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SKLEP 

O SOGLASJU K CENI INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH 

S POSEBNIMI POTREBAMI – NAMESTITEV V DRUGI DRUŽINI 

 

 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart 

 

GRADIVO PRIPRAVIL : Urad občinske uprave 

 

Nosilec : Jože DUKARIČ 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi 2. odst. 65. čl. 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, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – 

ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 8. čl. Pravilnika o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 

54/19 in 81/19), 10. in 37. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. čl. Statuta Občine 

Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11 in 31/17) se sprejmejo Sklepi o soglasju k cenam 

institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami – namestitev v drugi družini, kot so 

predloženi. 
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Na podlagi 2. odst. 65. čl. 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, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – 

ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 8. čl. Pravilnika o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 

54/19 in 81/19), 10. in 37. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. čl. Statuta Občine 

Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Lenart na svoji  ___ redni seji, 

dne _____________ sprejel  

 

  

 

SKLEP 

O SOGLASJU K CENI INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH 

S POSEBNIMI POTREBAMI – NAMESTITEV V DRUGI DRUŽINI 

 

 
I. 

Občinski svet Občine Lenart daje soglasje k ceni institucionalnega varstva odraslih s posebnimi 

potrebami – namestitev v drugi družini, v višini 692,29 EUR na mesec, katere predlagatelj je 

izvajalka storitve Vogrin Bračič Marija, Zamarkova 5, 2230 Lenart.  

  

II. 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. 

 

 

 

Številka : 122-1/2021 

Datum : 1. julij  2021 

 

 

 

                                                                                      
                                                                ŽUPAN  

                                                                      mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 
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Na podlagi 2. odst. 65. čl. 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, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – 

ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 8. čl. Pravilnika o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 

54/19 in 81/19), 10. in 37. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. čl. Statuta Občine 

Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Lenart na svoji  ___ redni seji, 

dne _____________ sprejel  

 

  

 

SKLEP 

O SOGLASJU K CENI INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH 

S POSEBNIMI POTREBAMI – NAMESTITEV V DRUGI DRUŽINI 

 

 
I. 

Občinski svet Občine Lenart daje soglasje k ceni institucionalnega varstva odraslih s posebnimi 

potrebami – namestitev v drugi družini, v višini 692,29 EUR na mesec, katere predlagatelj je 

izvajalka storitve Simonič Ivana, Močna 32, 2231 Pernica.  

  

II. 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. 

 

 

 

Številka : 122-1/2021 

Datum : 1. julij  2021 

 

 

 

 

                                                                ŽUPAN  

                                                                      mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 
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Na podlagi 2. odst. 65. čl. 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, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – 

ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 8. čl. Pravilnika o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 

54/19 in 81/19), 10. in 37. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. čl. Statuta Občine 

Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Lenart na svoji  ___ redni seji, 

dne _____________ sprejel  

 

  

 

SKLEP 

O SOGLASJU K CENI INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH 

S POSEBNIMI POTREBAMI – NAMESTITEV V DRUGI DRUŽINI 

 

 
I. 

Občinski svet Občine Lenart daje soglasje k ceni institucionalnega varstva odraslih s posebnimi 

potrebami – namestitev v drugi družini, v višini 692,29 EUR na mesec, katere predlagatelj je 

izvajalka storitve Markuš Verica, Rogoznica 37, 2232 Voličina.  

  

II. 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. 

 

 

 

Številka : 122-1/2021 

Datum : 1. julij  2021 

 

 

 

                                                                                      
                                                                ŽUPAN  

                                                                      mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 
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Na podlagi 2. odst. 65. čl. 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, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – 

ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 8. čl. Pravilnika o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 

54/19 in 81/19), 10. in 37. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. čl. Statuta Občine 

Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Lenart na svoji  ___ redni seji, 

dne _____________ sprejel  

 

  

 

SKLEP 

O SOGLASJU K CENI INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH 

S POSEBNIMI POTREBAMI – NAMESTITEV V DRUGI DRUŽINI 

 

 
I. 

