
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE MIRNA PEČ 
 
Številka: 
Datum: 
 
 
 
Zadeva: LETNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2018 
 
 
Namen: Sprejem Letnega programa socialnega varstva Občine Mirna Peč v letu 2018 
 
 
Faza: Predlog sklepa 
 
 
Pravna podlaga:-    Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 23/07- UPB2 s spremembami.) 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07- UPB2) 
- Statut Občine Mirna Peč (Ur.l. RS, št. 59/07, 14/08) 
  

      
Poročevalec:   Nataša Rupnik, Višja svetovalka I. za družbene dejavnosti in investicije 
 
 
Obrazložitev: V prilogi 
 
 
Predlog: Občinskemu svetu Občine Mirna Peč predlagamo, da po obravnavi priloženega gradiva 
sprejme sledeči sklep: 
 
 Sprejme se Letni program socialnega varstva Občine Mirna Peč v letu 2018. 
 
 
 
 
        Župan Občine Mirna Peč 
              Andrej Kastelic, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: - Letni program socialnega varstva Občine Mirna Peč v letu 2018 
 
 
 



Na podlagi 2. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 23/07- UPB, 57/12, 39/16), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine 
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08,40/10) je Občinski svet občine Mirna Peč na svoji __. 
redni seji dne, ________ sprejel  
 
 

LETNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA  
OBČINE MIRNA PEČ 

 V LETU 2018 
 

PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH IN 
PO VSEBINAH NACIONALNEGA PROGRAMA  

SOCIALNEGA VARSTVA 
 
Socialno varstvo predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne 
problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo 
v socialnih stiskah in težavah ali v različnih življenjskih situacijah. Zaradi tega ne morejo 
avtonomno sodelovati v družbenem okolju in so prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih 
potreb ter pri zagotavljanju temeljnih človekovih pravic.  
 
Znotraj javne službe zagotavljata država in občine naslednje socialno varstvene storitve in dajatve: 
socialno preventivo, prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom in na domu, 
institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, denarno socialno 
pomoč. 
   
Zakon o socialnem varstvu v svojem 99. členu določa, da se iz proračuna občine financirajo 
naslednje socialno varstvene storitve: 
- pravice družinskega pomočnika, 
- pomoč družini na domu, 
- stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v 

celoti oproščen plačila, 
- pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina) iz četrtega odstavka 24. člena in tretjega odstavka 

31. člena zakona o socialnem varstvu. 
 
V skladu in na podlagi 2. člena zakona o socialnem varstvu se programe socialnega varstva v 
Občini Mirna Peč določi z letnim programom socialnega varstva, ki določa storitve, ki se 
sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in 
obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu. 
 
V proračunu Občine Mirna Peč je v letu 2018 za programe socialnega varstva namenjeno 
129.234,00 EUR, od tega 101.333,00 EUR za izvajanje programov javne službe in 27.901,00,00 
EUR za preventivne programe nevladnih organizacij in občine. 
 



Zaradi neskladja proračunskih postavk in vsebin nacionalnega programa socialnega varstva se letni 
program socialnega varstva opredeli na dva načina: po proračunskih postavkah in po vsebinah 
nacionalnega programa socialnega varstva. 
 
A) Po proračunskih postavkah se v letnem programu socialnega varstva v letu 

2018 sofinancira naslednje vsebine: 
 
Področje 1804 - Podpora posebnim skupinam    (5.700,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 18015 – Obdarovanje starostnikov (700,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 18020 – Sofinanciranje obdaritve otrok – DPM Mojca NM (5.000,00 

EUR) 
 
Področje 2002 – Varstvo otrok in družine (9.000,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 20002 – pomoč staršem ob rojstvu otrok (9.000,00 EUR) 
 
Področje 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva 114.534,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 19023 – Regresiranje oskrbe v zavodih za odrasle – varstveno delovni 

centri  (26.017,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 19024 Financiranje družinskega pomočnika (9.316,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 19025 – Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele – splošni in posebni 

socialni zavodi (21.000,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 19026- Regresiranje socialnega varstva starih – pomoč na domu 

(41.000,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 19029– Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega 

varstva- OZRK Novo mesto (6.201,00 EUR)  
 

• Proračunska postavka 19030 – Sofinanciranje programov društev na področju socialnega 
varstva (7.000,00 EUR): 

- programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti (1.500,00 EUR), 
- programi društev upokojencev (2.000,00 EUR), 
-     programi organizacij, društev, zvez, ki imajo svoj sedež izven območja Občine Mirna Peč       
     (2.000,00 EUR), 
-    ostali programi na področju socialnega varstva (1.500,00 EUR). 
 
