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POVPRAŠEVANJE 

Subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane 

 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo subvencioniranje 

cene programa dnevnega varstva za starejše občane. 

  

V občini članici je začel delovati dnevni center za varstvo starejših občanov. Ker bi radi, da je 

ta storitev cenovno čimbolj dostopna uporabnikom, je v njihovem interesu, da bi lahko 

zagotovili subvencijo pri ceni te storitve za občane.  

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v 2. točki 24. člena 

opredeljuje institucionalno varstvo  kot storitev, ki se izvaja v trajanju: 

- 24 ur dnevno (celodnevno institucionalno varstvo) 

- krajši čas od 24 ur in sicer v primeru dodatne vključitve upravičenca v drugo socialno 

varstveno storitev 

- 10 ur dnevno ali krajši čas (dnevno varstvo) 

  

Zakon o socialnem varstvu v 16. členu določa, da institucionalno varstvo obsega vse oblike 

pomoči v zavodu, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in 

lastne družine. 99. člen pa določa, da se iz proračuna občine financirajo  stroški storitev v 

zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen 

plačila. Izvajalec omenjene storitve bo dom starostnikov, ki je javni zavod v javni 

mreži.  Omenjeni dnevni center je njihova dislocirana enota.  

  

Zanimalo nas je:  

Ali  v vaši občini subvencionirate  ceno storitve dnevnega varstva za starejše občane? 

 

PREJETI ODGOVORI: 

1.   

Občina ne subvencionira cene programa dnevnega varstva za starejše občane. 

 

2.   

V naši občini se prav tako ureja dnevno varstvo. 
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3.  

Občina ne subvencionira cene programa dnevnega  varstva za starejše občane. 

Subvencioniramo pa program Centra aktivnosti, ki je namenjen vsem starejšim prebivalcem 

območja občine, ki želijo aktivno preživeti dan, pridobiti nova znanja in spretnosti, se družiti s svojimi 

vrstniki in mlajšo generacijo, pa tudi vsem, ki želijo nuditi kakovostno pomoč svojcem, 

prijateljem in znancem ali iščejo informacije oziroma nasvet o svoji življenjski situaciji. 

Program obsega vodene vadbe, likovne in ustvarjalne delavnice, družabna srečanja, pohode 

in izlete, izobraževanja in tečaje (računalništvo, digitalna fotografija, uporaba pametnih 

telefonov, tečaji tujih jezikov), potopisna in strokovna predavanja ter aktivno medgeneracijsko 

povezovanje in sodelovanje. 

 

4.  

V občini ne subvencioniramo cene storitve dnevnega varstva starejših. 

 

5.  

V naši občini ne subvencioniramo storitve dnevnega varstva za starejše občane. Sicer se 

program izvaja v domu upokojencev, vendar zanj ta hip ni povečanega zanimanja oz. potreb.  

 

6.  

V našem domu starejših občanov tega programa trenutno ne izvajamo. Program bo 

uporabnikom na voljo od 1.6.2022 dalje. Sprejeti bo možno 3-4 občane. Cena za dnevno varstvo 

je določena. Prilagam vam cenik od 1.1.2021 dalje. 

 

7.   

Občina cene storitve dnevnega varstva za starejše občane ne subvencionira. 

 

8.   

V občini ne subvencioniramo cene programa dnevnega varstva za starejše občane. Iz 

proračuna financiramo le, zakonsko določeno, stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar je 

upravičenec oz. drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, na podlagi izdane odločbe 

Centra za socialno delo. 

 

9.  

Sporočamo vam, da v občini še nismo vzpostavili dnevnega institucionalnega varstva za 

starejše občane, zato take oblike (še) ne sofinanciramo. 

 

 

 

Zbral: Sekretariat SOS   

 


