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Občinski svet 
 
 
Zadeva: ENOTA DSO V SODRAŽICI – PISMO O NAMERI 
 
Na območju občine Sodražica ni javne ustanove za institucionalno oskrbo starejših v obliki domske 
oskrbe. Zato si občina že dalj časa prizadeva, da bi pridobila tudi kakšno obliko tovrstne javne službe. 
Ker država že več kot 15 let ni investirala v nov javni dom za ostarele, do sedaj ni bilo niti možnosti za 
pridobitev sredstev za izgradnjo novega doma. Glede na to, da sodi naše območje pod UE Ribnica, kjer 
pa je trenutno nadpovprečno zagotovljena preskrbljenost s posteljami, ne gre pričakovati, da bi kmalu 
dobili koncesijo ali ustanovili nov javni zavod za opravljanje oskrbe starejših.  
 
Zato se je občina odločila, da poskusi pridobiti enoto že delujočega zavoda. Interes po sodelovanju je 
pokazal javni socialno varstveni zavod Dom starejših občanov Grosuplje. Ta DSO že ima svojo enoto v 
Loškem Potoku.  
 
Občina Sodražica v sodelovanju z DSO Grosuplje se želi pripraviti na prihajajoči javni razpis za 
sredstva za izgradnjo enot DSO. Program zajema razpis sredstev za približno 840 postelj na področju 
cele države (35 samostojnih enot po 24 postelj). Naloga občine je pripravo zemljišča z ustrezno 
določeno namensko rabo in projektne dokumentacije (na ravni DGD) s pridobljenim pravnomočnim 
gradbenim dovoljenjem. Naloga DSO je priprava in organizacija programa oskrbe starejših (oskrba 
dementnih in nepokretnih oskrbovancev, drugih starejših oskrbovancev, dnevno varstvo, nega na domu 
itd). 
 
Po preučitvi razmer je bilo ugotovljeno, da je v zadnjih dveh desetletij bilo hkrati vključenih v domsko 
oskrbo starejših približno 20 občanov. Na podlagi tega ocenjujemo, da v skladu z novo zakonodajo s 
področja oskrbe starejših ne gre pričakovati večjega povpraševanja po tovrstni storitvah kakor do sedaj, 
vsaj ne na krajši rok, se bo pa povečalo povpraševanje po drugih oblikah oskrbe (nega na domu, 
dnevno varstvo itd), Ocenjujemo, da bi bil predmetni razpis in sodelovanje z DSO Grosuplje ustrezajoča 
oblika finančne in organizacijske rešitve oskrbe starejših na območju občine. 
 
Zaradi navedenega se je vodstvo zavoda in občina dogovorilo, da potrdita skupen interes po 
sodelovanju  in podpišeta pismo o nameri. Predhodno pa župan seznanja občinski svet o tej nameri ter 
prosi za načelno potrditev usmeritve. 
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