
*' MESTNA OBCINA KRANJ Zupan 12. 
Siovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106 
E: tajnistvo,zupana@kranj.si 5: www.krani-si 

Svetnice in svetniki 
Mestni svet 

Stevilka; 
Datum; 

Zadeva: 

Zveza: 

122-45/2018-3-(47/04) 
27.8.2018 

Odiok 0 spremembah in dopoinitvah Odioka 0 zagotavijanju soeialno varstvenih 
dejavnosti v Mestni obcini Kranj - osnutek 
40. seja Mestnega sveta Mestne abeine Kranj (MO Kranj) 

1. PRAVNi TEMEU 
Pravni temelj za sprejem Odloka a spremembah in dapalnitvah Odlaka a zagatavljanju soeialna varstvenih 
dejavnasti v Mestni abeini Kranj predstavljajo; 

Zakan a saeialnem varstvu (Ur. list RS, st. 3/07 - uradna preeiseena besedila, 23/07 - papr., 41/07 

- papr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-l, 15/17 - DZ in 
29/2017), 
Uredba a merilih za dalaeanje aprastitev pri plaeilih saeialno varstvenih staritev (Uradni list RS, 
51. 110/04, 124/04, 114/06 - ZUTPG, 62/10 - ZUPJS, 99/13 - ZUPJS-C in 42/15), 
Paslavnik Sveta Mestne abeine Kranj (Uradni list RS, st. 28/17, 23/17, 
Statut Mestne abeine Kranj (Uradni list RS, 51. 30/17-UPB1). 

2. OCENA STANJA 
Svet Mestne abeine Kranj je na 20. seji dne 12. 12. 2012 sprejel Odlak a zagotavljanju saeialna varstvenih 
dejavnasti v Mestni abeini Kranj, na 30. seji dne 29. 1. 2014 Odlak 0 spremembi in dapalnitvi Odlaka a 
zagatavljanju saeialna varstvenih dejavnasti. Na padlagi sklepa 39. seje Statutarna pravne kamisije z dne 
24.2.2014 je zupan sprejel uradna preeiseena besedila Odlaka 0 zagatavljanju saeialna varstvenih 
dejavnasti v Mestni abeini Kranj, nadalje je Svet Mestne abeine Kranj na 9. seji dne 23. 9. 2015 sprejel 
Odlak a spremembah in dapalnitvah Odlaka a zagatavljanju saeialno varstvenih dejavnasti in na 30. seji 
dne 20. 9. 2017 sprejel Odlak a spremembah in dapalnitvah Odlaka a zagotavljanju saeialna varstvenih 
dejavnasti. Zaradi spremembe pri nadamestnih ablikah bivanja izven mreze jayne sluzbe ter sprememb 
in dapalnitev pri safinaneiranju pragrama Razdelilniee hrane in varavanja na daljava se ustrezna spremeni 

in dapalni Odlak. 

3. RAZLOGliN CiUi ZA SPREJEM ODLOKA 
Mestna abeina Kranj ima veljaven Odlak a zagatavljanju saeialna varstvenih dejavnasti v Mestni abeini 
Kranj (Uradni list RS, 51.15/2014- uradna preeiseena besedilal, 76/2015, 52/2017, v nadaljevanju; Odlok), 
ki dalaea vrste saeialna varstvenih staritev, finaneiranje, izvajalee, upravieenee, pagaje in pastapke 
uresnieevanja saeialna varstvenih staritev v Mestni abeini Kranj (v nadaljevanju; MOK). Cilj sprememb in 
dapalnitev Odlaka je Odlak urediti na naoin, ki ba zagatavljal se kvalitetnejse izvajanje teh dejavnasti. 
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4. POGLAVITNE RESITVE 

1. V Uradnem listu RS, st. 42/2015 je bila objavljena Uredba 0 spremembi in dopolnitvi Uredbe 0 merilih 
za dolocanje oprostitev pri placilih socialno varstvenih storitev, ki v 4. clenu doloca, da center za socialno 
delo lahko za upravicence do institucionalnega varstva doloci oprostitev po merilih te uredbe, ce je bila 
upravicencem zagotovljena nadomestna oblika bivanja in oskrbe izven mreze javne sluzbe. Do sprejema 
te Uredbe je center za socialno dele odlocalle za upravicence do institucionalnega varstva za upravicence, 
ki jim je bila zagotovljena oblika bivanja v mrezi javne sluzbe. Ker pa ima center za socialno delo moznost 
dostopa do baze podatkov 0 premozenju, ... upravicencev, kar obcina nima in ker center za socialno dele 
ze tako odloca in vodi postopek 0 namescanju uprav',cencev v institucionalno varstvo, ki so v mrezi javne 
sluzbe je smiselno, da center za social no dele odloca in vodi postopek tudi 0 namescanju upravicencev v 
institucionalno varstvo, ki so izven mreze javne sluzbe in so torej v stanovanjskih skupinah in bivalnih 
skupnostih. 

Zaradi spremembe pri odlocanju ter dodane bivalne skupnosti in osebv dusevnem razvoju se 31. clen crta, 
30. clen pa se po novem glasi: 
»Nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbe izven mreze javne sluzbe opravljajo stanovanjske skupine in 
bivalne skupnosti v skladu s predpisi, ki dolocajo merila in oprostitve pri placilih socialno varstvenih 
storitev za osebe s tezavami v dusevnem zdravju in dusevnem razvoju,({ 

2. V programu Razdelilnica hrane zagotavljamo sredstva za prehrano, to je tople obroke hrane vse dni v 
letu za trenutno 70 upravicencev (socialno ogrozeni, depriviligirani, marginalizirani in druzbeno izkljuceni 
posamezniki, ki so materialno ogrozeni, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega 
dohodka). Program se je z letom 2014 zacel siriti s programom Viski hrane. Osnovni cilj podprograma Viski 
hrane je zagotavljanje viskov hrane socialno najbolj izkljucnim posameznikom oziroma druzinam in 
zmanjsevanje stiske vkljucenih v program. V zadnjem letu so bili najvecji donatorji trgovski centri 
Merkator, Don don iz Strazisca, Spar, Tus, Lidl, poleg njih pa se Gorenjka Lesce, Biotehnicni Center Naklo 
in ostali manjsi donatorji. V prihodnosti se nacrtuje sodelovanje tudi s trgovino Hofer. Hrano se v trgovskih 

centrih prevzema v vecernih urah, prepelje sejo v Razdelilnico hrane in sejo naslednji dan razdeli. Najveeja 
tezava pri tem je tehnicno vodenje programa Razdelilnice hrane in podprograma Viskov hrane. 
Pod program Viski hrane trenutno poleg redno zaposlenega za program Razdelilnice hrane deluje z javnim 
delavcem in petimi prostovoljci. Ker ima zaposleni del avec vedno veeji obseg dela, le-tega ne more vee 
kakovostno izvajati in se vvecji meri ga razvijati. Predlagamo, da se s proracunskim leta 2020 lahko zaposli 
dodatnega delavca za pod program Viski hrane, v primeru, da se bo stevilo uporabnikov se tako povecevalo 
in, da bo mozno v proracunu zagotoviti dodatna sredstva za ta namen. Z novim zaposlenim bodo taka 
lahko razsirili mrezo donatorjev, razsirili asortima donirane hrane in razbremenili vse 5 tern, da bi z novo 
zaposlenim lahko hrano dostavil tudi druzinam ali posameznikom, ki zaradi razlicnih ovir sami ne morejo 
priti v prostore Viskov hrane. 

Zaradi siritve programa Razdelilnka hrane se spremenita: 

Prvi odstavek 42. elena odloka se dopolni: 
Razdelilnica s podprogramom Viski hrane za namene zmanjsevanje stisk zagotavlja viske hrane socialno 

najbolj izkljucenim druzinam oziroma posameznikom. 

