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29. in 65. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 99. člen Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 –
ZUPJS-C in 42/15), 18. člen Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/2015) in 72. člen
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/2015)
PRISTOJNO DELOVNO TELO:
Odbor za druţbene dejavnosti
Odbor za finance
NAMEN:
Obravnava in sprejem
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in
oskrbe za osebe s teţavami v duševnem zdravju v predlaganem besedilu.
ŢUPAN:
Dr. Vladimir Prebilič

1. NASLOV AKTA
Pravilnik o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe za
osebe s teţavami v duševnem zdravju

2. UVOD
2.1. Pravni temelj
29. in 65. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in
57/12), Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15), 18. člen
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/2015) in 72. člen Poslovnika Občinskega sveta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/2015)
2.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem Pravilnika
Stanovanjske skupine so nadomestne oblike bivanja in oskrbe, ki se v preteţni meri izvajajo izven
mreţe javne sluţbe za osebe, ki zaradi občasnih ali dolgotrajnih stisk in teţav v duševnem zdravju
potrebujejo strokovno pomoč in podporo za samostojno ţivljenje v skupnosti, ker nimajo
primernega bivalnega okolja in ustrezne socialne mreţe. Upravičenci do namestitve v stanovanjski
skupini so odrasle osebe, ki so v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13) upravičene do
institucionalnega varstva v skladu s prvim odstavkom 16. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12).
Stanovanjske skupine so nastale na osnovi potreb oseb z dolgotrajnimi teţavami v duševnem
zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih
skupin je omogočiti uporabniku prehod iz psihiatrične bolnišnice v samostojno ţivljenje ter mu s
strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost ţivljenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.
Storitev se izvaja pri izvajalcih (ŠENT - Slovensko zdruţenje za duševno zdravje, Društvo Novi
Paradoks, OZARA Slovenija, Nacionalno zdruţenje za kakovost ţivljenja, Društvo za duševno
zdravje in kreativno preţivljanje prostega časa "VEZI" Seţana, Društvo Altra - odbor za novosti v
duševnem zdravju), ki izvajajo strokovno verificirane socialnovarstvene programe stanovanjskih
skupin kot dopolnilni program socialnega varstva.
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo:
- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v
celoti oproščen plačila;
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.
Doplačilo občine predstavlja razliko med polno ceno bivanja v stanovanjski skupini in
pridobljenimi subvencijami (Ministrstva za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti,
Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij) ter ugotovljenim prispevkom uporabnika
storitve.
V vseh primerih, ko občina krije doplačilo, priglasi terjatev iz naslova doplačil stroškov namestitve
v stanovanjski skupini v zapuščinskem postopku.

Trenutno se, na podlagi odločbe pristojnega občinskega upravnega organa oz. neposredne pogodbe,
iz proračuna Občine Kočevje zagotavljajo sredstva za namestitev v nadomestni obliki bivanja in
oskrbe izven mreţe za 3 občane Kočevja. Pri občinski upravi Občine Kočevje pa sta vlogo za
sofinanciranje oskrbe v stanovanjski skupini podala še dva občana.
2.3. Cilji in načela
V skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialnovarstvenih storitev se iz proračuna občine financirajo socialno varstvene dejavnosti.
Cilj Pravilnika je opredeliti upravičence do oprostitve pri plačilu v nadomestni obliki bivanja in
oskrbi izven mreţe javne sluţbe – stanovanjski skupini za osebe s teţavami v duševnem zdravju ter
način uveljavljanja pravice iz tega naslova.
2.4. Javna obravnava
2.5. Ocena finančnih posledic predloga
Sprejetje Pravilnika ima finančne posledice za Občino Kočevje na odhodkovni strani.
Ob predpostavki, da bi bilo na leto 5 vlagateljev upravičenih do oprostitve plačila namestitve v
stanovanjski skupini, bi bilo v proračunu občine potrebno zagotoviti 34.370,40 EUR (višina
povprečne mesečne oprostitve plačila za posameznika znaša 572,84 EUR).

3.

BESEDILO PRAVILNIKA

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 99. člena Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 –
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri
plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 –
ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/2015)
in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/2015) je Občinski
svet Občine Kočevje na ____ redni seji dne _____________ sprejel

PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU PLAČILA STROŠKOV NAMESTITVE V NADOMESTNI OBLIKI
BIVANJA IN OSKRBE ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU
1. člen
Ta pravilnik ureja predmet sofinanciranja, upravičence ter postopek odločanja o sofinanciranju na
podlagi tega pravilnika.
2. člen
Na podlagi tega pravilnika se iz proračuna občine Kočevje sofinancira plačilo stroškov za
nadomestno obliko bivanja in oskrbe (program stanovanjske skupine) za osebe s teţavami v
duševnem zdravju, v institucijah, ki izvajajo ta program izven mreţe javne sluţbe in imajo
strokovno verifikacijo javnega socialnovarstvenega programa.
O sofinanciranju plačila stroškov izvedbe programa stanovanjske skupine skleneta institucija, ki ta
program izvaja in občina Kočevje dogovor, v katerem se dogovorita o samem programu, ki ga bo
institucija izvajala za posameznega upravičenca iz 3. člena tega pravilnika, višini stroškov za
izvedbo programa in o finančni konstrukciji pokrivanja teh stroškov.
3. člen
Do sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so upravičene osebe s teţavami v duševnem zdravju,
ki so hkrati upravičenci do institucionalnega varstva v skladu s pravilnikom, ki določa standarde in
normative socialnovarstvenih storitev in imajo stalno prebivališče na območju občine Kočevje.
4. člen
O pravici do sofinanciranja na podlagi tega pravilnika in njegovi višini odloči pristojni občinski
upravni organ z odločbo v skladu s predpisi, ki urejajo oprostitve pri plačilu socialno varstvenih
storitev.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je moţno v roku 15 dni po prejemu vloţiti pritoţbo, o kateri
odloči ţupan.
5. člen
Odločba iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika se izda najdlje za obdobje enega leta.

Po poteku tega obdobja lahko posameznik za sofinanciranje na podlagi tega pravilnika zaprosi
ponovno. O njegovi vlogi odloči pristojni občinski upravni organ z novo odločbo.
6. člen
Pravico do sofinanciranja plačila storitve po tem pravilniku lahko uveljavlja občan iz 3. člena tega
pravilnika s pisno vlogo na obrazcu, ki je dostopen na uradni spletni strani občine Kočevje oziroma
na vloţišču Občine Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Vlogi je obvezno potrebno priloţiti
psihiatrično mnenje in mnenje Centra za socialno delo o namestitvi občana v stanovanjski skupini
za osebe s teţavami v duševnem zdravju.
7. člen
Občina Kočevje iz naslova sofinanciranja na podlagi tega pravilnika uveljavlja pravico do
omejitve dedovanja premoţenja upravičenca po tem pravilniku.
8. člen
Če je upravičenec do sofinanciranja na podlagi tega pravilnika lastnik nepremičnine, se v korist
Občine Kočevje prepove odtujitev oziroma obremenitev nepremičnine, katere lastnik je.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
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4.- OBRAZLOŽITEV
K 1. členu:
Ta člen določa vsebino Pravilnika.
K 2. členu:
S tem členom se določa predmet sofinanciranja. Sofinancira se izvajanje programa stanovanjske
skupine. Ta program izvajajo institucije, ki imajo strokovno verifikacijo javnega
socialnovarstvenega programa, niso pa vključene v mreţo javne sluţbe. Občina in izvajalec
programa morata skleniti dogovor za izvajanje konkretnega programa, v katerem dogovorita tudi
finančno konstrukcijo.
K 3. členu:
V tem členu so določeni upravičenci do sofinanciranja plačila stroškov namestitve v nadomestni
obliki bivanja in oskrbe. V skladu s 4. členom Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev so upravičenci do nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven javne
mreţe tiste osebe, ki so skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13) upravičene do institucionalnega varstva
in sicer kot odrasle osebe z motnjami v duševnem zdravju. Iz proračuna občine Kočevje se
sofinancira storitev samo za upravičence po tem pravilniku, ki imajo stalno prebivališče na območju
občine Kočevje.
K 4. členu:
S predlagano rešitvijo tega člena je določen organ, ki je pristojen odločati o upravičenosti do
sofinanciranja na podlagi tega pravilnika.
K 5. členu:
Zaradi spreminjanja elementov oz. okoliščin, ki vplivajo na odločitev o upravičenosti do
sofinanciranja in višini tega, se odločba o sofinanciranju izda le za obdobje enega leta. Potencialni
upravičenec do sofinanciranja pa lahko vloţi novo vlogo.
K 6. členu:
Ta člen ureja način uveljavljanja pravice do sofinanciranja storitve po tem pravilniku. Vlagatelj
mora vlogo za sofinanciranje vloţiti pisno na predpisanem obrazcu, ki ga dobi na vloţišču Občine
Kočevje oziroma na njeni uradni spletni strani. Vlogi je potrebno priloţiti psihiatrično mnenje in
mnenje Centra za socialno delo o namestitvi občana v stanovanjski skupini za osebe s teţavami v
duševnem zdravju.
K 7. členu:
V primeru, da je imel upravičenec do sofinanciranja stroškov po tem pravilniku določeno
premoţenje, bo občina višino doplačil za namestitev v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven
mreţe priglasila v zapuščinskem postopku po njemu.
K 8. členu:
V skladu s 26. členom Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev se uporabniku storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva in
je lastnik nepremičnine, z odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino,
katere lastnik je, v korist občine Kočevje.

K 9. členu:
Določen je začetek veljavnosti Pravilnika.

