LETNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA
V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2021

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) v nadaljevanju
Zakon, Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni list RS, št. 71/07), Pogojev
in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter
društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka o
proračunu Občine Straža za leto 2021 (Uradni list RS št. 16/21) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 7/07, 27/08, 38/13), je Občinski svet Občine Straža na redni ______seji, dne ________
sprejel
LETNI PROGRAM
socialnega varstva v Občini Straža za leto 2021

1. UVOD
Temeljno vodilo sistema socialnega varstva v RS je omogočiti varnost in socialno vključenost vseh
državljanov v RS. Država in lokalna skupnost sta v okviru politik socialnega varstva dolžni
zagotavljati pogoje v katerih posameznik lahko, v povezavi z drugimi osebami v družinskem
delovnem in bivalnem okolju, ustvarjajo sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s
svojo dejavnostjo dosegajo raven kakovosti življenja, ki je primerljiva in ustreza merilom
človeškega dostojanstva.
Kadar si posamezniki in družine ne morejo zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do pomoči,
ki jo v okviru aktivne socialne politike, zagotavlja država in lokalna skupnost.
Sistem socialnega varstva zajema:
 storitve, programe in druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati nastajanje
 socialnih stisk in težav,
 storitve, programe, prejemke in druge oblike pomoči, ki so namenjeni reševanju
 socialnih stisk in težav,
 javna pooblastila, naloge in ukrepe, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo
 zakoni in drugi predpisi,
 načrtovanje, razvoj, spremljanje in evalvacijo vseh elementov sistema socialnega
 varstva in socialne zaščite.
Osnovna načela za izvajanje sistema socialnega varstva v RS so zagotavljanje človekovega
dostojanstva, socialne pravičnosti, solidarnosti (ob hkratni odgovornosti posameznika za lastno
socialno varnost in socialno varnost njegovih družinskih članov), medgeneracijske povezanosti,
enake dostopnosti, proste izbire in individualizirane obravnave.
Cilji socialnega varstva so predvsem: izboljšati kvaliteto življenja, zagotavljanje aktivnih oblik
socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje
socialnih stisk.

2. PROGRAMI IN PROJEKTI, KI SE BODO IZVAJALI V LETU 2021
2.1 Pomoč družini
Občina Straža na podlagi Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence izplača
upravičencu prispevek ob rojstvu otroka.

2.2 Družinski pomočnik
Zakon o socialnem varstvu uveljavlja možnost izbire družinskega pomočnika in istočasno določa, kdo
ima pravico izbire družinskega pomočnika in kdo se lahko šteje kot družinski pomočnik.
Pravico do izbire ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno
ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki ima isto stalno prebivališče kot
invalidna oseba in se šteje za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti.
Institut družinskega pomočnika se izvaja preko Centra za socialno delo Novo mesto, s katerim ima
občina sklenjeno Pogodbo o izvajanju in financiranju izvedbe nalog družinskega pomočnika. Pravico
do družinskega pomočnika koristi ena upravičenka. Občina stalnega prebivališča invalidne osebe je
dolžna izplačati sredstva vendar v breme ministrstva.

2.3 Bivanje oseb v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih
Na podlagi zakona občina zagotavlja sredstva za oskrbo občanov v institucionalnem varstvu; višina
sredstev za doplačilo domskega varstva je odvisna od finančnih zmožnosti posameznika in njegovih
družinskih članov, o čemer odloča pristojen Center za socialno delo.
Občani Občine Straža so vključeni v institucije na širšem območju: DSO Novo mesto, Dom
upokojencev Impoljca, VDC Novo mesto, Prizma Ponikve, DSO Idrija, DSO Metlika in Dom Nine
Pokorn.

2.4. Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Pomoč občanom na domu je ena izmed oblik socialne storitve, ki je predpisana v 99. členu Zakona o
socialnem varstvu in je v porastu. Zakonska obveza občine je, da iz sredstev občinskega proračuna
pokriva najmanj 50 % cene efektivne ure, za katero je upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila.
Za izvajanje storitve pomoč družini na domu ima Občina Straža sklenjeno pogodbo z Domom starejših
občanov Novo mesto in enkrat letno usklajuje ceno storitve pomoči na domu.

