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Spodnje Podravje • Stroski za oskrbo ostarelih vidno rastejo 

Obcine placujejo, domovi dobicek kujejo 
. FlnanclranJe all soflnanclranje oskrbnln za instltuclonalno varstvo stareJilh (blvanJe v domovlh) predstavlja za obclne na letnl ravnl zna
ten stroiek. Medtem ko nekatere obclne za ta namen na leto zagotavlJaJo po neka) deset tlsoe evrov, pa je prl drugih ta znesek krepko 
vliJlln maia tudl po neka) sto tlsoc evrov. 

I" premolenja upravieenca, · 
za katerega se plaeuje oskr\)' 

. nina, si obeine Ie · poredko 
povrnejo vplaeana sredstva. 
Teiave se pojavijo pri prodaji 
podedovanih nepremienin, 
na katerih je lahko vpisanih 
vee lastnikov . . V nekaterih 
primerih se oskrbnine plaea 
tudi vee, kot je vredno upra
vieeneevo premolenje. Pray 
tako so primeri, ko obeina 
plaCuje oskrbnino v domu ~a 
svoje obeane, ki premolenja 
nimajo. Sicer pa v skoraj vseh 
obeinah opaiajo, da se de-
lei njihovega sofmanciranja 
oskrbilin v domovih upoko
jencev iz leta v leta poveeuje. 

Zupan obCine Dornava Rajko Janzekovicje na nekatere poslan
ce in na Skupnost obcin Siovenije (SOS) ze nekajkrat posredoval 
predlog, kako naj bi bilo urejeno sofinanciranje institucionalnega 
varstva starejsih .• Ce gre nekdo v dom in nima nikogar, ki bi bil 
pripravijen za njim placevati, bi morale biti njegovo premozenje v 
trenutku vstopa v dom prepisano na obCino. Ce nepremicnine ne 
pomenijo povrsin, ki bi jih obeina v prihodnje potrebovala, bi pre
mozenje odprodala, denar od prodaje pa dala v posebni sklad, iz 
katerega bi se odplacevale oskrbnine v domovih za ostarele. To 
bi bil strogo namenski sklad. Zdaj pa se dogaja, da nepremicnine 
marsikje propadajo, so v sramoto kmja, obCina pa dejansko tam 
ne more nie narediti,- je v pobudi zapisal zupan Janzekovic. 

dnost celotne nepremienine 
relativno majhna, v primerih 
ko gre za zneske do 1000 ali 
.nekaj tisoe evrov. Poleg tega 
si obana zapuseino veliko
krat deli z driavo. Thdi ko 

y • obeine prevzame zapuscino, 
Mestna obelna ptUI je to obieajno nepremicnina, 

V letu 2012 je MO Ptuj za ki ni zanimiva za ttg, zato iz 
placila oskrbnin v.,liocialnih tega naslova beleiijo zane
zavodih .namenila 711.151. marljiv delei prihodkov. Vza
evrov (za upokojence in za dnjih stirih lelib se je iz tako 
osebe v oskrbi zaradi zdra- pridobljenih . nepremienin 
vstvenega stanja v Zavodu dr. izvrSila Ie ena prodaja." Delei 
Marijana Borstnarja, Ozari, plaeila oskrbnin se je po po
Soneka). Povpreeno mesee- datkih MO Ptuj v zadnjih de
no doplaCujejo oskrbo za 103 setih letih bistveno poviSal. 
osebe. V letu 2013 je za plaa- Leta 2003 je znaSal 271.754 
10 vseh oskrbnin v sociaJnih evrov, leta 2004 319.807 
zavodih planiranih 694.399 evrov, leta 2005 340.138 
evrov. Po podatkih za leta evrov, leta 2006 347.305 
2013 je MO Ptuj lahko vpisala evrov, 2007 393.644 evrov, 
t. i. plombo naimetje oziroma leta 2008 480.725 evrov, leta 
nepremienino obeana, ki mu 2009518.037 evrov, leta 2010 
(do)plaeuje bivanje v domo- 536.672 evrov, leta 2011 
vih upokojencev, pri 14 od 53 810.267 evrov in leta 2012 
oseb s premolenjem. Stevilo 711.151 evrov. 

Gorisnica 
V obeini GoriSnica so v letu 

2012 za financiranje oziroma 
sofinandranje bivanja svojih 
obeanov v domovih upoko
jencev izplaeali slabih 68.000 
evrov, za letos imajo za to v 
proraCunu predvidenih do
brih 76.000 evrov. V vseh pri
merih, ko je obema plaeevala 
oskrbnino, je na premolenje 
(ee so ga upravieend ime
Ii) v zemljiSko knjigo vpisala 
plombo. Z naslova dedovanja 
ali prodaje nepremienin po 
smrti oskrbovanca je obClna 
Gorisnica doslej prejela do
brih 8000 evrov, podobno kot 
v drugih obeinah pa tudi v Go
ri'nici opaiajo, da se delei o\). 
einskega sofinanciranja oskr\). 
nin iz leta v leta poveCuje. 

