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Zadeva: ZBIR ODGOVOROV – FINANCIRANJE NAMESTITEV V NADOMESTNI
OBLIKI BIVANJA ZA OSEBE Z DUŠEVNO MOTNJO

Vprašanje:
Občan občine članice je bil zaradi psihičnih težav hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici.
Psihične težave izvirajo iz družinskega okolja, zato se oseba ne želi vrniti nazaj k družini. Želi
se osamosvojiti, nima pa materialnih pogojev za samostojno življenje. Nima stanovanja in niti
ne zadostnih dohodkov. Občan se je ob pomoči zdravnikov iz psihiatrične bolnice z vlogo za
sofinanciranje bivanja v stanovanjski skupnosti obrnil na občino. Alternativna rešitev za
pomoč takim osebam je nastanitev v stanovanjsko skupnost, ki jo v primeru dotične občine
članice nudi nevladna organizacija. Problem je, ker občina nima zakonske obveze za
sofinanciranje take namestitve. Ker bi občina želela izvedeti prakso drugih občin v podobnih
primerih smo občine članice prosili za odgovore na naslednja vprašanja:
•

kako občine rešujejo take/podobne primere

•

ali imate v vaši občini sprejet pravilnik za odločanje v takšnih primerih

•

kako je z določitvijo višine sofinanciranja – kdo izda odločbo (občina ali CSD)

Občine smo zaprosili za posredovanje odgovorov do 3. 2. 2021, v nadaljevanju jih podajamo:
OBČINA RIBNICA
V Občini Ribnica so imeli podoben primer pred leti in so ga reševali tako, da so sprva podali
soglasje k namestitvi in plačilu institucionalnega varstva osebe v stanovanjsko skupino za 3
mesece, z možnostjo podaljšanja. Ne glede na to, da občina nima zakonske obveze financirati
takšne namestitve, so se vseeno odločili za pomoč, saj je šlo za mlajšo psihiatrično osebo iz
socialno ogrožene družine, razvezanih staršev, ki ni imela nikakršne moralne ne finančne
pomoči od doma. Tudi lastnih dohodkov in stanovanja ne. Psihosocialna rehabilitacija je bila
dolgotrajna, bistveno daljša, kot so v stanovanjski skupnosti sprva napovedovali. Občina je
podaljševala financiranje vsake tri mesece, skupno kar do 18 mesecev. Po tem obdobju so
ustavili financiranje namestitve, saj so ocenili, da so zadovoljivo pomagali osebi v najtežjem
obdobju in da je čas, da se osamosvoji.

