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OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Predlog sklepa

o obročnem plačilu dolgov iz naslova plačil institucionalnega

varstva

I.

PREDLAGATELJ
Župan Stanislav Kovačič

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni

III.
•
•

•
IV.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94-2007-uradno prečiščeno
besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO),
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – ZSV-UPB2 uradno
prečiščeno besedilo, 23/2007 – popr., 41/2007 – popr., 114/2006 – ZUTPG,
61/2010 – ZSVarPre, 62/2010 – ZUPJS, 57/2012, 39/2016 in 52/2016),
Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011).

NAMEN, CILJI SPREJEMA

Na podlagi 3. alinee 1. odstavka 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
3/2007 – ZSV-UPB2 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 –
ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16; v nadaljevanju zakon) se
iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Sredstva se financirajo iz
proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev pomoči prijavljeno stalno
prebivališče. Na zahtevo upravičenca do socialno varstvene storitve odloči o delni ali celotni
oprostitvi plačila storitev center za socialno delo, na podlagi 4. odstavka 100. člena zakona.
Merila, po katerih se za upravičence in druge zavezance delno ali v celoti določajo oprostitve

plačila storitev so določena v Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004, 116/2006 – ZUTPG, 62/2010 –
ZUPJS, 99/2013 – ZUPJS-C in 42/2015; v nadaljevanju uredba).
Na podlagi uredbe pravico do oprostitve lahko uveljavljajo upravičenci in drugi zavezanci, če
po merilih uredbe ne morejo plačati celotne vrednosti opravljene storitve. V primeru
oprostitve upravičenca oziroma zavezanca plača razliko do vrednosti storitve Republika
Slovenija ali občina. V tem primeru 26. člen uredbe določa, da če je uporabnik storitve, ki
uveljavlja oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva, lastnik nepremičnine, se mu z
odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti ali obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v
korist občine, ki zanj financira institucionalno varstvo. O prepovedi odtujitve in obremenitve
nepremičnine v korist občine odloči pristojni center za socialno delo v odločbi o oprostitvi
plačila storitve institucionalnega varstva. V konkretnih primerih gre za terjatvi Občine
Poljčane, ki izvirajo iz naslova dedovanja po pokojnih upravičencih storitev glede plačila
institucionalnega varstva. Občina Poljčane je v postopkih dedovanja pravočasno priglasila
svoje terjatve in podala predlog za omejitev dedovanja iz naslova doplačila razlike domske
oskrbe. V zapuščinski obravnavi po pokojni go. Mariji Habjan je občina priglasila terjatev v
višini 1.310,66 EUR. Po pokojnem g. Milanu Trafeniku je bila priglašena terjatev občine v
višini 1.921,78 EUR. V obeh zapuščinskih postopkih dediči terjatev Občine Poljčane v celoti
priznavajo, pri čemer so na občino naslovili prošnjo za obročno odplačilo navedenih terjatev.
Ker je v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94-2007-uradno
prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO)
predmetna odločitev v pristojnosti občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja, je
občinska uprava pripravila predlog sklepa, ki vam ga posredujemo v obravnavo in potrditev.
Pri pripravi predloga sklepa smo upoštevali ekonomski in socialni položaj dedičev, in sicer z
namenom, da bo lahko, v kolikor bo predlagani sklep tudi sprejet, realno uresničljiv.
V.

FINANČNE POSLEDICE

Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun, saj
se predvideva, da bo plačilo dolga oziroma terjatve v celoti realizirano.
VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednja sklepa:
S K L E P št. 1
Občinski svet Občine Poljčane soglaša, da se dolg iz naslova terjatve po pokojni go. Mariji
Habjan v višini 1.310,66 EUR poravna v desetih enakih obrokih.
S K L E P št. 2
Občinski svet Občine Poljčane soglaša, da se dolg iz naslova terjatve po pokojnem g. Milanu
Trafeniku v višini 1.921,78 EUR poravna v desetih enakih obrokih.
S spoštovanjem,
Župan
Stanislav Kovači