Drugi stavek 43. elena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 
»MOK zagotavlja Razdelilnici sredstva za materialne stroske, investicijske transfere, sredstva za potrebno 
stevilo toplih obrokov ter sredstva za placo zaposlenega delavca s srednjesolsko izobrazbo za osnovni 
program, lahko pa tudi sredstva za zaposlenega delavca s srednjesolsko izobrazbo za podprogram Viski 
hrane.« 

3. Storitev va rovanja na daljavo (E-oskrba) obsega celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega 
alarma v primeru, ko je ta pomoc potrebna za vkljucitev osebe v vsakdanje zivljenje. 5 storitvijo starostnik 
lahko dalj casa ostane v domacem okolju in ni potrebna namestitev v domsko varstvo. Upravicenci do te 
storitve so osebe, ki jim psihofizicne sposobnosti se omogocajo, da 5 to storitvijo in Z obcasno organizirano 
pomocjo drugega ohranjajo zadovoljivo dusevno in telesno pocutje in lahko funkcionirajo v znanem 
bivalnem okolju. V sedanjem Odloku je MOK vsakemu novemu uporabniku krila strosek prvega obiska, 
kar je cca 50 €. Storitev pa se skozi leta nadgrajuje, uporabnikov v MOK pa ni. Ker pa je s to storitvijo 

213 



starejsi lahko dalj cas a ostajajo v domacem okolju predlagamo spremembo, in sieer da namesto prvega 
obiska uporabniku solinaneiramo to storitev v visini 5€ mesecno in na ta nacin poskusimo to storitev bolj 
pribliiati morebitnim uporabnikom. 
Zaradi spremembe solinaneiranja varovanja na daljavo: 
se dopolni prvi odstavek 72. elena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 
»Storitev varovanja na daljavo (v nadaljevanju: E-oskrba) "" 

se besedilo 73. Clena Odloka spremeni tako, da se po novem glasi: 
»MOK uporabniku, ki ima stalno prebivalisce v MOK in v MOK tudi stalno prebiva, solinaneira strosek E
oskrbe v viSini 5€ mesecno, 0 cemer odloci pristojni obcinski organ s podrocja soeialnega varstva skladno 
z Zakonom 0 splosnem upravnem postopku. Vse ostale stroske krije uporabnik. Izvajalei E-oskrbe morajo 
imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te dejavnosti." 

5. SKRAJSANI POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKA 

V kolikor na predlog Odloka v prvi obravnavi ne bo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga 
Odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga Odloka v prvi obravnavi, predlagamo, da v skladu 

s peto tocko 129. elena Poslovnika Sveta Mestne obcine Kranj Svet Mestne obcine Kranj odloci, da na isti 
seji opravi obe lazi obravnave predloga Odloka. 

6. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE 
Predlagani Odlok nima linancnih posledie pri nadomestnih oblikah bivanja in oskrbe, saj za osebe s 
teiavami v dusevnem zdravju ie sedaj doplacujemo stroske oskrbe v posebnih soeialnih zavodih, s to 
spremembo pa bode lahko namesceni tudi v bivalne skupnosti in stanovanjske sku pine, ki pa so eenejse 
od posebnih social nih zavodov. Predlagani Odlok pa ima lahko financne poslediee, in sieer od 
proracunskega leta 2020 dalje z novo zaposlitvijo na programu Razdelilniee hrane, to je eea 22.000 € vee 
na leto, kar bo odvisno od povecevanja stevila uporabnikov in zmoinostjo proracuna MOK. Pri varovanju 
na daljavo pa gre za manjse linancne poslediee, oeenjujemo jih v visini eea 600 € na leto. 

Mestnemu Svetu Mestne obcine Kranj predlagam, v sprejem naslednji 

SKLEP: 
Sprejme se Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odioka 0 zagotavijanju soeiaino varstvenih 
dejavnosti v Mestni obcini Kranj - osnutek. 

Pripravila: 
Manja Vovk 

po:~ta:l~ 

Nada Bogataj Krian 
Vodja Urada za druibene 
dejavnosti 

Priloga: 

La Jl.l 
Borl:; Vc ~:':'Ui::/\N 

/. 

Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 

Mestni obcini Kranj - osnutek 
Odloka 0 zagotavljanju social no varstvenih dejavnosti v Mestni obcini Kranj - prikaz sprememb 
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Na podlagi 21. in 29. elena Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, sl. 94/07 - uradno precisceno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), Zakona 0 soeialnem varstvu (Ur. list RS, 
sl. 3/07 - uradno precisceno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 
39/16,52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ in 29/17) in 22. elena Statuta Mestne obcine Kranj (Ur. list, RS, sl. 30/17-
UPB1) je Svet Mestne obcine Kranj sprejel na svoji __ seji dne __ naslednji 

Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zagotavljanju soeialno varstvenih dejavnosti v Mestni obcini Kranj 

1. clen 
V Odloku 0 zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni obcini Kranj (Uradni list sl. 15/14 UPB1, 
76/15,52/17, v nadaljevanju Odlok) se 30. clen spremeni tako, da se po novem glasi: 
»Nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbe izven mreze jayne sluzbe opravljajo stanovanjske skupine in 
bivalne skupnosti v skladu s predpisi, ki dolocajo merila in oprostitve pri placilih social no varstvenih storitev za 
osebe 5 tezavami v dusevnem zdravju in dusevnem razvoju,« 

2. clen 
Crta se 31. clen Odloka. 

3. clen 
Prvi odstavek 42. elena Odloka se dopolni: 
Razdelilniea s podprogramom Viski hrane za namene zmanjsevanje stisk zagotavlja viske hrane soeialno najbolj 
izkljucenim druzinam oziroma posameznikom. 

4. clen 

Drugi stavek 43. elena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 
»MOK zagotavlja Razdelilniei sredstva za materialne stroske, investicijske transfere, sredstva za potrebno 
stevilo toplih obrokov ter sredstva za placo zaposlenega delavea s srednjesolsko izobrazbo za osnovni program, 
lahko pa tudi sredstva za zaposlenega delavea s srednjesolsko izobrazbo za pod program Viski hrane.« 

5. clen 
Prvi odstavek 72. elena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 
»Storitev varovanja na daljavo (v nadaljevanju: E-oskrba) obsega eelodnevno nadzorovanje preko osebnega 
telefonskega alarma v primeru, ko je ta pomoc potrebna za vkljucitev osebe v vsakdanje zivljenje.« 

6. clen 
Besedilo 73. elena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 
»MOK uporabniku, ki ima stalno prebivalisce v MOK in v MOK tudi stalno prebiva, sofinaneira strosek E-oskrbe v 
viSini 5€ mesecno, 0 cemer odloci pristojni obcinski organ s podrocja soeialnega varstva skladno z Zakonom 0 

splosnem upravnem postopku. Vse ostale stroske krije uporabnik. Izvajalei E-oskrbe morajo imeti veljavno 
dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te dejavnost;,« 

7. clen 
Ta Odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 
Dolocba 3. elena tega odloka se lahko zacne uporabljati z dnem uveljavitve proracuna za leta 2020, do takrat pa 
MOK zagotavlja Razdelilnici sredstva za placo en ega zaposlenega delavea s srednjesolsko izobrazbo, za 
materialne stroske, investieijske transfere in sredstva za potrebno stevilo toplih obrokov. 

Stevilka: 122-45/2017-2 (47/04) 
Datum: 

Bostjan Trilar 
Lupan 





Neuradno preeiseeno besedilo Odloka 0 zagotavljanju soeialno varstvenih dejavnosti v Mestni obeini Kranj obsega: 
Odlok 0 zagotavljanju soeialno varstvenih dejavnosti v Mestni obeini Kranj (Uradni list RS, sl. 15/14, UPB1), z 
dne 28.2.2014 
Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni obeini 
Kranj (Uradni list RS, sl. 76/15), z dne 9.10.2015 
Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 zagotavljanju soeialno varstvenih dejavnosti v Mestni obeini 
Kranj (Uradni list RS, st. 52/17), z dne 22.9.2017 

ODLOK 0 ZAGOTAVUANJU SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI 

V MESTNI OBelNI KRANJ 

prikaz sprememb 

I. 
SPLOSN E DOLOeBE 

1. elen 
Odlok 0 zagotavljanju soeialno varstvenih dejavnosti v Mestni obeini Kranj (v nadaljnjem besedilu: Odlok) doloea vrste 
social no varstvenih storitev, financiranje, izvajalce, upravicence, pogoje in postopke za uresnicevanje socialno 
varstvenih storitev v Mestni obeini Kranj (v nadaljnjem besedilu: MOK). 

2. elen 
Soeialno varstvena dejavnost v Mestni obeini Kranj obsega prepreeevanje saeialne problematike in resevanje soeialne 
problematike posameznikov in druzin. 

3. elen 
Socialno varstvene storitve so namenjene prepreeevanju soeialnih stisk in tezav in obsegajo aktivnosti in pomoe 
posamezniku in druzini. 

Socialno varstvene storitve, ki jih (so)finaneira MOK in so zakonska obveza so: 
- druzinski pomoenik, 
- po moe druzini na domu, 
- storitve v zavodih za odras[e, 
- nevladne organizacije, 
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za obeino, 
- stroski pokopa, 
- obmoeno zdruzenje Rdeeega kriza Kranj. 