• Proračunska postavka 19047 Sofinanciranje najemnin socialno ogroženih oseb (4.000,00 EUR) 



B) Po posameznih vsebinah nacionalnega programa socialnega varstva se letni 
program socialnega varstva v letu 2018 izvede z naslednjimi programi, 
dejavnostmi in sredstvi občinskega proračuna: 
 
 
(1) SOCIALNA PREVENTIVA (27.901,00 EUR)  
Sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja socialnega varstva ( KORK MP, 
Društvo upokojencev MP, Karitas…), programov Območne organizacije Rdečega križa Novo 
mesto in ostalih občinskih programov socialne preventive (obdaritev otrok, obdarovanje 
starostnikov, pomoč novorojencem).  
 
(2) POMOČ NA DOMU (41.000,00EUR) 
Sofinanciranje izvajanja javne službe pomoči družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov 
Novo mesto in regresiranje plačevanja storitve pomoči na domu posameznikom, ki so delno ali v 
celoti oproščeni plačila storitve. 
 
(3) INSTITUCIONALNO VARSTVO (47.017,00 EUR) 
Regresiranje plačevanja storitve institucionalnega varstva posameznikom, ki so delno ali v celoti 
oproščeni plačila storitve. 
 
(4) DRUŽINSKI POMOČNIK (9.316,00 EUR) 
Regresiranje plačila pravice družinskega pomočnika posameznikom, ki so delno ali v celoti 
oproščeni plačila. 
 
(5) NAJEMNINA STANOVANJ (4.000,00 EUR) 
Sofinanciranje najemnine stanovanj socialno ogroženim osebam.  
 
(6) INVESTICIJE (0,00 EUR) 
Sofinanciranje investicij na področju socialnega varstva. 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
V proračunu Občine Mirna Peč je v letu 2018 za programe socialnega varstva namenjeno 
129.234,00 EUR, od tega 101.333,00 EUR za izvajanje programov javne službe in 27.901,00,00 
EUR za preventivne programe nevladnih organizacij in občine. 
 
Na področju programov javne službe s področja socialnega varstva se sofinancira: izvajanje 
storitve pomoči družini na domu javnega zavoda Doma starejših občanov Novo mesto v višini 
41.000,00 EUR, regresiranje plačevanja storitve institucionalnega varstva upravičencem, ki so v 
celoti ali delno oproščeni plačila storitve v višini 47.017,00 EUR, financiranje izvajalca pravice 
družinskega pomočnika v višini 9.316,00 ter financiranje najemnine stanovanj v višini 4.000,00 
EUR.  



Na področju preventivnih programov nevladnih organizacij in občine se sofinancirajo občinski 
programi socialne preventive (obdaritev otrok in starostnikov) v višini 5.700,00 EUR, pomoč 
novorojencem v višini 9.000,00, program Območne organizacije Rdečega križa Novo mesto v 
višini 6.201,00 EUR, programi društev s področja socialnega varstva v višini 7.000,00 EUR.  
 
Tabela št. 1: Prikaz financiranja programov socialnega varstva v letu 2017 in v letu 2018 po 
vsebinah nacionalnega programa: 
           V EUR 

Vrsta programa Leto 2017 Leto 2018 Indeks 18/17 
Socialna preventiva 24.500,00 27.901,00 113 
Družinski pomočnik 11.327,00 9.316,00 82 
Pomoč na domu 45.800,00 41.000,00 89 
Institucionalno varstvo 32.683,00 47.017,00 143 
Najemnina stanovanj 500,00 4.000,00  
SKUPAJ 114.810,00 129.234,00 112 
Sredstva za investicije 0,00 0,00  

SKUPAJ 114.810,00 129.234,00 112 
 
Iz tabele je razvidno, da se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 sredstva za področje socialnega 
varstva zvišuje, in sicer predvsem zaradi povečanja stroškov na področju institucionalnega varstva 
ter financiranja najemnine stanovanj, znižuje pa se strošek drugih dveh storitev javne službe 
(družinski pomočnik in pomoč na domu). Nekoliko se povečujejo tudi sredstva za socialno 
preventivo, in sicer na področju zagotavljanja denarnega nadomestila za novorojenčke. 
 
  
Št.: 141-__/2018-1 
Mirna Peč, __________. 

 
 

                                                   Župan   
                                                    Občine Mirna Peč  

                                                   Andrej Kastelic 


