Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3. 2016 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje, ki obsega:
-

Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 3/2014 z dne 4. 2. 2014),

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni
občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/15 z dne 27. 10. 2015),

ODLOK
o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini
Velenje
uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu:
Odlok) določa vrste socialno varstvenih storitev, financiranje, izvajalce, upravičence, pogoje in
postopke za uresničevanje socialno varstvenih storitev v Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu:
MOV).
2. člen
Socialno varstvena dejavnost v MOV obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike
posameznikov in družin.
3. člen
Socialno varstvene storitve, ki jih (so)financira MOV in so zakonska obveza so:
- družinski pomočnik,
- pomoč družini na domu,
- storitve v socialno varstvenih zavodih (splošni in posebni socialni zavodi, VDC - domsko
varstvo),
- stroški pokopa,
- območno združenje Rdečega križa Velenje.
Socialno varstvene storitve, ki jih (so)financira MOV in niso zakonska obveza so:
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
- razvojni in dopolnilni programi pomembni za MOV.
MOV v skladu z Zakonom o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev
prepovedanih drog, za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja prepovedanih drog in za
izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje uporabe prepovedanih drog lahko ustanovi lokalno
akcijsko skupino in za ta namen zagotovi sredstva za njeno delovanje.
MOV lahko načrtuje, financira in izvaja politike razvoja socialnega podjetništva na območju MOV
oziroma na ravni razvoja regije.
MOV zagotavlja sredstva za storitve iz prvega odstavka tega člena v skladu z vsakoletnim veljavnim
proračunom.
4. člen
MOV zagotavlja sredstva za financiranje socialno varstvenih storitev za občane, ki imajo prijavljeno
stalno prebivališče v MOV ter za tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v MOV.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se stroški socialno varstvene storitve iz tretje
alineje prvega odstavka 3. člena odloka v primeru prijave stalnega prebivališča na naslovu socialno

varstvenega zavoda financirajo iz proračuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno stalno
prebivališče pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu navedenega zavoda.
5. člen
Izvajalci storitev so naslednji:
- javni zavodi,
- zasebni zavodi,
- društva, nevladne in druge prostovoljne in neprofitne organizacije.
6. člen
Sredstva za financiranje storitev izvajalci pridobivajo iz naslednjih virov:
- MOV,
- druge občine,
- pristojna ministrstva,
- evropska sredstva,
- donacijska in sponzorska sredstva,
- drugo.
II. DRUŽINSKI POMOČNIK
7. člen
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje.
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali
polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb (v nadaljnjem besedilu: invalidna oseba).
8. člen
Invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika obdrži pravico do dodatka za tujo nego in
pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo, katerega v času, ko ji pomoč nudi družinski
pomočnik, se izplačuje MOV, v skladu z veljavno zakonodajo.
Postopek o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika vodi pristojni center za socialno delo v
skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen
Če je invalidna oseba lastnik nepremičnine, se mu lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino,
katere lastnik je, v korist MOV, vendar le v primeru izrecne zahteve MOV, in če gre za nepremičnino,
na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega prebivališča.
O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist MOV pristojni center za socialno delo
odloči v izreku odločbe.
Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe iz
prejšnjega odstavka.
III. POMOČ DRUŽINI NA DOMU
10. člen
Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru
starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
Socialna oskrba je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v
svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične bolezni ali težje telesne
ali duševne motnje ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
11. člen
Javno službo za storitev pomoč družini na domu lahko opravljajo javni socialno varstveni zavodi
(domovi za starejše ali centri za socialno delo) na podlagi neposredne pogodbe o izvajanju in druge
pravne osebe oziroma zasebniki v skladu s predpisanimi standardi in normativi na podlagi koncesije,
ki jo podeli občinski upravni organ pristojen za socialno varstvo.

