obseg pravic oz financiranja s strani 

Zavoda (17. člen ) ter možnost izbiranja med storitvami. V zakonu je določeno 

financiranje določene števila enot za posamezno storitev. Potrebno je poleg enot 

opisno opredeliti, kaj in koliko ur storitev posameznik dobi za določeno enoto. 

Razumemo, da je za potrebe financiranja le to določeno po enotah, vendar mora 

uporabnik vedeti, kaj dobi znotraj obveznega zavarovanja za DO. Prav tako ni jasno 

opredeljeno, ali bo uporabnik lahko namesto DO v instituciji uporabil DO na domu 

ter v kakšni višini mu nato pripada ta storitev. V zakonu je namreč opredeljeno, da se 

izjemoma lahko določena storitev nadomesti začasno z drugo, ni pa navedeno, ali 

dejansko lahko uporabnik izbere sebi prijaznejšo obliko DO na domu namesto DO v 

instituciji. 

 

Izvajalci (39. člen) storitev DO so javni zavodi, zasebniki s koncesijo ter domače in tuje 

pravne osebe oz samostojni podjetniki posamezniki. V nadaljevanju je navedeno, za 

katere storitve se podeli koncesija, ni pa opredeljeno, katere storitve lahko izvajalci 

pod tretjo alineo prvega odstavka 39. člena. V zvezi s tem je povsem nejasen 41. člen. 
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Predlog zakona ima določilo, da dosedanji izvajalci institucionalnega varstva 

postanejo izvajalci DO najmanj v višini 80% sedanjih kapacitet, ne določa pa, kaj je z 

dosedanjimi izvajalci storitve pomoči na domu. 

 

O pravici do storitve DO bo odločal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki 

mora določiti svoje vstopne točke. V predlogu ni določeno, koliko bo teh vstopnih 

točk oz kako bodo razporejene po državi. Vsekakor se je potrebno zavedati, da gre za 

zelo obsežen obseg storitev, o pravicah pa bo potrebno odločiti v najkrajšem 

možnem času. Potrebno je zagotoviti dovolj vstopnih točk, predvsem pa tudi 

strokovnih delavcev. 

 

Lepo pozdravljeni. 
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