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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

Številka: 122-449/2012-29(47/04) 

Datum:    23.11.2012 

 

 

Zadeva: Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini 

Kranj – 2. obravnava 

 

1. OCENA STANJA  

 

Svet Mestne občine Kranj je na seji dne 10.10.2012 sprejel osnutek Odloka o zagotavljanju 

socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju Odlok). V Odloku so 

zajete vse socialnovarstvene dejavnosti, ki jih v Mestni občini Kranj sofinanciramo, in jih 

nameravamo sofinancirati tudi v prihodnje, torej zakonske obveznosti, ki so v zakonu natančno 

napisane, in tudi zakonske obveznosti, ki so odvisne od življenja v posameznem lokalnem 

okolju in so nekatere od njih zajete že veljavnih občinskih predpisih. Navedeni Odlok s tem daje 

ustrezno pravno podlago za neposredno sklepanje pogodb z izvajalci posameznih socialno 

varstvenih storitev. 

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financirajo pravice družinskega 

pomočnika, pomoč na domu, stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma 

drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, razvojni in dopolnilni programi, pomembni 

za občino, in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Določila v zvezi s pravico družinskega 

pomočnika, pomoči na domu in stroškov storitev v zavodih za odrasle (kadar je upravičenec 

oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila) so v zakonu natančno urejeni, 

medtem ko zakonodaja ne omenja, kateri so razvojni in dopolnilni programi. Le-ti so tako 

odvisni od odločitve vsake posamezne občine, ki jih določi sama glede na potrebe lokalnega 

okolja. Do sedaj smo v Mestni občini Kranj razvili naslednje razvojne in dopolnilne programe: 

Razdelilnica hrane, Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, Zavetišče za brezdomce, 

Center za odvisnosti, Reintegracijski center, Varstveno delovni center Kranj, Varna hiša, 

Materinski dom, razdeljevanje enkratne denarne socialne pomoči, novoletna obdaritev socialno 

ogroženih otrok, nadomestne oblike bivanja in oskrbe, enkratni denarni prispevek ob rojstvu 

novorojenca in varovanje na daljavo. Zaenkrat Mestna občina Kranj nima akta, ki bi 

opredeljeval vse razvojne in dopolnilne programe, pomembne za občino, in določal njihovo 

izvajanje, zato so bili do sedaj razvojni in dopolnilni programi določeni z internimi predpisi in 

letnimi pogodbami, ki so se sklepale na podlagi predlogov programov s strani izvajalcev in 

sprejemom sofinanciranja teh programov v proračunu. Poleg tega se je z začetkom letošnjega 

leta začel uporabljati Zakon o socialnem podjetništvu, ki daje osnovo občinam za financiranje 

socialnega podjetništva. Uprava je zato pripravila odlok, v katerem so zajete vse 

socialnovarstvene dejavnosti, ki jih v Mestni občini Kranj sofinanciramo, in jih nameravamo 

sofinancirati tudi v prihodnje, torej zakonske obveznosti, ki so v zakonu natančno napisane, in 

tudi zakonske obveznosti, ki so odvisne od življenja v posameznem lokalnem okolju. Predmetni 

odlok namreč na ta način ureja celotno problematiko socialno varstvene dejavnosti v Mestni 

občini Kranj, natančneje pa obravnava tiste storitve, ki do sedaj niso bile urejene s predpisom.  

Ob pregledu obstoječih občinskih predpisov je uprava ugotovila, da so v Odloku o organiziranju 

pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev (Uradni list RS, št. 101/99, 96/02) zgolj 
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povzeta določila zakona in ne vsebuje podrobnejših navedb o organiziranju pomoči na domu v 

Mestni občini Kranj, zato smo že v fazi osnutka priprave tega odloka predlagali, da se v končnih 

določbah odloka le-ta razveljavi. Uprava je v fazi osnutka priprave Odloka nadalje napovedala 

tudi pripravo Navodila o plačilu stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbi izven 

mreže javne službe, kar je bilo narejeno in objavljeno na spletni strani.  

 

V času priprave predloga Odloka smo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 

prejeli osnutek Nacionalnega programa socialnega varstva 2013-2020 (v nadaljevanju NSPV). 

NSPV med drugim predvideva izvedbene programe za dva štiriletna obdobja, in sicer na 

nacionalni in lokalni ravni. Na lokalni ravni bo moral pristojni organ lokalne skupnosti sprejeti 

prvi izvedbeni načrt v pol leta po sprejemu NSPV. Poleg tega NSPV napoveduje spremembo 

Zakona o socialnem varstvu, ki naj bi se po novem imenoval Zakon o socialnovarstveni 

dejavnosti. Kljub predvideni spremembi zakonodaje predlagamo v sprejem Odlok v 2. 

obravnavi, pri tem pa se zavedamo, da ga bo potrebno po spremembi zakonodaje na državni 

ravni morda dopolniti ali pripraviti na novo. 