12. člen
K ceni storitve pomoči na domu si mora izvajalec socialno varstvene storitve pomoči na domu pridobiti
soglasje Sveta MOV.
Izvajalec socialno varstvene storitve pomoči na domu opravlja storitev pomoči na domu skladno z
veljavno zakonodajo.
13. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve pomoči na domu, lastnik nepremičnine,
se mu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist MOV, vendar le v primeru
izrecne zahteve MOV, če gre za nepremičnino na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega
prebivališča.
IV. STORITVE V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH, KADAR JE UPRAVIČENEC OZIROMA
DRUG ZAVEZANEC DELNO ALI V CELOTI OPROŠČEN PLAČILA
14. člen
Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki,
s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa
bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.
Institucionalno varstvo opravljajo domovi za starejše (splošni socialni zavodi) na območju RS. Domovi
za starejše lahko opravljajo tudi institucionalno varstvo za mlajše invalidne osebe, vendar se
opravljanje teh storitev organizira v posebni enoti.
Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle opravljajo posebne oblike institucionalnega varstva za
odrasle duševno in telesno prizadete osebe.
Varstveno delovni centri so javni socialno varstveni zavodi, ki pokrivajo potrebe odraslih invalidnih
oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.
Poleg storitev iz prejšnjega odstavka lahko varstveno delovni centri opravljajo tudi institucionalno
varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih oseb ter pomoč na domu družinam duševno in telesno
prizadetih oseb. Varstveno delovni centri lahko opravlja tudi posebne oblike priprav na zaposlitev.
15. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve iz drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena
odloča in vodi postopek pristojni center za socialno delo.
16. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva, lastnik
nepremičnine, se mu z odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere
lastnik je, v korist MOV, ki zanj financira omenjeno storitev.
O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist MOV pristojni center za socialno delo
odloči v izreku odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva.
Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe iz
prejšnjega odstavka.
V. STROŠKI POKOPA
17. člen
Pokop pomeni pokop posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov umrlega ter druga dela, ki jih
je potrebno opraviti v zvezi s pokopom. Način pokopa in potrebne svečanosti je potrebno opraviti v
skladu z voljo umrlega.
18. člen
Stroške pokopa poravnajo dediči umrlega. Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov
pokopa, jih za občane, ki imajo stalno prebivališče v MOV, poravna MOV. Kadar ni mogoče ugotoviti
občine stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa MOV za osebe, ki so v MOV umrli ali bili v MOV
najdeni.