MOK v skladu z Zakonom 0 prepreeevanju uporabe prepovedanih drog in 0 abravnavi uzivalcev prepovedanih drog za 
spremljanje in koordinacijo prepreeevanja uzivanja prepovedanih drog in za izvajanje preventivnih ukrepov za 
prepreeevanje uporabe prepovedanih drog lahko ustanovi lokalno akcijsko skupino in za ta namen zagotovi sredstva za 

njeno delovanje. 
MOK zagotavlja sredstva za storitve iz drugega in tretjega odstavka tega elena v skladu z vsakoletnim veljavnim 

proracunom. 

4. elen 
MOK zagotavlja sredstva za financiranje socialno varstvenih storitev za obeane, ki imajo prijavljeno stalno prebivalisee v 
MOK ter tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v MOK. 

Ne glede na doloebo prejsnjega odstavka tega elena se stroski socialno varstvene storitve iz tretje alineje 2. odstavka 
drugega elena v primeru prijave stalnega prebivalisea na naslovu javnega zavada Doma upokojencev Kranj financirajo iz 
proraeuna obeine, v kateri je imel upravieenec prijavljeno stalno prebivalisee pred prijava stalnega prebivalisea na 

naslovu navedenega zavada. 
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Ne glede na doloebo prvega odstavka tega elena se stroski soeialno varstvene storitve iz seste alineje 19. elena v primeru 
prijave stalnega prebivalisea na naslovu javnega zavoda Centra za soeialno delo Kranj finaneirajo iz proraeuna obeine, v 
kateri je imel upravieenec prijavljeno stalno prebivalisee pred prijavo stalnega prebivalisea na naslovu navedenega 
zavada. 

Izvajalei storitev so naslednji: 
javni zavadi, 
zasebni zavadi, 

5. elen 

drustva, ustanove - fundaeije in druge neprofitne organizaeije. 

6. elen 
Sredstva za financiranje storitev izvajalei pridobivajo iz naslednjih virov: 

MOK, 
druge obcine, 
pristojna ministrstva, 
Evropska sredstva, 
donacijska in sponzorska sredstva, 
drugo. 

II. 
DRUZINSKI POMOCNIK 

7. elen 
Druzinski pomoenik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoe, ki jo potrebuje. 
Pravico do izbire druzinskega pomoenika ima polnoletna oseba 5 tezko motnjo v dusevnem razvoju ali polnoletna tezko 
gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoe pri opravljanju vseh osnovnih zivljenjskih potreb (v nadaljnjem besedilu: 
invalidna oseba). 

8. elen 
Invalidna oseba v primeru izbire druzinskega pomoenika obdrzi pravico do dodatka za tujo nego in po moe oziroma 
dod atka za pomoe in postrezbo, katerega v casu, ko ji pomoe nudi druzinski pomoenik, izplaeuje obeini, ki je pristojna za 
financiranje pravic druzinskega pomoenika v skladu z veljavno zakonodajo. 
Postopek 0 priznanju pravice do izbire druzinskega pomoenika vodi Center za soeialno dele Kranj v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

9. elen 
Ce je invalidna oseba lastnik nepremienine, se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremienino, katere lastnik je, v 
korist MOK, ki zanj finaneira to storitev, vendar Ie v primeru, ee gre za nepremienino na kateri uporabnik nima 
prijavljenega stalnega prebivalisea. 

III. 
POMOC DRUZINI NA DOMU 

10. elen 
Pomoe na domu je soeialno varstvena storitev, ki obsega soeialno oskrbo upravieenca v primeru starosti, invalidnosti ter 
v drugih primerih, ko pomoe na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. 
Soeialna oskrba je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za zivljenje v svojem bivalnem 
okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kroniene bolezni ali tezje telesne ali dusevne motnje ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, njihovi svojei pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo moznosti. 
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11. clen 
Javno sluzbo za storitev pomoc druzini na domu lahko opravljajo javni socialno-varstveni zavodi ( domovi za starejse ali 
centri za socialno delo) na podlagi neposredne pogodbe 0 izvajanju in druge pravne osebe oziroma zasebniki v skladu s 
predpisanimi standardi in normativi na podlagi koncesije, ki jo podeli obcinski upravni organ. 

Za MOK opravlja javno sluzbo za storitev pomoc druzini na domu javni zavod Dom upokojencev Kranj na podlagi 
pogodbe za nedolocen cas, z moznostjo enoletnega odpovednega roka. MOKjavno sluzbo pomoci na domu sofinancira 
po dejanskih stroskih. Dom upokojencev Kranj sredstva pridobiva od: MOK, drugih obcin, drzave in uporabnikov. 

12. clen 
K ceni storitve pomoci na domu si mora izvajalec socialno varstvene storitve pomoci na domu pridobiti soglasje Sveta 
MOK. 
Izvajalec social no varstvene storitve pomoci na domu opravlja storitev pomoci na domu skladno z veljavno zakonodajo. 

13. clen 
Ce je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev placila storitve pomoci na domu, lastnik nepremicnine, se mu prepove 
odtujiti in obremeniti nepremicnino, katere lastnik je, v korist MOK, ki zanj financira to storitev, vendar Ie v primeru, ce 
gre za nepremicnino na kateri uporabnik nima prijavljenega stalnega prebivalisca. 

IV. 
STORITVE V ZAVODIH ZA ODRASLE, KADAR JE UPRAVICENEC OZIROMA DRUG ZAVEZANEC DELNO ALI V CELOTI 

OPROSCEN PLACILA 

14. clen 
Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoci v zavodu, v drugi druzini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se 
upravicencem nadomescajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne druzine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in 
varstvo ter zdravstveno varstvo. 
Institucionalno varstvo opravlja dom za starejse. Dom za starejse lahko pri tem opravlja tudi institucionalno varstvo za 
mlajse invalidne osebe, vendar se opravljanje teh storitev organizira v posebni enoti. 
Posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle dusevno in telesno prizadete osebe opravlja posebni socialno 
varstveni zavod za odrasle. 

15. clen 
o delni ali celotni oprostitvi placila storitve iz prvega in drugega odstavka prejsnjega clena odloca in vodi postopek 
Center za socialno dela Kranj, in sicer za nedolocen cas. 

16. clen 
Ce je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev placila storitve institucionalnega varstva lastnik nepremicnine, se mu z 
odobritvijo storitve prepove odtujiti in obremeniti nepremicnino, katere lastnik je, v korist Mestne obcine Kranj, ki zanj 
financira omenjeno storitev. 

V. 
SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI 

17. clen 
MOK za namene sodelovanja z nevladnimi organizacijami letno objavi javni ra'piS za sofinanciranje nevladnih organizacij 
na podrocju socialnega varstva. 
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje Svet MOK, skladno s Pravilnikom 0 postopku izvedbe 
javnih razpisov na podrocju druzbenih zadev v MOK. 

18. clen 
MOK na javnem razpisu sofinancira naslednje programe, ki jih izvajajo nevladne organizacije: 

programi, ki omogocajo vkljucitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi tezavami v dusevnem zdravju in 
drugi programi s podrocja varovanja dusevnega zdravja; 
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programi, ki omogocajo neodvisno zivljenje invalidov in drugi programi pomoci invalidom; 
programi za svetovanje, pomoc in rehabilitacijo ter programi zagovorniStva za osebe z dolgotrajnimi 
tezavami v dusevnem zdravju in za njihove svojce; 
programi za dela z zasvojenimi; 
programi medgeneracijskih in drugih sku pin za samopomoc ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo 
za zmanjsanje socialne izkljucenosti starostnikov; 
programi svetovanja, pomoei in rehabilitacije razlienim kronienim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev; 
preventivni programi za ogrozene sku pine otrok in mladostnikov ter programi pomoci "tvam nasilja; 
programi pomoei razlicnim starostnim skupinam in posameznikom kot osebam 5 posebnimi potrebami, 
namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisnih programov; 
individualno druzabniStvo, 
programi pro bono za pomoe posameznikom namenjenimi odpravljanju socialnih in zdravstvenih stisk. 