Dornava 
V obemi Dornava so v letu 

2012 za flnanciranje oziroma 

sofinanciranje bivanja svojih 
obeanov v domovih upoko
jencev namenili 78.000 evrov. 
Za letos imajo v proraeunu 
za to predvidenih nekoliko 
vec sredsrev, in sicer 85.000 
evrov. V dveh tretjinah prime
·rov, kjer obCina sofinancira 
oskrbnino, je na premolenje 
upravicenca lahko vpisala 
plombo. Kat je pojasnil Zupan 
Rajko ]aniekovie, so doslej 
po smrti oskrbovanca pode
dovali (:iisekovo domai'ijo z 
nekaj njivami in gozdom, dYe 
zadevi pa sta Se v zapuseinski 
obravnavi. V preostalih pri
merih ima obeina v zemljiski 
knjigi vpisano plombo. V za-

dnjih desetih letih je obeina 
samo ·v enem primeru po
stala lastnica nepremicnine 
oziroma premoienja v celoti. 
Gre za ie omenjeno CiiSeko
vo domacijo, ki so jo namenili 
za muzejsko dejavnos!, pripa
dajoCo zemljo so prodali in si 
tako poravnali del stroskov, ki 
so jih ·imeli s placilom oskr\)' 
nine. Kot opaiajo na obCini 
Dornava, se delei njihovega 
sofinanciranja oskrbnin za 
bivanje v domovih upokojen
cev iz leta v leto povecuje. 

Ormol 
Obeina Ormol je v letu 

2012 za financiranje biva-

I 

oseb v domovih neprestano 
niha. MO Ptuj po pravnomoe
nosti odloebe, ki jo izda CSD 
Ptuj, vedno sproli postopek 
prepovedi odtujitve in raz
polaganja s premozenJem, 
ki se zaznamuje v zemljiski 
knjigi, seveda za tiste obeane, 
ki imajo premolenje. Ce je za
puseinska obravnava razpisa
na, se MO Ptuj tudi prijavi na 
zapuscino. Iz naslova dedova
nja ali prodaje nepremienin 
po smrti oskrbovanca je MO 
Ptuj od leta 2006 do danes 
prejela okrog 50 tisoe evrov. 
MO Ptuj je v zadnjih desetih 
letih ria podlagi vplaeil dQm
skih oskrbnin za svoje obea
ne postala lastnica oziroma 
solastnica 48 nepremienin. 
"Dediei oskrbovanca se izje
moma odloeajo, d. povrnejo 
del oskrbrtine. Ce pa se za to 
vendarle odloi'ijo, to ne po
meni, da povrnejo vse placa
ne oskrbnine, temvec Ie del, 
ki je sorazmeren vrednosti 
nepremicnine oziroma zapu
seine. Ta pa obieajno zmore 
pokriti Ie manjsi del oskrbni
ne. DediCi se za taksno opci
jo obieajno odloeijo, kadar 
je vrednost nepremicnine 
oziroma solastninskega dela 
nepremicnine glede na vre-

Kollko na dan stane oskrba v Ormolu in na Plalu 
I v tabeli je cenik oskrbnin na dan gtede na enoposteljno, dvoposteljno in vecposteljno soba ter glede na standard oskrbe v Centru 

starejsih obCanov (CSO) Ormoz in Domu upokojencev Ptuj. Navedene cene veljajo za Dom upokojencev Ptuj ter vse njegove enote: Mu-
retinci, JUrSinci in Kidrieevo. Cene se formirajo glede na vrsto oskrbe in standard sobe. 

Oskrba I: za osebe, ki so starejse od 65 let in ne potrebujejo neposredne osebne pomoei. 
Oskrba II: za osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi tezavami, ki potrebujejo veeji obseg neposredne osebne pomoei. 
Oskrba III a: za osebe z zahtevnejsimi starostnimi in zdravstvenimi tezavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoe. 
Oskrba III b: za osebe z najzahtevnejsimi starostnimi in zdravstvenimi tezavami, ki v celoti potrebujejo stalno osebno pomoe. 
Oskrba IV: dementne osebe v posebnih oddelkih ali osebe z zahtevnejsimi dolgotrajnimi tezavami v dusevnem zdravju. 