19. člen
MOV krije izključno stroške pokopa, ki so del pogrebnih stroškov in so tisti stroški, ki so neobhodno
potrebni za pokop.
Za dediča, ki ni sposoben plačati stroškov pokopa se šteje oseba, ki bi bila upravičena do stroškov
pogrebnine po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih. V primeru, da je kateri od dedičev upravičen
do denarne socialne pomoči, to je pogrebnine in posmrtnine, po Zakonu o socialno varstvenih
prejemkih, MOV poravna le razliko med višino denarne pomoči in višino stroškov pokopa.
20. člen
Pravico do plačila stroškov pokopa lahko dediči uveljavljajo najkasneje v treh mesecih od datuma
smrti. Po preteku te pravice ni več mogoče uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
Pravico do plačila stroškov pokopa dedič uveljavlja s pismeno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga
sprejme župan MOV. Dedič vlogo dvigne v sprejemni pisarni MOV oziroma je na razpolago na spletni
strani MOV. Izpolnjena vloga se pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni MOV, skupaj z vsemi
zahtevanimi prilogami.
V primeru, da pokojni ni imel svojcev in je bil pokopan v zato določen prostor na pokopališču,
namenjen socialnem pokopu (grobnica, žarni zid ali raztros pepela), uveljavlja pravico do plačila
stroškov pokopa pogrebno podjetje z vlogo na predpisanem obrazcu MOV in originalnem računu, in
sicer najkasneje v roku treh mesecev od datuma pokopa.
21. člen
Pri odločanju o plačilu stroškov pokopa se poleg določb v teh členih smiselno uporabljajo zakoni s
področja socialnega varstva, ki se nanašajo na plačilo stroškov pokopa.
MOV preveri podatke iz vloge in dokazil in izda odločbo v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
22. člen
MOV zagotavlja sredstva za plačilo stroškov pokopa v proračunu za tekoče leto.
VI. OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA VELENJE
23. člen
Rdeči križ Slovenije je nepridobitna, neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki
deluje na območju Republike Slovenije.
Rdeči križ sestavljajo lokalne organizacije, in sicer na območju MOV je Območno združenje Rdečega
križa Velenje (v nadaljnjem besedilu: OZ RK Velenje).
24. člen
MOV z OZ RK Velenje sklene vsako leto neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja OZ RK
Velenje in njegovega specifičnega programa lokalnega pomena, ki ga v javnem interesu izvaja OZ RK
Velenje, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih programov.
25. člen
OZ RK Velenje za MOV opravlja predvidoma naslednje naloge:
- organizira, izvaja in zagotavlja razne oblike humanitarnih pomoči,
- skrbi za starejše občane,
- skrbi za zdravje občanov,
- dela z mladimi člani Rdečega križa,
- skrbi in razvija prostovoljstvo,
- sodeluje v programih obrambe, zaščite in reševanja ter pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah,
- druge naloge kot so: teden Rdečega križa, mednarodno in medobčinsko sodelovanje,
krvodajalske akcije in
- podobno.
VII. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI
26. člen
MOV za namene sodelovanja z nevladnimi organizacijami letno objavi javni razpis za sofinanciranje
nevladnih organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan MOV. Komisija deluje v skladu
s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Statutom MOV in Strategijo
razvoja socialnega varstva v MOV za obdobje od 2014 do 2020.
27. člen
Na razpis iz prejšnjega člena se lahko prijavijo predlagatelji, katerih namen in cilj delovanja je
nepridobiten in ki so registrirane za izvajanje programov in/ali projektov na področju socialne in
zdravstvene dejavnosti in izpolnjujejo pogoje razpisne dokumentacije. Predlagatelji se lahko prijavijo
pod sklop A, to so tisti, ki imajo sedež v MOV, pod sklop A1 pa se uvrščajo predlagatelji, ki izvajajo
programe in/ali projekte, v katere so aktivno vključeni občani MOV in nimajo sedeža v MOV. MOV
lahko sofinancira tudi humanitarne ali druge organizacije.
Predlagatelj se lahko z istim programom in/ali projektom prijavi samo na enega izmed javnih razpisov
MOV. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste programe in/ali projekte niso
prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOV. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz
občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOV in tisti
predlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOV, se ne bodo uvrstili v nadaljnje postopke javnega
razpisa.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega programa in/ali projekta.
IX. RAZVOJNI IN DOPOLNILNI PROGRAMI, POMEMBNI ZA MOV
28. člen
Razvojni in dopolnilni programi, pomembni za MOV, so naslednji:
- enkratna denarna pomoč za novorojence v MOV,
- enkratna izredna denarna pomoč v MOV,
- nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe,
- program Zavetišče za brezdomce,
- program Javna kuhinja,
- program Varna hiša,
- varovanje na daljavo,
- Center dnevnih aktivnosti za starejše občane MOV,
- drugi razvojni in dopolnilni programi pomembni za MOV.
1. Enkratna denarna pomoč za novorojence MOV
29. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojence je enkratna denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz
sredstev občinskega proračuna, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki
nastanejo z rojstvom otroka.
30. člen
Upravičenci, pogoji, način dodelitve, višina in postopek za dodelitev enkratne denarne pomoči za
novorojence so podrobneje določeni v Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojenca v MOV.
2. Enkratna izredna denarna pomoč v MOV
31. člen
Enkratno izredno denarno pomoč lahko upravičenec prejme enkrat letno.
Enkratna izredna denarna pomoč je namenjena za plačilo stroškov življenjskih potrebščin (prehrane,
dietne prehrane, ozimnice), šolskih potrebščin, šole v naravi, stroškov vrtca, električne energije,
komunalnih storitev, najemnine za stanovanje, zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega
zavarovanja, ipd… Izplača se neposredno upravičencu, razen v primeru, ko strokovni delavec na
področju socialnega varstva uprave Mestne občine Velenje oceni, da pomoč ne bi bila namensko
uporabljena in upravičenec s tem soglaša, se nakaže neposredno podjetju ali ustanovi (izvajalec,
dobavitelj, šola, vrtec,..).
32. člen
Upravičenci do izredne denarne pomoči so občani in njihovi družinski člani oziroma člani skupnega
gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev
za preživljanje, so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v kolikor so brez zaposlitve, izkoristili pa