VI. 
RAZVOJNIIN DOPOLNILNI PROGRAM I, POMEMBNI ZA OBCINO 

19. elen 
Razvojni in dopolnilni programi, pomembni za obeino, so naslednji: 

enkratni denarni prispevek za novorojence v MOK, 
enkratna socialna pomoe v MOK, 
novoletna obdaritev socialno ogrozenih otrok in mladostnikov, 
nadstandardni program Varstveno delovnega centra Kranj, 
nadomestne oblike bivanja in oskrb.e izven mreze jayne sluzbe, 
program Zavetisce za brezdomce, 
program Razdelilnice hrane, 
program Skrlovec, dnevni center za mlade in druiine, 
program Center za pomoe, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih, 
program Reintegracijski center, 
program Varna hisa Gorenjske, 
program Materinski dom, 
varovanje na daljavo, 
medgeneracijski center. 

VI. 1 
Enkratni denarni prispevek za novorojence v MOK 

20. clen 
Enkratni denarni prispevek je enkratna denarna pomoc upravieencu, ki se zagotavlja iz sredstev obcinskega proracuna, 5 

katero se druzini zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroskov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 

21. elen 
Upravicenci, pogoji, naein dodelitve, visina in postopek za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence so 
podrobneje doloeeni v Odloku 0 enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MOK. 

VI. 2 
Enkratna socialna DOmOe v MOK 

22. clen 
Enkratna socia Ina pomoc v MOK je materia Ina pomoc namenjena enkrat letno posamezniku ali druzini, ki jim je zaradi 
trenutne materialne ogrozenosti (tezke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesrece in drugih 
posebnih okolisein, ki bi lahko ogrozale prezivetje posameznika ali druzine) nujno potrebna pomoe, izkoristili pa so ze 
vse zakonske moznosti za resitev stiske in so se znasli v posebnih socialnih razmerah, tako da potrebujejo enkratno 

social no pornoc. 
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23. clen 
Enkratna socialna pomoc je namenjena: 

nakupu solskih potrebSCin, kurjave in ozimnice, podaljsano bivanje, solska kosila, 
doplacilu sole v naravi, 
doplacilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva zavarovalnica, 
ob elementarnih nesrecah ali smrti, 
drugim posebnim socialnim potrebam posameznika ali druzine. 

24. clen 
Upravicence, pogoje, visino in postopek za dodelitev enkratne socialne pomoei so podrobneje opisani v Navodilu 0 

dodeljevanju enkratne socialne pomoei v MOK. 

VI. 3 
Novoletna obdaritev social no ogrozenih otrok in mladostnikov 

25. clen 
Center za socialno delo Kranj izvede vsakoletno dobrodelno novoletno obdaritev za socialno ogrozene otroke in 
mladostnike, ki ne zivijo doma in za katere starsi iz kakrsnih koli razlogov ne skrbijo. Gre za otroke in mladostnike, ki so 
namesceni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniske druzine ali zivijo pri skrbnikih. 

26. clen 
Center za socialno delo Kranj sredstva za novoletno obdaritev socialno ogrozenih otrok in mladostnikov pridobiva od 
MOK, donatorjev in drugih obcin. 

VI.4 
Nadstandardni program Varstveno delovnega centra Kranj 

27. clen 
Nadstandardni program Varstveno delovnega centra Kranj je namenjen odraslim osebam z motnjo v dusevnem razvoju, 
ki so dodatno senzorno in gibalno ovirani in so vkljuceni v javni zavod Varstveno delovni center Kranj. Vsebine 
nadstandardnega programa uporabnikom predstavljajo pomemben prispevek v kakovost njihovega zivljenja tako na 
kulturnem in sportnem podroeju zivljenja kot tudi na podrocju vse-zivljenjskega ucenja. V okviru nadstandardnega 
program a se uporabnikom nadgrajuje uresnieevanje socialnega vkljucevanja in potrjevanje v obeutku pomembnosti za 
druzbo. Programi so namenjeni tudi razbremenjevanju druzin. 

28. clen 
Nadstandardni program Varstveno delovnega centra Kranj obsega programe, ki se izvajajo izven zavoda kot enodnevno 
ali vecdnevni programi. 

Sportne igre so namenjene aktivnemu sportnemu udejstvovanju, spodbujanju zdravja in ohranjanju 
osebnostne celovitosti preko gibal, cutil in custev. Ozavescanje telesa omogoea uporabnikom celostno 
dozivljanje sebe, ponuja mu bolj dejaven, zdrav, uravnovesen in odgovoren odnos do lastnega telesa. Poleg 
tega je to priloznost za pridobivanje novih socialnih vescin in sirjenje socialne mreze. 
Vecdnevni programi ( zimovanje, letovanje in letovanje z individualnim spremstvom) so programi, ki poleg 
oddiha uporabnika pomembno vplivajo tudi na razbremenitev druzine. Programi enakopravno vkljueujejo 
uporabnike v druzbo, kjer skozi konkretne socialne izkusnje v razlienih vlogah pridobivajo razlicne zivljenjske 
izkusnje za uporabo v vsakdanjem zivljenju. Ziasti pa se potrdijO v samostojnosti, odraslosti in vlogi 
enakopravnega koristnika turisticnih us lug. 
Vecdnevne izobrazevalne programe kot so loncarsko kiparske delavnice in podobne ustvarjalne delavnice, 
preko katerih uporabniki spoznavajo lokalno kulturno dediscino in obicaje. 
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29. elen 
Nadstandardni program Varstveno delovnega centra Kranj za upravleenee orga",,,,a in zagotovi Varstveno delovni 
center Kranj. Sredstva za ta namen Varstveno delovni center Kranj pridobiva iz proraeuna Mestne obeine Kranj, z lastno 
zaposlitveno dejavnostjo in prodajo lastnih izdelkov, s prispevki posameznikovter iz donaeij. 

VI. 5 

Nadomestne oblike bivania in oskrbe izven mrele iavne slulbe 

30. elen 
Nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbe izven mrele javne slulbe opravljajo stanovanjske skupine in bivalne 
skupnosti v skladu s predpisi. ki doloeaio merila in oprostitve pri plaeilihsoeialno varstvenih storitev za osebe s telavami 
v dusevnem zdravju in dusevnem razvoiuali se a~ravijaja v ar"gi argaAi,iraAi Belil';. 

31. elen 
o aelAi ali selatAi a~rastitvi ~laEila AaaamestAe aelil,e eiVaAja iA asl,ree k'ieA mre'e javAe sl",ee aalaEi wistejeA 
aeEiAsl,; "~ra'o'Ri argaA, v sl<laa" , Na'Jaaiiam a ~laEiI" strasl,a'J Aames!i!'Je 'J Aaaames!Ai aelil,; eivaRja iA asl,rei i''JeA 
mre,e ja'JAe sl",ee. 

32. elen 
Ce je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plaeila storitve nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mrele javne 
slulbe lastnik nepremienine, se mu z odobritvijo storitve prepove odtujiti in obremeniti nepremienino, katere lastnik je, 
v korist Mestne obeine Kranj, ki zanj finaneira omenjeno storitev. 

VI. 6 

program Zavetisce za brezdomce Kranj 

33. elen 
Zavetisee za brezdomee Kranj (v nadaljnjem besedilu: Zaveti,ee) opravlja soeialno varstveno storitev, ki ima obliko 
dnevnega centra z nocno nastanitvijo in je namenjen izbolj,anju trenutne situaeije, z mOlnostjo kasnej,ega prehoda v 
dam upokojeneev ali posebni soeialno varstveni zavod. 
Zaveti,ee nudi osebno pomoe brezdomeu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov 5 

sorodniki, zdravstvenega stanja, higiene, iskanja moznosti zaposlitve, aktivnega prezivljanja prostega casa, druzenja in 5 

tern sirjenja socialne mreze. 

34. elen 
Uporabniki ZavetiSea so materialno in soeialno ogrolene brezdomne osebe brez premolenja in so: 
- drlavljani Republike Siovenije in osebe z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sioveniji, 
- drlavljani Republike Siovenije in osebe z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sioveniji z zadnjim stalnim 
prebivaliseem v MOK, ki so sedaj brez urejenega stalnega bivalisea oziroma brez urejenih veljavnih dokumentov, 
- posamezniki, ki zaradi svojega naeina livljenja nimajo vee urejenih dokumentov, vendar le dalj,e obdobje (20 do 30 
let) livijo v tem okolju in imajo v tem okolju razvito soeialno mrelo. 
Prednost pri namestitvi v Zavetisee imajo obeani 5 prijavljenim stalnim prebivali,eem v MOK. 