Oskrbal Oskrba II Oskrba III a Oskrba III b Oskrbli IV 
(lOAN (lOAN (lOAN (lOAN €/DAN 

.!~tuj I Ormoz Ptuj I Ormoz Ptuj I Ormo; Ptuj I Ormoz Ptuj I Ormoz 

Standard sob 15,88 I 18,82 20.68 I 23,58 25,48 : 28,33 29,65 I 32,41 26,74 I 29,10 
I I 

Enoposteljna soba I I I I I 

19,06 : 23,54 23,86 I 28,30 28,66 I 33,05 32,83 I 37,13 29,92 I 33,82 z lastno kopalnico I 

Dvoposteljna soba I I I I I 

Z lastno kopalnico 16,67 I 19,77 21,47 I 24,53 26,27 I 29,28 30,44 . I 33,36 27,53 I 30,05 

Vecposteljna soba 15,09 I 17,87 19,89 : 22,63 24,69 I 27,38 28,86 I 31,46 25,95 
I 28,15 

I I I I 
5 skupno kopalnico 14,29 I 16,93 19,09 I 21,69 23,89 I 26,44 28,06 I 30,52 25,15 I 27,21 

I 
Apartma ali garsonjera 20,64 I 24,47 25,44 I 29,23 30,24 I 33,98 34,41 I 38,06 31,50 I 34,75 
5 kuhinjo 18,26 I 23,06 I 27,68 I 32,03 I 29,12 I 

VIr podatkoV: Dornu upokojencev ptUj In CSO Otmol 

Standard sobaje dvoposteijna soba 5 souporabo sanrtarij - osnovna oskrba. 
PrI veCposteiJnlh sobah so navedene cene za tr~ in stiriposteijno soba. Nizja cena velja za stir~, visja pa za triposteljno·sobo. 
PrI cenab uporabe apartmaja all galSOlljere 5 kuhinjo so za Dom upokojencev Ptuj navedene cene za eno in dYe osebi. Nizja 

cena je za dye, visja pa za enD oseba. Za CSO Ormoz cena uporabe apartmaja oziroma garsonjere gJede na stevilo oseb v ceniku ni 
definirana. 

Pri namestitvi v nadstandardnih sobah je mozna tudi uporaba balkona ali terase in dodatne opreme v sobi. Za Dom upokojencev 
Ptuj cena za uporaba balkona na dan znaSa od 0,20 do 0,79 evra, v CSO Ormoz dodatek za balkon oziroma teraso znaSa 0,95 evra na 
dan. Kot nadstandard je na Ptuju mozno najeti tudi sobo, ki je za 20 odstotkov veeja od predpisanih standardov. V tem primeru znasa 
dnevni dodatek k osnovni ceni 0,79 evra. Mozna pa je tudi uporaba podstandardnega bivalnega prostora, ki je za 20 odstotkov manjsi 
od predpisanih standardov. Vtem primeru se osnovna cena za dan oskrbe zniza za 0.79 evra. 

Dienana KmeC8c In Moles Z8m#Jaric 

nja svojih obCanov v domo
vih upokojencev namenila 
361.832 evrov. Kot ugotavlja
jo v obcinski upravi, se pla
cila za ta namen iz leta v leta 
povecujejo. Pred stirimi leti 
so za plaeilo oskrbnin name
nili nekaj manj kot 250.000 

. evrov, letos imajo za ta namen 
predvidenih 410.000 evrov. 

Od 55 primerov sofinan
dranja oziroma celotnega fi
nanciranja domskega varstva 
za obeane je obCina lahko 
vpisala plombo na imetje ozi
roma nepremicnino v 20 pri
merih. Z naslova dedovanja 
ali prodaje nepremienin po 
smrti oskrbovanca je obeina 
Ormol v letih 2011 in 2012 
prejela po 8500, v letosnjem 
letu pa dobrih 9600 evrov. V 
obdobju zadnjih deset let je 
bila obeina kot dedic na ne
premieninah udeleiena v 59 
primerih. 

Sv. Tomai 
Obeina Sv. Tomal je v letu 

2012 za financiranje oziro
ma sofinanciranje bivanja 
svojih obeanov v domovih 
upokojenccv namenila do
brih 79.000, letos pa 83.000 
evrov. 

V polovici primerov je 
lahko· na premolenje vpisala 
plombo, z naslova prodaje 
podedovanih nepremienin 
pa prihodka Se niso beleiili, 
saj se ni bila opravljena nobe
na prodaja. Po besedah iupa
na Mirka Cvetka je ena proda
ja sicer ttenulno v . teku. Od 

. leta 2007, ko je bila obeina 
ustanovljena, so bili kot dedit 
udeleieni v petih primerih. V 
doloeenih primerih so dedo
vali Ie delele, v doloeenih pa 
celotne nepremienine. Kot 
opaiajo v upravi obeine, se 
delei plaCil oskrbnin, ki jih 
v domovih upokojencev pla
Cuje obeina, vzadnjih lelib 
poveCuje. 
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DomoYI upokojenceY ustvarjajo dobicke! 
cso Ormoi ima kapaciteto 153 postelj, ki so v povpreeju zasedene 9SOOstotno, 

odvisno od vrste oddelka in sobe .• Za sprejem v enoposteljno saba je eakalna doba 
okrog sest mesecev, vendar poskusamo v zavodu skupaj z ostalimi prosilci in njihovimi 
svojci najti moinost namestitve v roku enega do dveh tednov,< sta pojasnili socialna 
delavka Natasa Gavie in strokovna vodja Mihaela VorSie. 