Oprostitev plačila je določal CSD v izdanih odločbah, v skladu z občinskimi odločitvami o
podaljševanju financiranja. Posebnega pravilnika za odločanje v takšnih primerih pa občina
nima. Občinam svetujejo le, da če se boste odločile za takšne oblike pomoči, da se že v začetku
dogovorite s stanovanjsko skupino in CSD za točno določeno obdobje, v katerem boste
namestitev financirale. In se to obdobje vključi v izdano odločbo.
OBČINA TRŽIČ
Po prejeti prošnji občana, v občini pridobijo mnenje psihiatra in CSD, nato z vsemi ključnimi
organizirajo timski sestanek, kjer vsaka stran predstavi svoje stališče. Timski sestanek se je
vedno izkazal za zelo dobro prakso, saj dobijo občutek o dejanskem stanju in ozadju nastale
situacije. Na podlagi vseh zbranih mnenj, se nato odločijo glede možnosti pomoči. V primeru
pozitivne odločitve, pripravijo tripartitno pogodbo.
Posebnega pravilnika nimajo sprejetega.
Za izračun višine sofinanciranja zaprosijo CSD, ki ima vpogled v potrebne evidence. Na
podlagi tega izračuna odločbo izda občina.
OBČINA BLOKE
V občini Bloke imajo eno tako osebo nameščeno v stanovanjski skupini. Na občinskem svetu
je bil sprejet Sklep o plačilu stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven
mreže javne službe- stanovanjski skupini za osebe s težavami v duševnem zdravju (Uradno
glasilo slovenskih občin 63/15). V tem sklepu je tudi določeno, da za vodenje postopkov in
izdajo odločbe skleneta Občina in Center za socialno delo pogodbo, s katero uredita
medsebojna razmerja.
OBČINA JESENICE
Občine res nimajo zakonske obveze za sofinanciranje nadomestne oblike bivanja izven mreže
javne službe, torej za sofinanciranje programa stanovanjskih skupin. Se pa lahko posamezne
občine odločijo, da svojim občanom, ki se znajdejo v težavah pomagajo na način, da jim
sofinancirajo program bivanja v stanovanjski skupini.
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) v 4. členu
govori o uveljavljanju oprostitev pri nadomestnih oblikah bivanja izven mreže javne službe,
7. člen pa o pristojnosti odločanja.
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Občina v takih primerih sklene z izvajalcem in uporabnikom tripartitni dogovor s katerim se
zaveže za plačilo oz. doplačilo (na podlagi 3. odstavka 4. člena Uredbe).
Na podlagi 5. člena Uredbe je Občinski svet Občine Jesenice sprejel Sklep o plačilu oziroma
doplačilu institucionalnega varstva-nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne
službe, s katerim občina zagotavlja plačilo oz. doplačilo te oblike bivanja. S CSD imajo
sklenjeno Pogodbo v kateri je določeno, da vodijo postopke pri oprostitvah za upravičence, ki
so v programih izven javne službe (Stanovanjske skupine) v skladu s predpisi, ki določajo
merila za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uredba 4. in 7. člen).
V primeru, da ima izvajalec strokovno verifikacijo javnega socialno varstvenega programa
odloča v okviru javnih pooblastil tisti center za socialno delo, ki je po zakonu krajevno
pristojen za upravičenca (7. člen Uredbe). V primeru, da izvajalec nima verifikacije pa je v
občini podlaga Sklep OS s katerim je določeno, da občina sklene s centrom za socialno delo
pogodbo o vodenju postopkov o oprostitvi oz. doplačilu oskrbnih stroškov upravičencev, ki
jim je zagotovljena nadomestna oblika bivanja, v skladu s predpisi, ki določajo merila za
določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Torej bi morali centri za socialno
delo v primeru, da ima izvajalec verificiran program, odločati o oprostitvi in izdati odločbo,
v primerih, ko izvajalec nima verificiranega programa, pa odloča financer to je občina, ki lahko
za vodenje postopka sklene s pristojnim centrom pogodbo.
MO VELENJE
O nastanitvi občanov MOV v stanovanjsko skupnost in o delni ali celotni oprostitvi plačila
oskrbe, odloča MOV, na podlagi vloge izvajalca in predhodno pridobljenega mnenja
pristojnega centra za socialno delo. Doplačilo se določi kot razlika med polno ceno bivanja v
stanovanjski skupnosti, zmanjšano za vse pridobljene subvencije in ugotovljenim
prispevkom uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo
storitve. Prispevek uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo
storitve se ugotavlja na podlagi meril iz Uredbe o merilih za določanje oprostitve pri plačilih
socialno varstvenih storitev. Doplačilo se v skladu z tripartitnim dogovorom, mesečno
nakazuje neposredno stanovanjski skupnosti na podlagi izstavljenega računa za pretekli
mesec.
V MO Velenje imajo sprejet Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/19). Podlaga je 24. člen odloka.
Mestna občina Velenje ne izda odločbe, ampak sklene tripartitni dogovor med izvajalcem,
naročnikom in uporabnikom.
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MO MARIBOR
Mestna občina Maribor primere oseb z duševnimi motnjami rešuje z nastanitvijo v
stanovanjskih skupinah. Občina, izvajalec in uporabnik sklenejo tripartitni Dogovor o
medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v stanovanjsko skupino, plačilu oskrbnih
stroškov in izvajanju rehabilitacijskega programa.
Dogovor se sklene na podlagi izvajanja javnega socialnovarstvenega programa stanovanjske
skupine, verificiranega s strani Socialne zbornice Slovenije s potrdilom oz. verifikacijsko
listino, s čemer je podana podlaga za sklenitev dogovora, kot izhaja iz tretjega odstavka 4.
člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Občina
z dogovorom zagotavlja sredstva za doplačilo stroškov bivanja in oskrbe v stanovanjski
skupini za stanovalca s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor, ki je stranka dogovora na
podlagi Sklepa o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni
občini Maribor.
Odločbo o višini sofinanciranja, na podlagi sklenjenega dogovora, izda Center za socialno
delo.
OBČINA BREŽICE
Postopek se na Občini Brežice začne z Vlogo za sofinanciranje oskrbnih stroškov v
stanovanjski skupini, katero posredujejo bivalne skupine same -bodisi so one zaprošene za
nastanitev s strani Psihiatričnih bolnišnic oz. na predlog posameznika - oz. z zaprosilom za
mnenje o oprostitvi plačila storitve bivanja pristojnega Centra za socialno delo. Kolegij župana
poda odločitev o dolžini nastanitve – za čas veljavnega proračuna.
V občini Brežice nimajo sprejetega Pravilnika za odločanje v takih primerih. Višina
sofinanciranja oskrbnega dne se določi glede na prispevek občana ter drugih prispevkov (npr.
MDDSZ, FIHO). Odločbo izda pristojni Center za socialno delo. Nato se sklene tripartitna
Pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih pri namestitvi v Stanovanjsko skupino, plačilu
oskrbnih stroškov in izvajanju rehabilitacijskega programa, priloga katere je razčlenitev cenika
oskrbnih stroškov za uporabnika oz. struktura cene programa. Pred iztekom pogodbe je
izvajalec dolžan podati poročilo o napredku stanovalca.

Lep pozdrav,
Sekretariat SOS

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor
tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si