35. elen 
o sprejemu, namestitvi ali odpustu stanovaleev odloea vodja ZavetiSea. Vodja Zavetisca lahko po potrebi oblikuje 
posebno komisijo za sprejem, premestitev ali odpust, ki jo sestavljajo strokovni del avec Zaveti,ea, strokovni delavee 
Centra za soeialno del a Kranj in predstavnik MOK. 

36. elen 
Uporabniki Zaveti,ea, ki so obeani MOK, so dollni prispevati k svoji namestitvi v Zavetisce, in sieer: 

uporabniki, ki prejemajo denarno soeialno pomoe so dollni prispevati ad dneva namestitve dollan k plaeilu storitve 
75% denarne soeialne pomoei. Uporabnik, ki nima urejene denarne soeialne pomoci, je dollan 5 pomocjo strokovnih 
delaveev Zaveti,ea takoj po sprejemu urediti vse formalnosti za pridobitev materialnih pravie, 
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uporabniki, ki prejemajo pokojnino ali drug dohodek, ki presega 25% cene mesecne namestitve, prispevajo k 
stroskom namestitve celotno cene mesecne namestitve, 
uporabniki, ki prejemajo pokojnino ali drug dohodek, ki ne presega 25% cene mesecne namestitve, prispevajo k 
stroskom namestitve sorazmerni znesek tako, da jim od pokojnine oziroma dohodka ostane znesek zepnine v visini 
25% denarne socialne pomoci. 

Uporabniki Zavetisca, ki so niso obcani MOK, so dolzni prispevati k svoji namestitvi v Zavetisce celotno ceno mesecne 
namestitve. V kolikor celotne cene meseene namestitve ne zmorejo placati, mora namestitev za njih (do)placati obcina 
iz katere prihajajo. 
Prispevek uporabnikov je prihodek ZavetiSca. 
Ceno mesecne namestitve sprejme pristojni organ ZavetiSca, ki si mora k ceniku pridobiti soglasje zupana MOK. 

37. clen 
Zavetisce sredstva pridobiva iz proracuna drzave, proracuna MOK, evropskih sredstev, prispevka uporabnikov in drugih 
virov. MOK zagotavlja Zavetiscu sredstva za placo zaposlenega delavca s srednjesolsko izobrazbo, materialne stroske in 
investicijske transfere. 

38. clen 
Zavetisee organizacijsko lahko deluje v okviru Centra za socialno dele Kranj ali kot drustvo ali kot zasebni neprofitni 
zavod s podeljeno koncesijo ali kot druga oblika javnega zavoda. K spremembi organizacijske oblike si mora Zavetisce 
pridobiti soglasje Sveta MOK. 
MOK za potrebe ZavetiSca zagotovi prostore, katere da Zavetiscu za cas njegovega delovanja v brezplacno uporabo. 

ZavetiSce preneha delovati v naslednjih primerih: 
da potreb po Zavetiscu ni vee, 

39. elen 

- v kolikor Zavetisce ne uspe pridobiti dovolj denarnih sredstev, ki mu se omogocajo delovanje, 
nima prostorskih pogojev za delovanje. 

Sklep 0 prenehanju sodelovanja in sofinanciranja Zavetisca s strani MOK sprejme Svet MOK. 

VI. 7 
program Razdelilnica hrane 

40. clen 
Program Razdelilnica hrane (v nadaljnjem besedilu: Razdelilnica) je social no varstvena storitev, ki je namenjena: 

dnevnemu zagotavljanju hrane socialno najbolj izkljucenim posameznikom, 
zmanjsevanju stiske vkljucenih v program, 
spodbujanju k razvijanju in vzdrzevanju minimalnih higienskih standardov, 
spodbujanju in razvijanju nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega neagresivnega vedenja, 
spodbujanju k smotrnejsemu izkoriscanju casa vkljueenih posameznikov, 
spodbujanju k delu pri urejan]u okolice in prostorov. 

41. clen 
Uporabniki Razdelilnice so osebe, ki na Centru za social no dele Kranj prejmejo napotnico. 
Kriterije za pridobitev napotnice doloci z navodilom Center za socialno dele Kranj. 

42. clen 
Razdelilnica praviloma obratuje vse dni v letu. Ob delavnikih Razdelilnica zagotavlja tople obroke, ob dela prostih dnevih 
pa Razdelilnica zagotavlja tople obroke ali lunch pakete. Razdelilnica s pod program om Viski hrane za namene 
zmanjsevanja stisk zagotavlia viSke hrane social no najboli izkljucenim druzinam oziroma posameznikorn. 
Razdelilnica v skladu z zakonom, ki ureja javna naroeila, pridobi cenovno najugodnejsega izvajalca za zagotavljanje 
prehrane. 
Za uporabnike Razdelilnice, ki so obeani MOK, je topel obrok hrane oziroma lunch paket brezplacen. 
Uporabniki Razdelilnice, ki so obeani drugih obein, oziroma njihove obeine, so dolzni plaeati izvajalcu ceno toplega 
obroka oziroma lunch paketa v celoti. 
Prispevek uporabnikov je prihodek Razdelilnice. 
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43. elen 
Razdelilnica sredstva pridobiva iz proraeuna MOK, proraeuna drzave, drugih Dbein, prispevkov uporabnikov, donatorjev 
in drugih virov. MOK zagotavlja Razdelilnici sredstva za plaos zapssleAega eielayea 5 sreeiRjesalsl,a iza~raz~a, materialne 
stroske, investicijske transfere,-iR sredstva za potrebno stevilo toplih obrokov. ter sredstva za plaeo zaposlenega s 
srednjesolsko izobrazbo za osnovni program. lahko pa tudi sredstva za zaposlenega delavca s srednjesolsko izobrazbo za 
podprogram Viski hrane. 

44. elen 
Razdelilnica organizacijsko lahko deluje v okviru Centra za socialno delo Kranj ali kot drustvo ali kot zasebni neprofitni 
zavod s podeljeno koncesijo ali kot druga oblika javnega zavoda. K spremembi organizacijske oblike si mora Razdelilnica 
pridobiti soglasje Sveta MOK. 
MOK za potrebe Razdelilnice zagotovi prostore, katere da Razdelilnici za cas njenega delovanja v brezplaeno uporabo. 

Razdelilnica preneha delovati v naslednjih primerih: 
da potreb po Razdelilnici ni vee, 

45. elen 

- v kolikor Razdelilnica ne uspe pridobiti dovolj denarnih sredstev, ki mu se DmOgOeajo delovanje, 
preneha delovati v prostorih MOK. 

Sklep 0 prenehanju delovanja Razdelilnice sprejme Svet MOK. 

VI. 8 
program Skrlovec. dnevni center za mlade in druzine 

46. elen 
Skrlovec, dnevni center za mlade in druzine (v nadaljnjem besedilu: Skrlovec)je namenjen mladim med okvirno 10 in 20 
letom starosti ter njihovim skrbnikom. V prvi vrsti je Skrlovec namenjen mladim z ze znanimi tezavami v procesu 
odraseanja in mladim s tezjim materialnim, socialnim ali kako drugaeeotezenim statusom ter njihovim svojcem, 
skrbnikom ali rejnikom, prav tako pa se v dejavnosti Skrlovca lahko vkljueujejD tudi mladi brez veejih zivljenjskih tezav. 

Skrlovec izvaja naslednje osnovne dejavnosti: 
svetovalno dela z atroci, mladostniki in druzino, 

47. elen 

prostoeasne dejavnosti Db delavnikih (druzabne, sportne, kreativno-umetniske in pogovorne delavnice), 
prostoeasne dejavnosti v casu poeitnic (skupinsko prezivljanje zimskih, prvomajskih, poletnih, jesenskih in 

prednovoletnih poeitnic). 

Skrlovec izvaja naslednje spremljevalne dejavnosti: 
sodeluje v okviru raznih Preventivnih programov za mlade 
sodeluje z ne-vladnimi organizacijami, 
izvaja mednarodnih projektov, 
predstavlja Skrlovec sirsi javnosti. 

48. elen 
Skrlovec sredstva pridobiva iz proraeuna MOK, proraeuna drzave, drugih obcin, prispevkov uporabnikov, donatorjev in 
drugih virov. MOK zagotavlja Skrlovcu sredstva za plaeo zaposlenega delavca s VII. stopnjo izobrazbe, materialne stroske 
in investicijske transfere. 
Za uporabnike obein, ki sofinancirajo program Skrlovca, je udelezba v programu brezplaena. 
Obeine uporabnikov, ki programa Skrlovec na sofinancirajo, so v solskem letu 2013/14 dolzne prispevati enkratno 
pristopnino na uporabnika za obiskovanje programa Skrlovec v visini 40 €. V primeru, da obeina ne zagotovi placila 
pristopnine za uporabnika svoje obeine, je to dolzan storiti uporabnik oziroma njegova druzina. V izjemnih primerih 
(socialno-ekonomska stiska druzine), izvajalec uporabnika lahko oprosti plaeila pristopnine. 
Pristopnine za naslednja solska leta, s sklepom letno doloei zupan MOK. 