Iz poslovnega porocila (vir Ajpes) je razvidno, da je CSO Ormoi v letu 2012 ustvaril 
2,7 milijona evrov prihodkov, cisti dobicek znaSa 176.736 evrov. 

V enotah Doma upokojencev ptuj je od zacetka tega leta na razpolago 615 postelj. 
Po podatkih iz poslovnega porocila, objavljenega na Ajpesu,je zavod v letu 2012 ustva
ril za dobrih devet milijonov evrov prihodkov in za dobrih 7,7 milijona evrov odhodkov. 
Po placilu davka na dobicek so zabeleiili pozitiven poslovni rezultat in ustvarili dobiCek 
v visini nekaj manj kot 1,2 milijona evrov. 

SrediiCe ob Dravj 
V obeini Sredisce ob Dravi 

so v letu 2012 za finaociraoje 
oziroma sofinaociraoje biva· 
nja svojib obeanov v domovib 
upokojencev namenili dobrih 
99.000 evrov, v Jetosnjem 
proraeunu imajo za ta namen 
rezerviraoih 113.200 evrov. 
V petib primerib je obeina 
kat flnancer ali sofinancer 
plaCiia domskega varstva na 
premozenje vpisala plombo, 
v sestib primerib. pa je posta· 
la tudi lastnica nepremienin. 
Iz naslova dedovanja ali pro
daje nepremienin po s!lJtti 
oskrbovanca so doslej prejeli 
11.500 evrov. Delei oskrbnin 
v domovih upokojencev, ki 
jih SOflOaoCira obCina, se iz 
leta v leta poveeuje. 

Markovcl 
V obCini Markovci so v letu 

2012 za sofinanciraoje biva· 
nja obcaoov v domovih upo
kOjencev placali. 170.282,29 
evra, medtem ko v letu 
.2013 za ta namen naertujejo 
200.000 evrov. Po besedah 
direktorice obCinske uprave 
Marinke Bezjak Kolenko vpi· 
sejo plombo v dobra "bCine 
vedno, ee ima oskrbovanec 
kilino premozenje. Kadar 
oskrbovanci nimajo svojcev 
ali ee ti taka zelijo, se v do
govoru z oskrbovancem la· 
stnistvo nepremicnine ze ob 
nastanitvi v dom upokojen· 

ItfZ 

cev prenese na oOOno. Pravi· v Sestib primerih, tri objekte 
lorna pa gre v takib primerih z zemljisci je obCina prodala. 
za zelo stare in slabo vzdrle· Delei sofinaociranja oskrb
vane hise, ki jih tudi obema nin v domovih upokojencev 
tefto proda oz. je cena nizka, je za obCino vsako leto visji. 
njihovo vzdrlevanje pa pre· v 

drago. V preteklosti so iz ene Jurslncl 
izmed takih hisk naredili dye V Jursincib so v letu 2012 
staoovaojski ~noti in vanju za flOaociranje (oziroma so
naseWi socialno ogrozene flOaociranje) bivanja svojih 
obeaoe.Z naslova prodaje obeanov v domovih za upo
nepremienin, ki jib je obeina kojence namenila 74.286,88 
dedovala na racun placevanja evra Thdi letos so v prora· 
oskrbnin, so v preteklih letib Cunu v' ta namen rezervirali 
prejeli 139.295,15 evra. V red· skoraj enak znesek, in sicer 
kih primerih se svojci odlo- 75 tisOCakov. V treh primerih 
eijo poplaeati oziroma vrniti . je obeina vpisala plombo na 
obCini znesek oskrbnine. V nepremienino obeana. za ka· 
veeinj primerov je ta pre· terega je plaeevala oskrbnino 
visok, se najveekrat pa tudi v domu upokojencev. V doz· 
zapuSCina ne pokrije stroska dajsnjem obstaju obCine so 
oskrbnine. V zadnjih desetib ii naslova dedovaoja ali pro
letib je obeina postala lastni· daje neprentienin po smrti 
ca oz. solastnica nepremiCnin oskrbovaoca prejeli 53.000 

CSO Ormoz podjetje Y jaYni lasti, 
Dom Pluj jaYni zayod 

CSO Ormoi deluje kot druiba z omejeno odgovor
nostjo (d. o. 0.). Lastniki so Obcina Ormoi (70,58 %), 
Obcina Sredisee ob Dravi (12,36 %), Obcina Sv. Tomai 
(12,06 %) in CSO Ormoz (5 %). Druiba nima podruznic. 
. Dom upokojencev ptuj (Dom) je neprofitni social no

varstveni Gavni) zavod za izvajanje institucionalnega 
varstva starejsih v domovih za starejSe. Ustanovitelj 
zavoda je Republika Siovenija. Ustanoviteljske pravice 
in obveznosti izvrSuje Vlada Republike Siovenije. V letu 
2012 je Dom izvajal dejavnost na stirih lokacijah: v ptu
ju, Muretincih, Kidricevem in Jursincih. 