2.5 Program oskrbe starejših v Občini Straža
Posledice strukturnih sprememb prebivalstva se dolgoročno najbolj izrazito kažejo na ekonomskem in
socialnem področju. Ob podaljševanju življenjske dobe prebivalstva in sočasnem zmanjšanju rodnosti
se razmerje med ekonomsko aktivnimi in vzdrževanimi prebivalci porušijo. Vse manj je prvih in vse
več je vzdrževanih, kar povečuje finančno breme aktivnih ljudi.
Spremembe v strukturi prebivalstva vplivajo tudi na sistem zdravstvenega varstva. Daljša življenjska
doba in posledično slabše zdravstveno stanje prebivalstva zahtevata vse več finančnih sredstev za
zdravstveno in socialno oskrbo prebivalstva. Z naraščanjem števila starejših prebivalcev se povečujejo
potrebe po zdravstveni oskrbi, negi, tuji pomoči in institucionalnem varstvu, kot obliki nadomeščanja
ali dopolnjevanja funkcije doma ali lastne družine. Družbene tendence in tudi želja večine starostnikov
je, da čim dlje bivajo v domačem okolju, v krogu svojih sorodnikov. Občina z Rdečim križem in
Karitasom večkrat leto organizira srečanja za starejše. Ravno tako občina zagotavlja brezplačne
prevoze (prostofer).

2.6 Sofinanciranje stanarin
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je do subvencionirane najemnine upravičen
najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem
in hišniškem stanovanju. Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je
ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine
njihovega minimalnega dohodka brez dodatka za delovno aktivnost, določenega skladno s predpisi, ki
urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30% ugotovljenega dohodka, in za znesek
neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek priznane
neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi
Občin se bo na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnila založena sredstva plačanih
zneskov subvenciji.

2.7. Plačilo pogrebnih stroškov
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč določa, da morajo stroške pokopa
poravnati dediči umrlega.
Če dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno
prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča pokojnega, poravna stroške
pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oz. občina, v kateri je bila oseba najdena.
Obveznost plačila občine je tudi opravljanje mrliških pregledov, obdukciji in tehnične pomoči v zvezi
z obdukcijo. Občina bo še vedno prejemala račune za opravljene mrliške preglede, obdukcije in tehnične
pomoči, vendar bo na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, občina dvakrat letno izstavila
račun za povrnitev sredstev iz tega naslova Ministrstvu za zdravje.

2.8. Sofinanciranje letovanja otrok
Območna organizacija Rdečega križ Novo mesto vsako leto organizira letovanje socialno ogroženih
otrok na Debelem Rtiču. To planira izvesti tudi v letu 2021.

2.9. Enkratna denarna socialna pomoč občanom
Občina Straža dodeljuje enkratne denarne socialne pomoči v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
socialnih pomoči v Občini Straža. Vlagatelj vloži vlogo na Centru za socialno delo, ki jo dopolni z
mnenjem in jo posreduje občini.

2.10 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva
V proračunu občine so planirana sredstva za delovanje in posamezne projekte Območne organizacije
Rdečega križa Straža in Novo mesto (srečanje in novoletna obdaritev starostnikov ter za delovanje OZZ
Novo mesto – materialni stroški in BOD sekretarke.
V sklop tega programa izvedemo še srečanje prostovoljcev in podelimo priznanja krvodajalcem iz
Občine Straža. Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v
Občini Straža izvedemo javni razpis za sofinanciranje.

-

za sofinanciranje programov humanitarnih in stanovskih organizacij, ki imajo sedež v Občini
Straža ter
za sofinanciranje programov humanitarnih in stanovskih organizacij, ki imajo sedež izven
Občine Straža njihovi člani pa so tudi občani Občine Straža.

V letu 2021 se društvom s sedežem v občini Straža razdelijo sredstva v višini 45 % skupne vrednosti,
društvom, ki pa imajo sedež izven območja občine, člani pa so tudi občani občine Straža pa se razdelijo
sredstva v višini 55 % skupne vrednosti.
2.11 Sofinanciranje dejavnosti društev – delo z mladimi
Občina Straža bo v letu 2021 sofinancirala tudi programe društev za delo z mladimi.

2.12 Novoletna obdaritev otrok
Občina Straža že vrsto let sodeluje z Društvom prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta. Na podlagi
pogodbe ob koncu leta obdarimo vse otroke s stalnim prebivališčem v Občini Straža.
2.13 Pomoč posameznikom, društvom (invalidnimi osebam..)
Občina Straža bo v primeru potreb pomagala pri ureditvi ali prilagoditvi stanovanja za invalidne osebe.
3. POSEBNE DOLOČBE
Sredstva iz proračuna se koristijo na podlagi pogodb.

4. VELJAVNOST IN UPORABA
Letni program socialnega varstva za leto 2021 začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem
svetu Občine Straža.
Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2021, se objavi na spletni strani Občine Straža.
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