49. elen 
Skrlovec organizacijsko lahko deluje v okviru Centra za socialno delo Kranj ali kot drustvo ali kot zasebni neprofitni 
zavod s podeljeno koncesijo ali kot druga oblika javnega zavoda. K spremembi organizacijske oblike si mora Skrlovec 

pridobiti soglasje Sveta MOK. 
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MOK za potrebe Skrlovea zagotovi prostore, katere da Skrloveu za cas njenega delovanja v brezplaeno uporabo. 

Skrlovee preneha delovati v naslednjih primerih: 
da potreb po Skrloveu ni vee, 

50. elen 

v kolikor Skrlovee ne uspe pridobiti dovolj denarnih sredstev, ki mu se omogoeajo delovanje, 
nima prostorskih pogojev za delovanje. 

Sklep a prenehanju sodelovanja in sofinaneiranja Skrlovea s strani MOK sprejme Svet MOK. 

VI. 9 
program Center za odvisnosti 

51. elen 
Center za odvisnosti izvaja dva programa - Program za pomoe, terapijo in soeialno rehabilitaeijo zasvojenih Labirint in 
Stanovanjsko skupino Katapult (v nadaljnjem besedilu: Center). Center nudi svetovanje in organiziranje psihosoeialne 
pomoei posameznikom, ki imajo tezave z razlienimi oblikami zasvojenosti. Center zagotavlja sprejemno obliko 
obravnave, dnevno obliko obravnave in bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino. 

Uporabniki Centra so osebe s tezavami z zasvojenostjo ad psihoaktivnih snovi oziroma drugimi oblikami nekemienih 
zasvojenosti in izkazujejo primerno psiho-fizieno sposobnost in so motivirani za sodelovanje v programu ter imajo zeljo 
po aktivnem vkljueevanju v soeialno delovno okolje, ueenju delovnih in praktienih navad, spremembi naeina zivljenja, 
oziroma se pripravljajo za vstop v katerega izmed visokopraznih programov (npr. komune ali terapevtske skupnosti) 
urejanja zasvojenega naeina zivljenja. Uporabniki programa so tudi partnerji in svojci oseb s tezavami z zasvojenim 
naeinom zivljenja ter njim druge pomembne osebe Prednost obravnave v programu imajo obeani s prijavljenim stalnim 
prebivaliscem v MOK. 

52. elen 
Sprejemna oblika obravnave je prvi stik uporabnika s Centrom. V sprejemnem delu uporabnik prezivlja prosti cas, se 
druii, pridobi razlicne informacije, se pogovori 5 strokovnim delavcem Centra, naredi nacrt za resevanje svoje 
problematike, si isee zaposlitev, ipd. 
Dnevna oblika obravnave je namenjena obravnavi in dnevnemu bivanju posameznikov, ki imajo teiave z zasvojenostjo 
ad nedovoljenih substane. 
Bivalna oblika obravnave oziroma stanovanjska skupina je namenjena posameznikom, ki so bili najmanj mesee dni 
vkljueeni v dnevno obliko obravnave in so dosegli doloeen napredek v urejanju zasvojenosti. 

53. elen 
Prvi odstavek se je ertal 

Stroski dnevne obravnave so namenjeni psihosocialni obravnavi oziroma izvajanju terapije, materialu za izvedbo 
individualnih in skupinskih vsebin ter prehrani (v programu dnevne oblike obravnave je zagotovljen en topel obrok). 
Uporabniki obein, ki sofinancirajo program Centra so dolzni prispevati k namestitvi v stanovanjsko skupino meseeno 
80% vrednosti denarne socialne pomoei. 
Uporabniki obein, katere program Centra ne sofinaneirajo, so dolzni prispevati k namestitvi v stanovanjsko skupino 
mesecno 100% vrednosti denarne socialne pomoci. 
Prispevek uporabnikov je prihodek Centra. 

54. elen 
Center sredstva pridobiva iz proraeuna MOK, proraeuna drzave, drugih obein, prispevkov uporabnikov, donatorjev in 
drugih virov. MOK zagotavlja Centru sredstva za materialne stroske in investicijske transfere. 

55. elen 
Center organizacijsko lahko deluje v okviru Centra za soeialno del a Kranj ali kot drustvo ali kat zasebni neprofitni zavod s 
podeljeno koneesijo ali kat druga oblika javnega zavada. K spremembi organizaeijske oblike si mora Center pridobiti 
soglasje Sveta MOK. 
MOK za potrebe Centra zagotovi prostore, katere da Centru za cas njenega delovanja v brezplacno uporabo. 
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Center preneha delovati v naslednjih primerih: 
da potreb po Centru ni vee, 

56. elen 

v kolikor Center ne uspe pridobiti dovolj denarnih sredstev, ki mu se omogoeajo delovanje, 
nima prostorskih pogojev za delovanje. 

Sklep 0 prenehanju sodelovanja in sofinanciranju Centra s strani MOK sprejme Svet MOK. 

VI. 10 
program Reintegracijski center 

57. elen 
Program Reintegracijski center (v nadaljnjem besedilu: Reintegracija) je namenjen pomoei pri socialni rehabilitaciji 
oziroma ponovni vkljueitvi v okolje ter kot taksen predstavlja kljueni del obravnave zasvojenosti od psihoaktivnih 
substanc. V sklopu individualne in skupinske obravnave Reintegracija nudi pomoe pri ohranjanju abstinence, 
odpravljanju zasvojenskih lastnosti, zastavljanju ciljev za naprej, vzpostavljanju odnosov z bliinjimi in vzpostavljanju 
nove socialne mreie. Reintegracija uporabniku ponudi nastanitev v varnem okolju, terapevtsko obravnavo z namenom 
odpravljanja zasvojenskih teiav, oporo pri urejanju odnosov z bliijimi, oporo pri iskanju zaposlitve ali nadaljevanju 
solanja ter pomoe pri osamosvojitvi. 

Uporabniki Reintegracije so osebe, ki so (o)zdravljeni odvisniki po koneani obravnavi znotraj terapevtskih skupnosti in 
komun ter osebe, ki so abstinenco vzpostavile same in izkazujejo motivacijo za urejeno iivljenje ter vkljueitev nazaj v 
druibo. Sekundarni uporabniki programa so bliinje osebe (o)zdravljenih odvisnikov, ki so eden od pomembnejsih elenov 
pri uspesni reintegraciji in dolgotrajni abstinenci. 

58. elen 
Program Reintegracije traja sest mesecev, 5 tem da se bivanje lahko podaljsa najvee za dobo enega leta. 

Po koneanem bivanju v Reintegraciji se oseba lahko vkljuei v izven-bivalni del (namenjen je opori osebi, potem ko zaiivi 
samostojno iivljenje). V izven-bivalni del programa se lahko vkljueijo tudi osebe, ki potrebujejo pomoe in podporo pri 
vzdrievanju abstinence in urejanju iivljenja, predhodno pa niso bile vkljueene v bivalni del programa. 

59. elen 
Reintegracija sredstva pridobiva iz proraeuna MOK, proraeuna driave, drugih obein, prispevkov uporabnikov, 
donatorjev in drugih virov. MOK zagotavlja Reintegraciji sredstva za materialne stroske. 

60. elen 
Reintegracija organizacijsko lahko deluje v okviru Centra za social no delo Kranj ali kot drustvo ali kot zasebni neprofitni 
zavod s podeljeno koncesijo ali kot druga oblika javnega zavoda. K spremembi organizacijske oblike si mora 
Reintegracija pridobiti soglasje Sveta MOK. 

Reintegracija preneha delovati v naslednjih primerih: 
da potreb po Reintegraciji ni vee, 

61. elen 

- v kolikor Reintegracija ne uspe pridobiti dovolj denarnih sredstev, ki mu se omogoeajo delovanje, 
nima prostorskih pogojev za delovanje. 

Sklep 0 prenehanju sodelovanja in sofinanciranja Reintegracije s strani MOK sprejme Svet MOK. 