ItfZ 

VplaCana In povrnJena sreclstva obCIn 
I 08CINA VPLACANA SREDSTVA (2012) € POVRNJENA SREDSTVA € 

Cirkulane 106.415,00 19.455,73 (doslej) 

, Destrnik 144.994,60 0 

Dornava 78.016,50 Ni toCnega podatka 

Gorisnica 67.933,83 8.124,66 (doslej) 

Hajdina 76.122,00 3.346,00 (dosleD 

JUrSinci 74.286,88 53.000,00 (doslej) 

Kidritevo 217.757,85 Ni podatka 

Majsperk 147.661,60 70.000,00 (v 10lebh) 

MarIuwci 170.282,29 139.295,15 (doslej) 

MO Ptuj 711.151,00 50.000 (oct leta 2006) 

Ormoi 361.832,00 26.708,37 (zadnja trlleta) 

Podlehnik 138.500,00 - 50.000;00 (doslej) 

SrediSle ob Dravi 99.365,54 11.500,00 (doslej) 

Sv. Andraz 1.434,12 0 

Sv. Tamai 79.454,82 0 

Trnovska vas 42.013,91 70.000 (doslej) 

Videm 258.351,00 5.536,58 (Iani) 

ZavrC . 34.473,37 0 

Zetale 25332,00 0 

. evrov. Kat pojasnjujejo na jur· 
sinski oOOni, se dediei oskr
bovanca v domu praviloma 
ne odloeajo za to, da obeini 
vrnejo plaeane oskrbnine in 
prevzamejo nepremienine 
brez dolgov. V vee primerih 
je obeina za delno povrnitev 
oskrbe prodala nepremieni· 
ne. Tako je v zadnjih desetib 
letib na podlagi vplaeil dom· 
skih oskrbnin za doloeenega 
obCaoa obeina Ze postala 
lastnica stirih nepremienin. 
Ugotavljajo pa tudi, da se de· 
lei sredstev, ki jib namenijo 
za plaeilo oskrbnin, v zadnjih 
desetib letib poveCuje. 

Destrnlk 
ObCina Destrnik je v letu . 

2012 za finaociranje oskrb
nin," tarej bivanja obeanov v 
domovih za 5tarejSe, nameni· 
la 144.994,60 evra. V proraCu' 
nu za leta 2013.1majo naerto
vana se visja sredstva, in sicer 

154.260 evrov. Plombo na 
neprenticnino so vpisali pri 
sedmih varovancih od skupaj 
18, za katere ta trenutek ob
Cina plaCuje oziroma dopla· 
Cuje oskrbnino. Po podatltib 
Zupaoa Vladimirja Vindisa pa 
obeina Destrnik doslej s tega 
naslova ni prejela nobenib 
dodatnib sredstev. Kot poja· 
snjuje, so do zdaj imeli Ie en 
primer, ko sO svojci poravnali 
oskrbnino, in sicer ko je bil . 
oskrbovaoec v domu Ie kra· 
tek eas (nekaj mesecev), tako 
da to ni bil zelo visok znesek. 
.V drugih primerih pa se' svoj
ci ne odlocajo za to, da bi ob
cini povrnili oskrbnino, saj 
irnajo preteino varovaoce v 
domovib za upokojence Ijudi, 
ki so brez premoienja. Gle· 
de prodaje premozenja pa je 
zelo velik problem nepremie· 
nine sploh prodati,< pojasnju· 

. je destrniski zupan. S tega 
naslova pa je obcina Destrnik 
postala solastnica premoie· 
nja po enem varovancu doma 
upokojencev, za katerega so 
plaeevali oskrbnino. OpaZajo 
tudi, da se stevilo varovancev 
v domovih za starejse iz leta v . 
leto povecuje. 

J 
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Sv.Andrazv 
Siovensklh gorlcah 

V tej obcini SO za oskrbni· 
ne svojih obeaoov v domovih 
upokojencev v minulem letu 
porabili Ie i434,12 evra, v 
proraCunu za tekoce leta pa 
so rezervirali 2961 evrov.Ob
eina Se Dima neprentienin, 
ki bi jib podedovala zaradi 
plaeevaoja oskrbnin, IUdi v 
obliki denarja nimajo nob.,. 
nib dohodkov s tega naslova. 
Kot pojasnjuje Zupan Franci 
Krepsa, stem niti nimajo ve- . 
likih stroskov, saj oskrbnine v 
domovib upokojencev plaCu' 
jejo oskrbovanci sami ali nji· 
hovi svojci. Obeina bivaoje v 
domu tako trenutno SOflOao· 
cira Ie enemu obCanu. 