so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na
katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti in
izpolnjujejo kriterije iz 5. člena Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v
MOV.
33. člen
Kriteriji, višina in postopek za dodelitev enkratne socialne pomoči so podrobneje opisani v Pravilniku o
pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV.
3. Nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe
34. člen
Nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbe izven mreže javne službe opravljajo stanovanjske skupine
za osebe s težavami v duševnem zdravju ali se opravljajo v drugi organizirani obliki.
35. člen
O nastanitvi občanov MOV v stanovanjsko skupnost in o delni ali celotni oprostitvi plačila oskrbe,
odloča pristojen organ MOV, na podlagi predhodno pridobljenega mnenja pristojnega centra za
socialno delo.
Doplačilo se določi kot razlika med polno ceno bivanja v stanovanjski skupnosti, zmanjšano za vse
pridobljene subvencije in ugotovljenim prispevkom uporabnika storitve, njegovih družinskih članov
in/ali zavezanca za plačilo storitve. Prispevek uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali
zavezanca za plačilo storitve se ugotavlja na podlagi meril iz Uredbe o merilih za določanje oprostitev
pri plačilih socialno varstvenih storitev. Doplačilo se v skladu s pogodbo oz. dogovorom, mesečno
nakazuje neposredno stanovanjski skupnosti na podlagi izstavljenega računa za pretekli mesec.
4. Program Zavetišče za brezdomce Velenje
36. člen
Zavetišče za brezdomce (v nadaljnjem besedilu: Zavetišče) opravlja socialno varstveno storitev, ki
nudi namestitev, prehrano in osebno pomoč brezdomnim osebam in se izvaja z izvajalcem, ki
zagotavlja vse ustrezne normative in standarde in je izbran na podlagi predhodnega javnega razpisa.
Uporabnikom programa je nudeno zagotavljanje kakovostnih socialno varstvenih storitev 24 ur
dnevno. Uporabniki programa so osebe brez prostora za bivanje in so v program napoteni s strani
ustreznih strokovnih javnih služb. V pristopni izjavi in na podlagi sklenjenega sporazuma za bivanje in
strokovno pomoč, so zavezani sprejeti hišna pravila in programske usmeritve izvajalca programa.
37. člen
Uporabniki Zavetišča so materialno in socialno ogrožene brezdomne osebe brez premoženja in so:
- državljani Republike Slovenije in osebe z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji,
- državljani Republike Slovenije in osebe z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji s
stalnim prebivališčem v MOV, ki so na dan obravnave brez urejenega stalnega bivališča
oziroma brez urejenih veljavnih dokumentov. Uporabniki Zavetišča so lahko tudi občani drugih
občin, v kolikor MOV sklene s temi občinami dogovor o sofinanciranju programa za njihove
občane,
- posamezniki, ki zaradi svojega načina življenja nimajo več urejenih dokumentov, vendar že
daljše obdobje (več kot 20 let) živijo v tem okolju in imajo v tem okolju razvito socialno mrežo.
38. člen
O sprejemu, namestitvi ali odpustu stanovalcev odloča na predlog pristojnega centra za socialno delo
strokovni tim izvajalca programa, oziroma vodja programa, če izvajalec strokovnega tima nima. Po
potrebi se lahko na predlog izvajalca ali pa naročnika (v nadaljevanju: MOV) oblikuje posebna komisija
za sprejem, premestitev ali odpust, ki jo sestavljajo strokovni delavec izvajalca programa, strokovni
delavec pristojnega centra za socialno delo in predstavnik MOV.
39. člen
Uporabniki Zavetišča so dolžni prispevati k svoji namestitvi, in sicer:
- uporabniki, ki prejemajo denarno socialno pomoč, nizke starostne in invalidske pokojnine ali
drug dohodek in so vključeni v visokopražni program, ki vključuje celodnevni program,

-

-

svetovanje, delovno okupacijo, osebno asistenco, osebno higieno in tri obroke dnevno, so
dolžni prispevati mesečno 120 EUR,
v primeru, da uporabnik ni prisoten v Zavetišču vse dni v mesecu in zapusti Zavetišče do
15. dne v mesecu, plača 70 EUR. Če pa Zavetišče zapusti po 15. dnevu v mesecu, pa je
dolžan poravnati stroške bivanja za celoten tekoči mesec,
nizkopražni program traja največ 14 dni, vsebuje prenočevanje, svetovanje, osebno higieno in
zajtrk, uporabnik prispeva mesečno 70 EUR,
uporabniki, ki se osebno angažirajo z delom v Zavetišču (na predlog izvajalca programa)
prispevajo mesečno 50 EUR,
krizna namestitev uporabnika v Zavetišču za brezdomce traja največ tri noči, za uporabnika je
brezplačna, vključuje prenočevanje, svetovanje, osebno higieno in ne vključuje prehrane,
prispevek uporabnika za nizkopražni ali visokopražni program se usklajuje v skladu z rastjo
denarne socialne pomoči,
uporabnik, ki nima urejene denarne socialne pomoči, je dolžan s pomočjo strokovnih delavcev
izvajalca in centra za socialno delo, takoj po sprejemu urediti vse formalnosti za pridobitev
materialnih pravic.