VI. 11 
program Varna hiSa Gorenjske 

62. elen 
Osnovni namen programa Varne hiSe Gorenjske (v nadaljnjem besedilu: VHG) je zagotoviti ienskam in otrokom, irtvam 
nasilja, varen prostor bivanja in jim nuditi zaseito in podporo pri zavestnem spreminjanju lastnega iivljenja na prehodu 
iz iivljenja v nasilju v iivljenje brez nasilja, jim nuditi strokovno po moe in zagovorniStvo. 
Cas bivanja v VHG je omejen na najvee leto dni. 
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63. clen 
Uporabniki programa VHG so zenske, ki so htve nasilja v druzini in se zelijo same ali z otrokom oziroma otroki umakniti 
iz nasilnega odnosa na varno. V program se vkljucuje vecina uporabnic iz gorenjske regije in v skladu s prostorskimi 
zmoznostmi tudi uporabnice iz drugih regij. 

64. clen 
Izvajalec program a VHG je Drustvo za pomoc zenskam in otrokom zrtvam nasilja, Varna hisa Gorenjska. 
Drustvo program VHG izvaja v dveh enotah v Gorenjski regiji, in sicer v stavbi, katere lastnik so gorenjske obcine, in v 
prostoru enote VHG, ki ga ima drustvo v najemu. 

65. clen 
VHG sredstva pridobiva sredstva iz proracuna drzave, proracuna MOK, proracunov obcin Gorenjske, donatorjev in 
drugih virov. MOK zagotavlja VHG delez tinancnih sredstev za izvedbo program a in sredstva za investicijsko vzdrzevanje 
objekta, katerega solastnice so obcine Gorenjske, in sicer v delezu, dolocenem glede na stevilo prebivalcev v gorenjski 
regiji. 

66. clen 
MOK sotinancira program VHG za cas, ko bo drustvo izvajalo program varne hise v gorenjski regiji. 
Ne glede na dolocbo prvega odstavka tega elena pa v kolikor katera od gorenjskih obcin preneha sotinancirati program 
VHG, Svet MOK odloci 0 nadaljnjem sotinanciranju VHG oziroma prenehanju sotinanciranja VHG tudi s strani MOK. 

VI.12 
program Materinski dom 

67. clen 
Osnovni namen programa Materinski dom Gorenjske (v nadaljnjem besedilu: MDG) je zagotoviti zenskam in otrokom 
zacasno namestitev, jim nuditi psihosocialno pomoc oziroma jim nuditi socialno terapevtske aktivnosti, krepiti njihovo 
samozavest, izboljsati komunikacijo, pomagati jim pri razvoju custvene inteligence, osebne moc.\ zvisanju praga 
premagovanja stresa, prevzemanju odgovornosti, vzpostavljanja in krepitve socialne mreze. 
Cas bivanja v MDG je omejen najvec na leta dni. 

68. clen 
Uporabnice programa MDG so nosecnice in matere z otroki do 15. leta starosti, ki so se znasle v trenutni ali dalj casa 
trajajoci socialni stiski in nimajo drugih moznosti bivanja skupaj z otroci in so pripravljene aktivno resevati svojo stisko, V 
program se vkljucuje vecina uporabnic iz gorenjske regije in v skladu s prostorskimi zmoznostmi tudi uporabnice iz 
drugih regij. 

69. clen 
Izvajalec programa MDG je Drustvo za pomoc zenskam in otrokom htvam nasilja, Varna hisa Gorenjska, ki program 
izvaja v gorenjski regiji. 

70. clen 
MDG sredstva pridobiva sredstva iz proracuna drzave, proracuna MOK, proracunov obcin Gorenjske, donatorjev in 
drugih virov. MOK zagotavlja MDG delez tinancnih sredstev za izvedbo programa, in sicer v delezu dolocenem glede na 
stevilo prebivalcev v gorenjski regiji. 

71. clen 
MOK sotinancira program MDG za cas, ko bo drustvo izvajalo program materinskega doma v gorenjski regiji. 
Ne glede na dolocbo prvega odstavka tega elena pa v kolikor katera od gorenjskih obcin preneha sotinancirati program 
MDG, Svet MOK odloci 0 nadaljnjem sotinanciranju MDG oziroma prenehanju sotinanciranja VHG tudi s strani MOK. 
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VI. 13 

varovanje na daljavo 

72. clen 
5toritev varovanja na daljavo (v nadalievanju E-oskrbal obsega eelodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega 
alarma v primeru, ko je ta pomoc potrebna za vkljucitev osebe v vsakdanje zivljenje. 
5 storitvijo starostnik lahko dalj casa ostane v domacem okolju in ni potrebna namestitev v domsko varstvo. Upravicenci 
do te storitve so osebe, ki jim pSihofizicne sposobnosti se omogocajo, da s to storitvijo in zobcasno organizirano 
pomocjo drugega ohranjajo zadovoljivo dusevno in telesno pocutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju. 

73. clen 
Sierile" i'''aja i.eraAi ~eA~ElAil' lelel,em~Ail,a6ijsldh slerile'l, I,i ga i.eere ~'i5lejAe miAis!'5!ve. 
CeAa 5le,il..,e je 5e51avijeAa i. 51,e51,a me5esAega Aajema iA Elveh eAI"alAih 5I'951,e'l: ~'iI,ij~sAiAa iA ~'''i eei5i<. 
MOK Aevem~ uporabniku, ki ima stalno prebivalisce v MOK in v MOK tudi stalno prebiva, l<Fije-,sofinancira strosek 
~,,,ega eei51,aE-oskrbe v visini 5€ mesecno, 0 cemer odloci pristojni obcinski organ s podrocja socialnega varstva skladno 
z Zakonom 0 splosnem upravnem postopku. Vse ostale stroske krije uporabnik. Izvajalei E-oskrbe morajo imeti veljavno 
dovolienje pristojnega ministrstva za izvajanje te dejavnosti. 

VI. 14 
medgeneracijski center 

74. clen 
Uporabniki programa medgeneracijskega centra (v nadaljnjem besedilu: Me) so prebivalci MOK. V Me se povezujejo in v 
njem sodelujejo razlicne generacije prebivalstva, s eiljem prenasanja znanja, izkusenj in spretnosti med Ijudmi. 5tarejsa 
populacija svoje znanje, izkusnje in spretnosti prenasa na druge in stem ohranja socialne vezi ter starejsi ostajajo stem 
aktivni kot prostovoljei. 

75. clen 
Program Me uporabnikom nudi druzenje, skupno ustvarjanje, promocijo zdravega zivljenja in prostovoljstvo. V ta 
namen program Me izvaja razlicne delavniee, igre, ekskurzije, kulturne in sportne dogodke ter aktivnosti, ki prispevajo k 
boljsi soeializaciji med mlajso in starejso populacijo. 

76. clen 
Izvajanje programa Me zagotavlja Ljudska univerza Kranj (v nadaljevanju: LUK). MOK za potrebe Me zagotovi prostore, 
katere upravlja LUK. LUK sredstva pridobiva iz drzavnega proracuna, iz proracuna MOK, v skladu z zakonom in statutom 
ustanovitelja, iz prispevkov udelezeneev in drugih virov. MOK LUK lahko zagotavlja sredstva za placo strokovnega 
delavea, materialne stroske in investieijsko vzdrzevanje. 

77. clen 
Program Me organizacijsko lahko deluje v okviru javnega zavoda ali kot drustvo ali kot zasebni neprofitni zavod s 
podeljeno koneesijo ali kot fundacija. 

VII. 
STROSKI POKOPA, CE NI NAROCNIKA POKOPA 

78. clen 
V primeru, da ni narocnika pokopa, MOK v skladu z dolocbami zakona, ki ureja pogrebno in pokopalisko dejavnost, 
prijavi pokop in placa stroske pokopa, ki se opravi v obliki zarnega pokopa v skupni grob na Mestnem pokopaliscu Kranj. 
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79. clen 
ertan 

VIII. 
OBMOCNO ZDRUZENJE RDECEGA KRIZA KRANJ 

80. clen 
Rdeci kriz Siovenije je nepridobitna, neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na obmocju 
Republike Siovenije. 
Rdeci kriz Siovenije sestavljajo lokalne organizacije, in sicer na obmocju Mestne obcine Kranj je Obmocno zdruzenje 
Rdecega kriza Kranj (v nadaljnjem besedilu: OZRK Kranj). 