 

 

2. PRAVNA PODLAGA 

 

Pravno podlago za sprejem predlaganega odloka predstavljajo: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-

2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 

Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB2; 23/2007 popr.; 41/2007 popr., 

122/2007 odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012), 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/2010), 

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. 

list RS, 110/2004, 124/2004, 114/2006-ZUTPG, 62/2010-ZUPJS), 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 

87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009), 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 

45/2010), 

- Zakon o rdečem križu Slovenije (Ur. list RS, št. 7/93, 79/2010), 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. list RS; št. 

34/84), 

- Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 

prepovedanih drog (Ur. list RS, št. 98/99), 

- Zakon o socialnem podjetništvu (20/2011), 

- Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni 

občini Kranj (Uradni list RS, št. 16/08) 

- Navodilo o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj (Ur. list RS, št. 113/03), 

- Navodilo o dodeljevanju enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Kranj (Ur. 

list RS, št. 108/2007), 

- Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj (Ur. list 

RS, št. 11/2005), 

- Navodilo o plačilu stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbi izven 

mreže javne službe, stanovanjski skupini za osebe s težavami v duševnem zdravju in 

zavetišču za brezdomce, z dne 15.2.2007, 

- Navodilo o izvedbi postopka neposrednega poziva za financiranje javnih zavodov v 

MOK, 

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in 

- Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/07). 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20073&stevilka=100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007122&stevilka=6200
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004124&stevilka=5190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006114&stevilka=4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200851&stevilka=2137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20095&stevilka=170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201045&stevilka=2321
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3. OBRAZLOŽITEV  

Spremembe, ki so vnesene v predlog Odloka za 2. obravnavo so sledeče:  

 

a) Upoštevane so bile vse pripombe Statutarno pravne komisije, in sicer: 

- v preambulo Odloka se je pri Zakonu o lokalni samoupravi dodala sprememba – ZUJF 

40/2012, pri Zakonu o socialnem varstvu se je dodala zadnja sprememba – ULRS št. 57/2012, 

prav tako se je namesto 45. člena Statuta navedel pravilen, 18. člen Statuta, 

- v celotnem Odloku se pri pristojnem občinskem organu MOK dodatno navedlo, da gre za 

organ s področja socialnega varstva, 

- v zadnjem členu Odloka se je namesto naslova odloka navedlo »Ta odlok začne veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS«. 

 

b) Upoštevane so bile naslednje pripombe Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, 

in sicer: 

- v Odlok se je vključilo: medgeneracijski center in socialno podjetništvo, 

- v 5. členu se je črtala tretja alineja ("zasebni zavodi s koncesijo"), četrta alineja je postala tretja 

alineja in se po novem glasi: "društva, ustanove - fundacije in druge neprofitne organizacije", 

- pred 2. obravnavo Odloka se je vključilo organizacije, ki jih zadeva ta Odlok. Njihovi predlogi 

so razvidni v nadaljevanju gradiva. 

Nadalje je bila dana pripomba Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, da naj se 

definira pojem nevladne organizacije (zakonska dikcija). Tega predloga nismo upoštevali iz  

razloga, ker bo zakonsko dikcijo nevladne organizacije navedel Zakon o nevladnih 

organizacijah, ki ga država že pripravlja. 

 

c) Upoštevale so se naslednje pripombe organizacij, ki jih zadeva ta Odlok: 

 

- V prvem odstavku 11. člena se izraz »zavodi za ostarele« zamenja z izrazom »domovi za 

starejše«. Spremembo je predlagal Dom upokojencev Kranj in smo jo upoštevali. 

 

- Prvi stavek 34. člena se dopolni z naslednjim besedilom: »materialno in socialno ogrožene« in 

se po novem glasi: »Uporabniki Zavetišča so materialno in socialno ogrožene brezdomne osebe 

brez premoženja in so:« 

Spremembo je predlagal Center za socialno delo Kranj. V strokovni službi smo pripombo 

sprejeli iz naslednjega razloga: 

Dodatna dikcija »materialno in socialno ogrožene« je dodana z namenom poudariti, da je 

Zavetišče namenjeno osebam, katerim dohodki ne omogočajo rešiti svoj stanovanjski problem 

na drugačen način (npr. z najemom na prostem trgu). Odkar Zavetišče deluje pa so se že 

obravnavale tudi vloge oseb, ki so brezdomne, vendar so imele dohodke nad 450 €, kar pa jim 

omogoča nastanitev drugje in ne v Zavetišču. Seveda pa je vsako vlogo potrebno obravnavati 

individualno (odvisno od problematike in specifičnih potreb zaradi bolezni, starosti, eventualnih 

dolgov ali izvršb). Zato menimo, da meje dohodka ni smiselno postavljati v številkah, termin 

»materialno in socialno ogroženi« pa bo zadostno definiral ciljno skupino uporabnikov 

Zavetišča. 