Prispevek uporabnikov se kot prihodek MOV redno mesečno, na podlagi predhodno sklenjenega
dogovora med uporabnikom, izvajalcem in MOV, nakazuje na račun MOV.
Za plačilo prispevka storitev bivanja v zavetišču MOV izstavi uporabniku Zavetišča račun za storitev
po pogodbi.
40. člen
Zavetišče lahko sredstva pridobiva iz proračuna države, proračuna MOV, evropskih sredstev in drugih
virov. MOV na osnovi predhodnega razpisa izbranemu izvajalcu programa zagotavlja del sredstev za
izvajanje programa.
41. člen
Zavetišče lahko organizacijsko deluje v okviru pristojnega centra za socialno delo ali kot društvo ali kot
zasebni neprofitni zavod ali kot druga oblika javnega zavoda izbranega na podlagi javnega razpisa.
42. člen
Zavetišče preneha delovati v naslednjih primerih:
- da potreb po ohranjanju namestitve uporabnikov ni več,
- v kolikor pridobljena sredstva ne zadoščajo več za strokovno izvajanje programa, skladno s
standardi, ki veljajo za področje socialnega varstva,
- nima prostorskih pogojev za delovanje.
5. Program Javna kuhinja
43. člen
Javna kuhinja je program MOV na področju zagotavljanja socialnih storitev oskrbe, ki se izvaja z
izvajalcem, ki zagotavlja vse ustrezne normative in standarde in je izbran na podlagi predhodnega
javnega razpisa. Namen storitve je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka tistim občanom in
družinam MOV, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za preživetje.
Mednje sodijo predvsem: prejemniki denarne socialne pomoči, upokojeni z nizkimi pokojninami, osebe
z nizkimi prihodki s spremljajočimi oviranostmi (zdravstvene težave, invalidnost, dolgotrajna bolezen,
uporabniki s težavami v duševnem zdravju, zasvojeni) in socialno ogrožene družine z nizkimi prihodki,
na priporočilo pristojnega centra za socialno delo.
44. člen
Izvajalec izvaja storitve skladno z določbami iz pogodbe, še zlasti pa za upravičence do storitve
opredeljene v drugem odstavku 43. člena tega odloka:
- vse dni v tednu pripravlja in zagotavlja tople obroke za potrebe uporabnikov Zavetišča in
osebam oz. družinam, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za preživetje,
- zagotavlja razdeljevanje toplih obrokov skladno z veljavnimi zdravstvenimi, sanitarnimi in
varstvenimi predpisi sistema HACCP, ki zagotavljajo ohranitev kakovosti in zdravstvene
neoporečnosti živil,

-

zagotavlja ustrezno sestavo in kaloričnost toplih obrokov, skladno z zahtevami uravnotežene
in zdrave prehrane, ter ostalimi prehranskimi normativi,
zagotavlja obroke v skladu z razpisno dokumentacijo in prijavo, ki je bila podlaga za izbor,
MOV redno mesečno, oziroma tudi na njegovo posebno zahtevo, pošlje število upravičencev
do storitev ter število izdanih obrokov, skladno s prijavo pri zagotavljanju storitev,
zbira odpadke, ki nastajajo pri izvajanju storitev, ločeno, v skladu s predpisi, ki urejajo ločeno
zbiranje odpadkov,
redno in skladno z dogovorom dostavlja tedenski meni obrokov.

