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Številka: 700-8/2019Datum: 11. 2. 2020
Občinskemu svetu
Občine Majšperk

Zadeva: Predlog Sklepa o odpisu plačila dolga iz naslova plačil institucionalnega varstva

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12,
34/15, 55/15, 50/17, 16/19) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 50/17), predlagam občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem Predlog Sklepa o odpisu plačila dolga iz naslova plačil
institucionalnega varstva.

Občina Majšperk
dr. Darinka Fakin, županja

Priloga:
 predlog sklepa z obrazložitvijo

Na podlagi 2. alinee 1. odstavka 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
3/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 114/06-ZUTPG, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUJPS,
57/12, 39/16, 52/16, 29/17, 54/17, 28/19 in 46/19) 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 storitve 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 po plačilu storitev, so določena v
Uredbi 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). V primeru
oprostitve upravičenca oziroma zavezanca plača razliko do vrednosti storitve Republika
Slovenija ali občina.
26. člen uredbe določa, če je uporabnik storitve, ki uveljavlja plačila storitve institucionalnega
varstva, lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti in
obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira institucionalno
varstvo. O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine pristojni center za
socialno delo odloči v izreku odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva.
V konkretnem primeru gre za terjatev Občine Majšperk, ki izvira iz naslova dedovanja po
pokojnem upravičencu storitve v zavodu za odrasle. Občina Majšperk je v postopku
dedovanja pravočasno priglasila svojo terjatev in podala predlog za omejitev dedovanja iz
naslova doplačila razlike za stroške domske oskrbe. Celotna terjatev Občine Majšperk znaša
59.838,61 EUR. V skladu z 39. in 40. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
socialno varstvenih prejemkih je Občina Majšperk znižala terjatev domske oskrbe za 12
največjih mesečnih zneskov v višini 6.991,96 EUR, nato pa skupni znesek zmanjšala še za
1/3, kar predstavlja 17.615,57 EUR. Torej znaša terjatev 35.231,14 EUR.
Na podlagi 128. člena Zakona o dedovanju (Uradni list RS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS/I,
št. 17/91-ZUDE, Uradni list RS, št. 13/94-ZN, 40/94-odl.US, 82/94-ZN-B, 117/00-odl.US,
67/01, 83/01-OZ, 73/04-ZN-C, 31/13-odl.US, 99/13, 63/16) se dedovanje premoženja osebe,
ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji do višine vrednosti prejete
pomoči, če ni v predpisih o socialnem varstvu določeno drugače. Ta omejitev se izvede tako,
da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, do katere se
dedovanje omeji lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine ali države. V
skladu z 129. členom Zakona o dedovanju pa je dedič na zapuščinski obravnavi podal
zahtevo, ker je bil tudi prejemnik denarne socialne pomoči v obliki povračila stroškov
pogreba pokojnega brata, da bo vložil vlogo za odpust plačila terjatve. Občina pa se lahko
odpove pravici do povračila te pomoči, če so zapustnikovi dediči sami potrebni pomoči ali
zanjo to predstavlja breme ali bi zaradi upravljanja s to lastnino imela nesorazmerne stroške.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB,
76/08, 79/09, 51/10), v skladu s 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12,
34/55, 55/15, 50/17, 16/19) je Občinski svet Občine Majšperk na …………….. seji, dne
………………. sprejel

S K L E P
o odpisu plačila dolga iz naslova plačil institucionalnega varstva

Občinski svet Občine Majšperk sprejme Sklep o odpisu plačila dolga iz naslova plačila
institucionalnega varstva, v višini 35.231,14 EUR, po pokojnem JP, zapuščinski postopek se
vodi na Okrajnem sodišču na Ptuju, pod opr. št. D 581/2019.
Sklep velja pod pogojem, da se ostali dediči odpovejo dedovanju.
Sklep začne veljati naslednji nad po sprejetju.
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