 

- Spremeni se drugi stavek prve alineje 36. člena. Dosedanji drugi stavek, ki se glasi: »V kolikor 

uporabnik nima urejene denarne socialne pomoči, mu le-to ob namestitvi v Zavetišče uredi 

vodja Zavetišča« se zamenja z naslednjim besedilom: »Uporabnik, ki nima urejene denarne 

socialne pomoči je dolžan s pomočjo strokovnih delavcev Zavetišča takoj po sprejemu urediti 

vse formalnosti za pridobitev materialnih pravic«. 

Spremembo je predlagal Center za socialno delo Kranj. V strokovni službi smo pripombo 

sprejeli iz naslednjega razloga: 

Vodja Zavetišča namreč ne more urediti denarne socialne pomoči za uporabnike, saj lahko v 

skladu z zakonodajo kakršnekoli pravice uveljavljajo le vlagatelji sami. Kot del obveznosti 

zaposlenih v Zavetišču pa je vsekakor nudenje vse potrebne podpore uporabnikom v vseh 
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postopkih uveljavljanja kakršnihkoli materialnih pravic in novo predlagana dikcija ustreza temu 

namenu. 

 

- V tretji alineji 36. člena je prišlo pri zapisu številke do napake, tako se številka 30% zamenja s 

številko 25%. Od pokojnine oziroma dohodka  lahko ostane znesek žepnine namreč v višini 

25% in ne 30% kot je bilo zapisano v fazi osnutka priprave tega odloka. 

V strokovni službi smo ugotovili, da je prišlo do napake pri zapisu. Na napako je opozoril tudi 

Center za socialno delo Kranj in smo jo popravili. 

 

- Tretja alineja 42. člena se po novem glasi: Za uporabnike Razdelilnice, ki so občani MOK je 

topel obrok hrane oziroma lunch paket brezplačen. 

V fazi osnutka priprave tega Odloka je bilo predlagano, da uporabniki Razdelilnice, ki so občani 

MOK za topel obrok hrane oziroma lunch paket prispevajo 9 € na mesec. Spremembo je 

predlagal Center za socialno delo Kranj. V strokovni službi smo pripombo sprejeli iz naslednjih 

razlogov: 

- V Razdelilnici hrane so uporabniki, ki so v njo napoteni z napotnico CSD in brez 

napotnice. Mestna občina Kranj v letu 2012 zagotavlja 60 obrokov na dan, vse dni v 

letu, kar pomeni 60 napotnic CSD dnevno. Ker pa uporabniki, ki imajo napotnico 

CSD, včasih zaradi različnih vzrokov ne morejo priti na topel obrok hrane, pride do 

ostanka hrane, katerega pa razdelijo uporabnikom, ki nimajo napotnice. 

Uporabnikom brez napotnic se toplega obroka mesečno ne more zaračunati, saj je 

odvisno od tega ali kaj hrane ostane. V primeru, da bi morali uporabniki prispevati 

9 € mesečno, bi po mnenju strokovne službe CSD prišlo do odpovedi napotnic, saj 

bi tako uporabnik lahko prišel do obroka brezplačno. 

- Po mnenju strokovne službe CSD bi mesečni prispevek vnesel med uporabnike 

veliko nemira. Gre za najbolj ranljivo, marginalno družbeno skupino, ki na CSD 

Kranj prejema denarno socialno pomoč, vendar jim ta ne zadošča za preživetje in bi 

bil znesek 9 € prevelik. Nadalje so predstavniki CSD  Kranj navedli tudi dejstvo, da 

se kriza v zadnjem času zelo občuti in, da se je v zadnjem mesecu pritisk na 

Razdelilnico hrane močno povečal. 

- V pripravi je Nacionalni program socialnega varstva do leta 2020. Eden izmed 

ciljev je tudi zmanjševanje tveganje revščine in povečevanje socialne vključenosti 

socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva. Temu cilju bomo vsekakor lažje 

sledili z brezplačnim obrokom hrane. 

