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Številka:  

 

Dne:  

 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice izdaja na podlagi 86. in 96. člena Zakona o 

socialnem varstvu (Ur.l. RS št.3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 

popr., 61/10 – ZSvarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 17. člena 

Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravic do institucionalnega varstva (Ur.l. RS št. 

38/04, 23/06, 140/06, 42/07, 04/14) in 50. člena Statuta zavoda v zadevi prošnje ______ s 

stalnim bivališčem ______ Jesenice za sprejem v Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja 

Jesenice, naslednjo 

 

 

O D L O Č B O 

 

 

Prošnja za sprejem v dom ______ ( v nadaljevanju: prosilec/ka), roj. ______ , stanujoče/ga 

______ , v Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, se zavrne. 

 

V tem postopku ni bilo stroškov postopka. 

 

Pritožba ne zadrži izvršitve. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

 

______  je stanovalec Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih 

goricah 22, Lenart v Slovenskih goricah. Imenovani ima stalno bivališče v občini Jesenice in 

je dne 2.6.2020 podal prošnjo za sprejem v Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice. 

Iz prošnje izhaja, da prosilec ne dosega starostnega pogoja (65 let) za sprejem v dom. 

  

Dne 1.7.2020 je Komisija za sprejem, premestitev in odpust obravnavala prošnjo in na 

podlagi prošnje in priložene dokumentacije ugotovila, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za 

sprejem v dom.  

 

V skladu z zgornjimi navedbami, prosilec ne izpolnjuje pogojev za sprejem v dom, lahko pa v 

primeru izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev  kadarkoli ponovno vloži prošnjo za sprejem 

v dom. 

  

S tem je odločba utemeljena.  

 

Ta odločba je na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/10 – uradno 

prečiščeno besedilo) takse prosta. 
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POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Proti tej odločbi je dovoljena pritožba v 15 dneh po 

prejemu odločbe na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

Štukljeva cesta 44, Ljubljana. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik v Domu 

upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice. 

 

 

 

Postopek vodila: Direktorica: 

Duši Žakelj, univ.dipl.soc.                                                               dr. Karmen Arko 

 

 

 

 

 

 

VROČITI: 

               

 

 

 