45. člen
Število dnevnih obrokov mora izvajalec prilagajati potrebam upravičencev do te storitve. Naročilo
števila dnevnih obrokov je število izdanih potrdil o upravičenosti do obroka javne kuhinje, ki jih
upravičencem izda MOV v sodelovanju s pristojnim centrom za socialno delo.
6. Program Varna hiša
46. člen
Osnovni namen programa Varne hiše Velenje (v nadaljnjem besedilu: VHV) je zagotoviti ženskam in
otrokom žrtvam nasilja, varen prostor bivanja in jim nuditi zaščito in podporo pri zavestnem
spreminjanju lastnega življenja, na prehodu iz življenja v nasilju v življenje brez nasilja, jim nuditi
strokovno pomoč in zagovorništvo.
Pogodba o bivanju v VHV hiši se sklene za dobo enega meseca z možnostjo podaljšanja do največ
enega leta.
47. člen
Uporabniki programa VHV so ženske, ki so žrtve nasilja v družini in se želijo same ali z otrokom
oziroma otroki umakniti iz nasilnega odnosa na varno. V program se vključujejo uporabnice iz MOV in
v skladu s prostorskimi zmožnostmi tudi uporabnice iz drugih občin.
48. člen
VHV pridobiva sredstva iz proračuna države, občin, donatorjev in drugih virov. MOV zagotavlja VHV
delež finančnih sredstev za izvedbo programa v obliki brezplačne najemnine.
7. Varovanje na daljavo
49. člen
Storitev varovanje na daljavo je del socialnovarstvene storitve in sicer del socialnega servisa
»celodnevna povezava preko osebnega telefonskega alarma«, v okviru katere se zainteresiranim
uporabnikom preko posebnega telefonskega terminala zagotovi 24-urno nadzorovanje in varovanje
uporabnika preko osebnega telefonskega alarma.
50. člen
Storitev izvaja izbrani ponudnik telekomunikacijske storitve, ki skrbi za montažo in vzdrževanje ter
tehnološke nadgradnje storitve.
Cena storitve je sestavljena iz stroška mesečnega najema in dveh enkratnih stroškov: priključnina in
prvi obisk.
MOV novemu uporabniku, ki ima stalno prebivališče v MOV in v MOV tudi stalno prebiva, oblikuje
»kartico« (socialna mreža) s podatki o uporabnikovem zdravstvenem in socialnem stanju.
8. Center dnevnih aktivnosti za starejše občane MOV
51. člen
Uporabniki programa Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane (v nadaljnjem besedilu: CDA) so
prebivalci MOV. CDA je namenjen predvsem starejšim občanom in njihovemu razvedrilu, druženju,
povezovanju, socialnemu vključevanju, pa tudi dodatni pomoči pri skrbi zase.

52. člen
V CDA se lahko vključujejo tudi druge generacije prebivalstva, s ciljem prenašanja znanja, izkušenj in
spretnosti med ljudmi.
53. člen
CDA se lahko sofinancira iz sredstev proračuna MOV, sponzorskih in donatorskih sredstev ter
sredstev razpisov ministrstev, Evropskega socialnega sklada in drugih virov.
MOV lahko z ostalimi partnerji v projektu zagotavlja prostorske pogoje.
54. člen
Program CDA organizacijsko lahko deluje kot oblika dela pod okriljem Koordinacijske komisije v
projektu Socialna vključenost starejših v MOV, uprave MOV, javnega zavoda ali kot društvo/zveza ali
kot zasebni neprofitni zavod s podeljeno koncesijo ali kot fundacija.
9. Drugi razvojni in dopolnilni programi pomembni za MOV
55. člen
MOV lahko (so)financira tudi druge programe, ki so zakonska obveza ali razvojno pomembni za
občino ter dopolnjujejo že obstoječe programe.
X. MEDOBČINSKA LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI Z
DROGAMI VELENJE
56. člen
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje (v nadaljnjem besedilu:
Medobčinska LAS Velenje) je strokovno posvetovalni organ županov in občinskih/mestnih svetov,
pristojna za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega
izvajanja. Medobčinsko LAS Velenje sestavljajo predstavniki s področja sociale, zdravstva, predšolske
vzgoje, šolstva, zaposlovanja, nevladnih organizacij, policije, mladih, staršev in lokalne skupnosti.
57. člen
Člane Medobčinske LAS Velenje imenujejo in razrešujejo s sklepom župani vseh treh občin – MOV,
Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki na podlagi poslovnika Medobčinske LAS Velenje.
Delovanje in članstvo v Medobčinski LAS Velenje je prostovoljno.
Sedež Medobčinske LAS Velenje je na MOV.
58. člen
Naloge Medobčinske LAS Velenje v okviru lokalne skupnosti so:
- povezovanje in usklajevanje aktivnosti različnih akterjev na lokalni ravni za razvoj preventivnih
programov (izobraževalni programi v obliki predavanj in delavnic za posamezne ciljne
skupine);
- spremljanje in prepoznavanje problematike drog, ponudbe in povpraševanja; Ocenjevanje
stanja rabe in zlorabe drog med otroki in mladino, ter ugotavljanje njihovih potreb;
- ozaveščanje in informiranje lokalnega prebivalstva o problematiki drog;
- poudarek na vsebinskih sklopih (preventiva, sociala, zdravljenje, zmanjševanje škode);
- spodbujanje in zagotavljanje prostočasnih dejavnosti in varnih prostorov za mlade;
- zagotavljanje čim širše skrbi za mlade, zlasti zaščita zdrave populacije;
- spodbujanje in pomoč pri oblikovanju takšnih življenjskih okolij, ki bodo omogočala razvoj
otrok v zrele in odgovorne osebnosti in zmanjševala potrebo po uporabi kakršnihkoli drog;
- spodbujanje kakovostne ponudbe pomoči tistim, ki se z drogami že srečujejo, izboljševanje
kakovosti že obstoječih programov, uvajanje novih, ter sprotno prilagajanje potrebam na
terenu;
- razvoj programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog;
- razvoj reintegracijskih in resocializacijskih programov;
- sofinanciranje projektov, namenjenih preprečevanju zasvojenosti in zlorabi drog;
- koordinacija aktivnosti in izobraževanja članov Medobčinske LAS Velenje, ter ostalih, ki se
ukvarjajo s to problematiko v sklopu področja socialnega varstva;