Občinski svet Občine Lenart daje soglasje k ceni institucionalnega varstva odraslih s posebnimi 

potrebami – namestitev v drugi družini, v višini 542,29 EUR na mesec, katere predlagatelj je 

izvajalka storitve Pulko Anita, Dolge njive 9, 2232 Voličina.  

  

II. 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. 

 

 

 

Številka : 122-1/2021 

Datum : 1. julij  2021 

 

 

 

                                                                                      
                                                                ŽUPAN  

                                                                      mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 
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O B R A Z L O Ž I T E V: 

 

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, 

ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. 

Storitev institucionalnega varstva v drugi družini se izvaja v družini, ki ni sestavljena iz 

družinskih članov upravičenca, slednji so lahko:  

- odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju,  

- osebe starejše od 65 let.  

 

V skladu s 65. čl. Zakona o socialnem varstvu lahko socialno varstvene storitve opravlja 

zasebnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  

- da ima ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z 69. ali 70. čl. tega zakona,  

- da ima opravlja strokovni izpit in je pridobil mnenje socialne zbornice,  

- da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, na katerem bo opravljal zasebno delo, 

  če bo opravljal delo, za katero se zahteva najmanj višješolska izobrazba,  

- da ni v delovnem razmerju,  

- da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedno opravljanje poklica,  

- da ima zagotovljene prostore, opremo in kadre, če tako zahteva narava dela.  

 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko posamezne storitve v okviru javne službe v skladu z 

zakonom opravlja rejnik ali tretja oseba, če za te storitve sklene pogodbo s centrom za socialno 

delo. 

 

Na območju Občine Lenart imajo s centrom za socialno delo sklenjene pogodbe štiri osebe, ki 

izvajajo institucionalno varstvo odraslih s posebnimi potrebami, in sicer namestitev v drugi 

družini, to so Vogrin Bračič Marija iz Zamarkove, Simonič Ivana iz Močne, Markuš Verica iz 

Rogoznice in Pulko Anita iz Dolgih njiv.  

 

Vse navedene izvajalke so na občino podale vlogo za izdajo soglasja k ceni institucionalnega 

varstva odraslih s posebnimi potrebami – namestitev v drugi družini, pri čemer vse v predlogu 

cene prikazujejo zgolj stroške dela in standard stroškov in odhodkov uporabnika na mesec, 

oboje v skladu z Odredbo o določitvi standarda povprečne plače in stroškov in odhodkov 

storitve oskrbe institucionalnega varstva za osebe starejše od 65 let ter za odrasle osebe s 

posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki 

ga je možno upoštevati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 24/21). Cena je tako določena v 

višini 542,29 EUR oz. v treh primerih povečana za dodatek za pomoč in postrežbo za 

opravljanje večine osnovnih življenjskih potrebščin, ki znaša 150,00 EUR mesečno. Cena v teh 

primerih znaša 692,29 EUR. Uporabniki imajo na ta način dovolj lastnih sredstev za plačilo 

storitve in se ne uveljavlja posebna oprostitev plačila.  

 

Po mnenju pristojnega centra za socialno delo je zgoraj opisana oblika namestitve veliko bolj 

prijazna za uporabnike kot namestitev v zavod. Uporabniki pridobijo veliko več na socializaciji, 

individualni obravnavi in občutku domačnosti kot bi jo bili deležni v oblikah zavodskega 

varstva. Uporabniki imajo zagotovljeno vso oskrbo in nego ter spremljanje vseh strokovnih 

služb, obenem pa je takšna oblika ugodnejša za lokalno skupnost, saj občina ne doplačuje 

storitve oz. oskrbnine, ki bi jo morala ob namestitvi v zavodu in bi bila zagotovo v večjem 

deležu.  

 

 

 