Trnovska vas 
Finaociranje domskih var· 

stev za obCane Troovske vasi 
je za obeino v letu 2012 zna· 
salo 42.013,91 evra, za leto
snje leta pa naertujejo 35.280 
evrov. Kat pojasnjuje Zupao 
Alojz Benko, stevilo oskrbo
yancey niba, na kar obeina 
Dima vpliva, stem pa tudi de· 
lei sredstev, ki jib namenijo 
za to. 

--SONCNI DOM 
DOM STAROSTNIKOV 

SONCNI DOM, druiba za stolitve d.c.a. 
Zeleznikova ulica 10, $1·2000 Maribor 
Tel.:02/471 64 00, fax; 02/471 64 13 

e.pO§ta: soncnLdom@siol.net, http://www.soncnidom.si 

SOCIALNO VARSTVENE STORITVE V SONCNEM DDMU 

INSTITUCIONALNO (DOMSKO) VARSTVO (24 ur na dan) 
• Obsega osnovna, socialno in zdravstveno oskrbo 

DNEVNO VARSTVO 
. vodena oblika varstva in oskrbe starejlih Ijudi. druiabniltvo (9 ur) 

OSEBNA POMOC STARIM LJUDEM NA DOMU V OBCINI 
RUSE IN SELNICA OB DRAVI 

- gospodinJska pomol:, pomoe pri osebni higieni in ohranjanje 
socialnih stikov 
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Podlehnlk 
V Podlehniku so v lew 2012 

za financiranje oziroma son· 
nanciranje bivanja svojih 01>
eanov v domovih upokojen· 
cev namenili 138.500 evrov. 
V letosnjem proraeunu so za 
to rezervirali manj sredstev, 
in sicer 117.500 evrov. ObCi· 
na je lahko plombo na imetje 
oziroma nepremienino obCa· 
na ' v domu upokojencev, za 
katerega (do )plaeuje oskrbni· 
no, vpisala le v 14!!rimerih, 
z naslova dedovanja oziroma 
prodaje nepremienin po smr· 
ti varovanca pa je prejela 50 
tisoeakov. Dediei v glavnem v 
celoti prepustijo premozenje, 
saj je vveeini primerov skupni 
znesek oskrbnine veCji, kot je 
vredno premozenje. Obeina 
Podlehnik je tako v preteklih 
desetih letih postala lastnica 
petih neprentienin. Deld pIa· 
eil oskrbnin pa se za obeino iz 

.Ieta v leto poveeuje. 

Majiperk 
Kot beleZijo v obCini Maj· 

sperk, se deld plaeil v za· 
dnjih desetih letih poveeuje. 
Obcina Majsperk je tako v 
preteldem lew za sofinanci· 
ranje bivanja svojih obcanov 
namenila 147.661,60 evra. 
V letosnjem proraeunu SQ 

rezervirali se nekaj vee sred· 
stev, in sicer 154.500 evrov. 
Obeina se je na imetje obea· 
nov, za katere plaeuje oskrl>
nino, vpisala ze v 17 prime· 
rih, v zadnjih desetih letih pa 
je letno prejela slabih sedem 
tisoeakov z naslova dedovanja. 
ali prodaje nepremienin. Kot 
ugotavljajo, se dediti najpo
gosteje odpovedo dedovanju 
in nepremicnino prepustijo 
obeini, tako je obeina v za· 
dnjih desetih 1etih postala la· 
stnica sedmih nepremicnin. 

Zavre 
V Zavreu so v lew 2012 za 

oskrbnine za obCane v do
movih upokojencev placali 
34.473,37 evra, v letosnjem 
proraeunu pa so za to rezer· 
virali 28.000 evrov. Obeina 
je v devetih primerih vpisala 
plombo na imetje obcana, do 
zdaj pa se ni prejela niti evra z 

CENTER 
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(do)plaeujejo, praviloma ne 
odloeajo za to, da bi ji vrnili 
plaeano oskrbnino oziroma 
da bi prevzeJi nepremicnino 
brez dolgov. ObCina je v za· 
dnjih desetih letih na podlagi 
vplaeil domskih oskrbnin po
stala lastnica enega gozda in 
ene njive. Delez placil oskrl>
nin, ki jih plaeuje oz. doplaeu· 
je za svoje starejse obeane, ki 
bivajo v domovih upokojen· 
cev, se iz leta v leto povecuje, 
zlasti se je ta deld povecal v 
zadnjih stirih letih: Leta 2006 
je deld teh plaCil znaSal sku· 
paj 20.347 evrov, leta 2007 
22.936 evrov, 2008 15.044 
evrov, 2009 39.228 evrov, 
2010 55.647, 2011 55.712 in 
leta 2012 76.122 evrov. 