-

-

povezovanje z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami in različnimi oblikami delovanja na
področju preprečevanja zasvojenosti v Sloveniji, ter z NIJZ Ravne na Koroškem kot
koordinatorjem LAS-ov v Sloveniji;
vplivanje na državno in lokalno politiko, ki kakorkoli vpliva na zdravje in na zakonske vidike
problematike odvisnosti;
letno poročanje o delu Medobčinske LAS Velenje Svetu MOV.

59. člen
Medobčinski LAS Velenje pridobi proračunska sredstva iz proračunov vseh treh občin - MOV, Občine
Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, oziroma vsaka občina prispeva za programe, ki se izvajajo v njeni
občini, za programe, ki se izvajajo skupaj, pa se delež porazdeli po kriteriju udeležencev programa.
Proračunska sredstva Medobčinski LAS Velenje lahko uporabi za:
- sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah,
- sofinanciranje predavanj, preventivnih programov in projektov, ter preventivnih akcij,
- sofinanciranje socialnovarstvenega programa: terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog,
- strokovna izobraževanja članov Medobčinskega LAS Velenje,
- ter druge sprotne naloge, ki zadevajo to področje.
XI. SOCIALNO PODJETNIŠTVO
60. člen
Socialno podjetništvo je vrsta družbeno odgovornega podjetništva, ki si v prvi vrsti prizadeva za
ustvarjanje javnega dobrega. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje
ljudi in prostovoljsko delo, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu,
razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno in poklicno
reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.
61. člen
Izvajalci socialnega podjetništva pridobivajo sredstva iz proračuna MOV, proračuna države, drugih
občin, donatorjev in drugih virov.
XII. OSTALE DOLOČBE
62. člen
Na podlagi zakonodaje lahko MOV pri pristojnem sodišču vlaga zahtevke za omejitev premoženja
oseb, ki so uživale pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu.
63. člen
Ob uveljavljanju pravic iz prve, druge in tretje alineje 1. odstavka 3. člena tega odloka, ki se financirajo
iz občinskega proračuna in za katere postopke vodi in o njih odloča pristojni center za socialno delo,
pristojni občinski organ MOV poda predhodno mnenje o znanih okoliščinah v roku 8 dni od prejema
obvestila pristojnega centra za socialno delo, da vodi postopek, v katerem odloča o navedenih
pravicah.
64. člen
Izvajalci socialno varstvenih storitev morajo pristojnemu uradu MOV na njeno zahtevo omogočiti
pregled porabe sredstev. Župan MOV lahko odredi tudi dodatni izredni nadzor.
Kolikor pristojni občinski organ MOV ugotovi manjše napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki ne
vplivajo na izvajanje storitve in finančno poslovanje, izvajalca na zadevo opozori in določi rok za
njegovo odpravo in vse zavede v zapisniku. Če nepravilnosti niso odpravljene v določenem roku ali če
gre za večje napake, izvajalca župan pozove k odpravi s sklepom. V kolikor izvajalec nepravilnosti še
vedno ne odpravi, lahko župan v nadzor vključi tudi Službo za notranjo revizijo pri MOV.
Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 3/2014):

XIII. KONČNE DOLOČBE
65. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po njegovi objavi v Uradnem vestniku MOV.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/15):
7. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
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