81. clen 
MOK z OZRK Kranj sklene letne neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja OZRK Kranj in njegovega specificnega 
programa lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvaja OZRK Kranj, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih 
programov. OZRK Kranj dogovarja letne programe s pristojnim obcinskim organom MOK na podlagi letnega 
neposrednega poziva za predlozitev financnih nacrtov. 

82. clen 
OZRK Kranj za MOK opravlja predvidoma naslednje naloge: 
~ organizira, izvaja in zagotavlja razne oblike humanitarnih pomoci, 

skrbi za starejse obcane, 
skrbi za zdravje obcanov, 
dela z mladimi ciani Redecega kriza, 
skrbi in razvija prostovoljstvo, 
druge naloge kot so: ted en Redecega kriza, mednarodno in medobcinsko sodelovanje, izdaja biltena Redecega kriza 
in podobno. 

IX. 
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA PREPRECEVANJE ZLORABE DROG 

83. clen 
Lokalna akcijska skupina za preprecevanje zlorabe drog v MOK (v nadaljnjem besedilu: LAS) je strokovno posvetovalno 
telo zupana. LAS sestavljajo strokovnjaki, predstavniki sluzb, ki se profesionalno ukvarjajo z bio-psiho-socialnimi vidiki 
zdravja prebivalstva, predstavniki prostovoljnih in humanitarnih organizacij, predstavniki uporabnikov preventivnih 
programov, predstavniki represije in politike. 

84. clen 
Clane LAS imenuje in razresuje s sklepom zupan MOK. 
Delovanje in clanstvo LAS je vezano na mandat zupana in je prostovoljno. 
LAS pri svojem delovanju uporablja zig zupana MOK. 
Tehnicno administrativna in strokovna del a za potrebe LAS opravlja notranja organizacijska enota mestne uprave, ki je 
pristojna za podroeje druzbenih zadev. 

85. elen 
Naloge LAS v okviru lokalne skupn05ti 50: 

priprava operativnega letnega program a za MOK, ki ga mora potrditi zupan MOK, 
najmanj enkrat letno poroeanje Svetu MOK, 
ocenjevanje 5tanja na podroeju zlorabe drog iz preventivnega in kurativnega vidika, 
5protno 5premljanje gibanja problematike drog v obeini in 5vetovanje pri usklajevanju 5luzb, programov, ki 5e 
ukvarjajo 5 prepreeevanjem zlorabe drog, 
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strokovno usposabljanje elanov LAS in razvijanje lokalnih kadrovskih potencialov za delo v lokalni skupnosti na 
podroeju problematike drog, 

vzpostavljanje pogojev za aktivno izvajanje preventivnih programov v MOK, 
obveseanje javnosti 0 problematiki drog v lokalni skupnosti, s ciljem konstruktivnega odziva na problematiko 
drog, 
vplivanje na drzavno in lokalno politiko, ki kakorkoli vpliva na zdravje in na zakonske vidike problematike 
odvisnosti, 
izvajanje drugih nalog v skladu z namenom sku pine, ki jih doloei zupan MOK v letnem operativnem programu. 

LAS pridobi proraeunska sredstva iz proracuna MOK. 
Proracunska sredstva LAS lahko porabi za: 

86. elen 

sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih solah MOK, 
sofinanciranje okroglih miz, predavanj, kongresov, preventivnih programov in preventivnih akcij, 
pobiranje odvrzenih igel, ki jih organizira LAS v sodelovanju z drugimi organizacijami, in nakup zbiralnikov za 
odvrzene igle, 
strokovna izobrazevanja elanov LAS, pogostitev. 

X. 

86. clen 
Prenehal veljati 

87. clen 
Prenehal veljati 

88. clen 
Prenehal veljati 

XI. 
KONeN E DOLOCBE 

90. elen 
Za (so) financiranje socialno varstvenih storitev pomoe druzini na domu, OZRK Kranj in razvojnih dopolnilnih programov 
(~krlovec, Razdelilnica, Center, Reintegracija, Zavetisce, VHG, MDG, enkratna dena rna socialna pomoc, novoletna 
obdaritev socialno ogrozenih otrok, medgeneracijski center), pristojni obcinski organ s podroeja socialnega varstva MOK 
izvede neposredni poziv v skladu z Navodilom 0 izvedbi postopka neposrednega poziva za financiranje javnih zavodov v 
MOK. 

91. clen 
MOK vlaga predloge za omejitev dedovanja na Okrajno sodisee v Kranju za naslednje storitve: 

storitve v zavodih za odrasle, 
nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbo izven mreze javne sluzbe, 

pogrebne stroske, 

druzinskega pomocnika (v primeru, da ima upravieenec premozenje in je vknjizena prepoved odsvojitve in 
obremenitve nepremicnine v korist obcine), 
po moe druzini na domu (v primeru, da ima upravieenec premozenje in je vknjizena prepoved odsvojitve in 
obremenitve nepremienine v korist obeine). 

92. clen 
Ob uveljavljanju pravic iz prve, druge in tretje alineje 3. elena tega Odloka, ki se financirajo iz obcinskega proracuna in za 
katere postopke vodi in 0 njih odloea Center za social no delo Kranj, pristojni obeinski organ s podroeja socialnega 
varstva MOK poda predhodno mnenje 0 znanih okoliscinah, ki so pomembne za odloeitev. Pristojni obcinski organ s 
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podroeja socialnega varstva MOK mora podati predhodno mnenje v roku 10 dni od prejema obvestila Centra za socialno 
delo Kranj, da vodi postopek, v katerem odloea 0 navedenih pravicah. 

93. elen 
Nadzer nad porabo proraeunskih sredstev, ki jih MOK namenja za (so)financiranje socialno varstvenih storitev opravlja 
pristojni obeinski organ s podroeja socialnega varstva MOK pri izvajalcih enkrat letno. 
Zupan MOK lahko odredi tudi dodatni izredninadzer. , 
Pristojni obeinski organ s podroeja socialnega varstva MOK sestavi 0 nadzeru zapisnik in 0 svojih ugotovitvah seznani 
zupana MOK. 
V kolikor pristojni obeinski organ s podroeja socialnega varstva MOK ugotovi manjse napake, nepravilnosti in 
pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na izvajanje storitve in finaneno poslovanje, izvajalca na zadevo opozeri in doloei rok za 
njegovo odpravo in vse zavede v zapisniku. Ce nepravilnosti niso odpravljene v doloeenem roku ali ee gre za veeje 
napake, izvajalca zupan pozove k odpravi s sklepom. V kolikor izvajalec nepravilnosti se vedno ne odpravi, lahko zupan v 
nadzer vkljuei tudi Skupno sluzbo notranje revizije Kranj. 

94, elen 
Z dnem veljavnosti tega Odloka preneha veljati: 
Odlok 0 organiziranju pomoei na domu in merilih za oprostitev plaeil storitev (Ur.list RS, st, 101/99, 17/01, 96/02). 

95. elen 
Ta Odlok 0 zagotavljanju socialnovarstveni dejavnosti v Mestni obeini Kranj zaene veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Siovenije, 

Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni obeini Kranj 
(Uradni list RS, st. 76/15) vsebuje naslednjo prehodno in koneno doloebo: 

PREHODNA IN KONCNA DOLOCBA 

6, elen 

Ta odlok se zaene uporabljati in veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije, z izjemo 3, elena, 
87, elena, 88, elena, 89. elena in 90, elena, ki se zaenejo uporabljati z dnem uveljavitve proraeuna Mestne obeine Kranj 
za leto 2016 dalje, 

Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni obeini Kranj 
(Uradni list RS, 51. 72/17) vsebuje naslednji prehodni in koneni doloebi: 

PREHODNA IN KONCNA DOLOCBA 

8. elen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Navodilo 0 plaeilu stroskov namestitve v nadomestni obliki bivanja in 
oskrbi izven mreze javne sluzbe, z dne 16.10,2012, 

9, elen 

Ta odlok se zaene uporabljati in veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije, 

Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 zagotavlianju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni obeini Kranj 
(Uradni list RS, 51. ) vsebuje naslednjo prehodno in koneno dolocbo: 
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PREHODNA IN KONCNA DOLOCBA 

Ta odlok zacne veliati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Sioveniie. 

Dolocba 3. elena tega odloka se lahko zacne uporabliati z dnem uveliavitve proracuna za leta 2020. do takrat pa MOK 
zagotavlia Razdelilnici sredstva za placo enega zaposlenega delavca s srednjesolsko izobrazbo. za materialne stroske. 
investiciiske transfere in sredstva za potrebno stevilo toplih obrokov. 
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