naslova dedovanja. V zadnjih 
desetih letih je obBna Zavrc 
na podiagi vplacil domskih 
oskrbnih postala lastnica 
ene nepremicninc, trenutno 
pa potekajo tri zapuSCinske 
obravnave, v katerih je obCi· 
na priglasila terjatve z naslo
va sofinanciranja oskrbnine 
v domu ostarelih. Podobno 
kot v preostalih obcinah se 
dediei obicajno ne odloeajo 
za vraeilo plaeane oskrbni· 
ne, kajti po vecini plaeana 
oskrbnina presega vrednost 

-premozenja oskrbovanca. Iz 
analize plaeila oskrbnine je 
moe razbrati, da se oskrbnine 
poveeujejo. 

ri, 'ko se dedovanje omeji po 
'zakonu in se obeini prepusti 
nepremieno premozenje. Kot 
so dod ali, je s pridobljenimi 

, deldi na nepremicninah zelo 
teZko razpolagati, saj niheeni 
pripravljen odkupiti delda, 
ker ima di>loeena nepremie' 
nina vee lastnikov. 

postavka 85 tisoe evrov. T. i. 
plombo na imetje oziroma 
nepremienino obeana, za ka· 
terega plaeuje oz. doplaeuje 

. domsko bivanje, si je do da· 
.nes vpisala v 14 primerih. Iz 
naslova dedovanja ali prodaje 
po smrti oskrbovanca pa je 
doslej prejela 3346 evrov. 01>
eina si pogosteje vrne deld 
iz kupnine, pri eemer gre za 
zelo male delele, saj se dedi· 
ei oskrbovanca, za katerega 

KidriCevo 
V obcini Kidrieevo so v 

minulem lew 2012 za finan· 
ciranje ali sofinanciranje 
bivanja svojih obCanov v do
movih upokojencev namenili 
217.757,85 evra, v letosnjem 
lew pa imajo za ta namen reo 
zerviranih 200.000 evrov. Kot 
je pojasnil direktor obCinske 
uprave Damjan Napast, je do 
sedaj v vseh primerih, ko je 
oskrbovanec imel premoze· 

nje in je obeina sofinancirala 
ali v celoti financirala njegovo 
bivanje v domu za starejSc, 
obCina vpisala t. i. plombo 
na njegovo imetje, oziroma 
neprenticnino obeana, za ka· 
terega je (do )plaeevala oskrl>
nino. Tako je obCina v stirih 
primerih postala lastnik ne· 
prentienine obCanov, katerim 
so plaeevali bivanje v domu za 
starejSe. Dediei oskrbovancev 
so do sedaj Ie v dveh primerih 
obeini vrnili placane oskrbni· 
ne in prevzeJi neprenticnine 
brez dolgov, v primerih, ko 
gre za veeje zneske, pa dedici 
obicajno kupnine ne morejo 
vrniti. V zadnjih 10 letih je 01>
eina na podlagi vplaCil dom· 
skih oskrbnin za svoje obeane 
postala laslnica stirih nepre· 
micnin, od tega v dveh prime· 
rih v delezih, v dveh primerih 
pa so nepremienino prejeli z 
darilno pogodbo pred vldjuci· 
Mjo oskrbovanca v dom. Thdi 
v tej obCini ugotavljajo, da se 
deld plaeil oskrbnin v domo
vih.upokojencev v zadnjih Ie· 
tih poveeuje, predvsem zaradi 
poviSanja cen oskrbnin in po
veeanja stevila oskrbovancev. 

Clrkulane 
. Thdi v obeini Cirkulane se 

poveeuje deld oskrbnin zara
di slabega socialnega stawsa 
upravieencev, tako je v pre· 
teldem lew za oskrbnine svo
jih obeanov plaeala 106.415 
evrov, dobrih 30 tisoCakov vee 
pa so za to predvideli wdi v 
letosnjem proraeunu. ObCina 
je v vseh primerih vpisala za· 
znambo prepovedi obremeni· 
tve in odWjitve nepremienin, 
razen ee upravieenec ni imel 
nobenega nepremienega pre· 
mozenja, i naslova dedovanja 
pa je oOOna do danes prejela 
19.455,73 evra. V zapusein· 
skem postopku v vecini pri· 
merov nastopa kot upnik in 
prevzame nepremienine, po
tern pa se nepremienine pro
dajajo. V zadnjih desetih letih 
je tako obCina postala lastnica 
priblifuo 30 parcel. -. 
Vldem 