 

- Drugi odstavek 48. člena se po novem glasi: Za uporabnike občin, ki sofinancirajo program 

Škrlovca, je udeležba v programu brezplačna. V fazi osnutka priprave tega Odloka je bilo 

predlagano, da so uporabniki občin, ki sofinancirajo program Škrlovca, dolžni prispevati 

enkratno pristopnino v program za posamezno šolsko leto 2013/2014, v višini 10 €. Spremembo 

je predlagal Center za socialno delo Kranj. V strokovni službi smo pripombo sprejeli iz 

naslednjega razloga: 

- V program so vključeni otroci in mladostniki, ki pridejo v program sami 

prostovoljno. Na drugi strani pa so v program vključeni tudi otroci in mladostniki, 

katere v Škrlovec usmerijo strokovne službe. Po mnenju strokovne službe CSD se 

otroci in mladostniki, ki bi bili v program Škrlovca napoteni na usmeritev strokovne 

službe, le tega zaradi pristopnine ne bi udeležili. Cilj programa Škrlovec pa je 

ravno, da zajame tudi take otroke in mladostnike in jih usmerja na družbeno 

sprejemljiva pota. 
  

- Tretji odstavek 48. člena se spremeni in se po novem glasi: Občine uporabnikov, ki programa 

Škrlovec ne sofinancirajo, so v šolskem letu 2013/14 dolžne prispevati enkratno pristopnino na 

uporabnika, za obiskovanje programa Škrlovec v višini 40 €. V primeru da občina ne zagotovi 

plačila pristopnine za uporabnika svoje občine, je to dolžan storiti uporabnik oz. njegova 

družina in sicer v višini 40€. V izjemnih primerih (socialno-ekonomska stiska družine), 
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izvajalec uporabnika lahko oprosti plačila pristopnine. Spremembo je predlagal Center za 

socialno delo Kranj in smo jo sprejeli: 

V fazi priprave osnutka Odloka je bilo predvideno, da so uporabniki občin, katere programa 

Škrlovca ne sofinancirajo, dolžni prispevati enkratno pristopnino v program za posamezno 

šolsko leto v 2013/2014 višini 40 €. Glede na to, da je program poleg Mestne občine Kranj med 

drugim sofinanciran tudi s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, se 

uporabnikov iz drugih občin ne sme zavračati, ne glede na neplačilo pristopnine. Zato 

predlagamo spremembo odstavka, tako da je najprej plačnica prispevka občina uporabnika, v 

kateri ima uporabnik stalno prebivališče, nato uporabnik, katerega pa se v izjemnih primerih 

lahko oprosti plačila pristopnine. 

 

- V drugem odstavku 53. člena se spremeni višina sofinanciranja, in sicer so uporabniki občin, 

ki Centra za odvisnost ne sofinancirajo, dolžni k dnevni obliki obravnave namesto 60% 

prispevati 50%. Spremembo je predlagal Center za socialno delo Kranj in jo utemeljil s tem, da 

so vsi uporabniki dnevne oblike obravnave iz občin, ki ne sofinancirajo programa Centra za 

odvisnost vezani na stroške prevoza in ostalih stroškov preživetja. Center za odvisnost pri tem 

ugotavlja, da je prispevek v višini 50% denarne socialne pomoči realen prispevek uporabnika. 

Glede na navedeno smo v strokovni službi pripombo sprejeli. 

 

- Pri programih: Zavetišče za brezdomce (39. člen), Škrlovec (50. člen), Center za odvisnosti 

(56. člen), in Reintegracijski center (61. člen), se spremenijo dikcije pri prenehanju delovanja 

navedenih programov. Besedilo »preneha delovati v prostorih MOK« se zamenja z besedilom 

»nima prostorskih pogojev za delovanje«. Poleg tega se besedilo »sklep o prenehanju delovanja 

programa sprejme Svet MOK« zamenja z besedilom »Sklep o prenehanju sodelovanja in 

sofinanciranju programa s strani MOK sprejme Svet MOK«. Delovanje navedenih programov je 

namreč vezano na strokovno mnenje Socialne zbornice Slovenije in zagotovitve razpisanih 

pogojev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kateri je tudi večinski sofinancer 

programa. Tako MOK ne sprejema sklepov o prenehanju delovanja navedenih programov, 

temveč o prenehanju sofinanciranja navedenih programov.  

 

4. FINANČNE POSLEDICE 

 

V predlog Odloka sta vneseni dve novosti, ki do sedaj s strani MOK nista bili sofinancirani 

(medgeneracijsko središče in socialno podjetništvo), ki prinašata finančne posledice za MOK in 

bosta zajeti v proračunu MOK za leto 2013. Pri ostalih socialno varstvenih dejavnostih pa 

predlagan Odlok ne predstavlja večjih posledic finančne narave, kot so bile (so)financirane že 

do sedaj. 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji 

 

SKLEP 

 

Sprejme se Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj. 

 

Pripravili: 

Manja Vovk, Višja svetovalka 

 

Tanja Hrovat, Višja svetovalka 

 

Nada Bogataj Kržan       MOHOR BOGATAJ 

Načelnica Urada za družbene dejavnosti     Župan 

 

Prilogi: 

Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj z označenimi 

spremembami in čistopis Odloka 