V lew 2012 so v obCini 
Videm za financiranje ozi· 
roma sofinanciranje bivanja 
obcanov v domovih name· 
nili 258.351 evrov. Deld to
vrstnih izdatkov pa se z leti 
zvisuje, zato so v letosnjem 
proraeunu za to · predvideli 
273.541 evrov. Obeina Videm 
ima trenutno v domovih 39 
obeanov, ki jim financira ozi· 
roma sofmancira bivanje, od 
tega se je v 17 primerih lahko 
vpisala na neprentienine. Lani 
so z naslova poplaCil terjatev 
dedieev do visine zapuscine 
oziroma nakazil banke po 
omejitvi dedovanja v korist 
obcine prejeli 5538,58 evra, 
vse pogostejsi pa so prime· 

Zetale 
V zetalski obeini so v pre· 

teldem lew za financiranje 
bivanja obeanov namenili 
25.332 evrov, v letosnjem 
proraeunu so jih predvideli 
25.400. V nasprotju s preo
stalimi obCinanti v Zetalah 
zaznavajo trend znizevanja 
delda plaeil oskrbnin v za· 
dnjih desetih letih. ObCina 
pray tako ni postala lastnica 
nobene neprentienine ter ni 
prejela nobenega denarja z 
naslova dedovanja ali prodaje 
nepremienin. 

HaJdlna 
V lew 2012 so v obcini Haj· 

dina za bivanje 17 svojih obea· 
nov v domovih upokojencev 
skupaj namenili 76.122 evrov 
proracunskega denarja. V Ie' 
tosnjem proraeunu znaSa ta 
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55 javnlh zavodov, 39 zasebnih domov in dolga eakalna vrsta . 
Ob zacetku leta 2013 je bilo v Sioveniji na voljo 20.077 mest v 113 domovih in posebnih zavodih. Od tega je v 

javnih domovih za starejse 14.035 mest v 55 zavodih, v zasebnih domovih za starejse 4490 mest pri 39 izvajalcih 
s koncesijo ter v posebnih zavodih za odrasle 1552 mest v petih zavodih. Pri izvajalcih institucionalnega varstva za 
starejse z dovoljenjem za delo je na voljo 161 mesi, in sicer pri dveh izvajalcih. Zasebnikov in pravnih oseb, ki opra· 
vljajo socialnovarstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb, ki 
opravljajo socialnovarstvene storitve, ki ga vodi MDDSZ, pa je po vsej drzavi kar 60. Ti v opisu svojih storitev ponujajo 
institucionalno varstvo starejsih v oskrbnem domu, pomoe druzini ali posamezniku na domu ter socialni servis. Stc
ritve socialnega varstva zunaj mreie jayne sluibe lahko opravljajo pravne in fizicne osebe, ki pridobijo dovoljenje za 
delo, ki ga daje in odvzame ministrstvo, pristojno za social no varstvo. Tovrstne storitve lahko opravlja zasebnik, ki ima 
ustrezno strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit in je pridobil mnenje socialne zbornice, ima najmanj tri leta 
delovnih izkuSenj na podrocju, na katerem bo opravljal zasebno delo, ni v delovnem razmerju in mu ni s pravnomocno 
odloebo sodisCa prepovedano opravljanje poklica ter ima zagotovljene prostore, opremo in kadre, ce tako zahteva na
rava dela. Postopek pridobitve dovoljenja za delo in vpisa v register doloca pravilnik 0 opravljanju socialnovarstvenih 
storitev na podlagi dovoijenja za delo in vpisa v register. Ta doloea pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za izdajo 
dovoljenja za delo in za vpis v register, ter nasteva dokazila, s katerimi vlagatelj dokazuje izpolnjevanje omenjenih 
pogojev. Pravna Oseba mora tako pred zacetkom opravljanja socialnovarstvene storitve pridobiti dovoljenje za delo za 
konkretno socialnovarstveno storitev, soglasje k ceni za konkretno storitev ter odlocbo 0 vpisu v register zasebnikov 
in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve. 

Po vsej driavi je po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Siovenije skoraj 17.000 takih, ki imajo evidentirane aktiv· 
ne prosnje, to so sprejete proSnje, za katere dom vodi postopek po veljavnem pravilniku, pribliino 2600 pa je takih, ki 
imajo aktualne prosnje, za te pa odgovorna oseba oziroma komisija pri izvajalcu ve, da zelijo takojsnjo namestitev. 

Mlnlstrstvo za delo za Investlcije letno do pet mllijonov evrov 
Za investicije v jayne zavode na podrocju institucionalnega varstva se v posameznem proracunskem letu namenja

jo sredstva med 3,6 in petimi milijoni evrov. Trenutno ne poteka gradnja nobenega doma oziroma javnega zavoda, 
potekajo pa obnove nekaterih domov. Do 2. oktobra letos pa je objavljen razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
institucionalnega varstva za odrasle z napredovano oziroma kronicno neozdravljivo boleznijo ob koncu zivljenja. 

PatrlclJa Kovaeec 


