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Povzetek
Socialno varstvo kot del socialne varnosti pomeni zagotavljanje storitev in
denarne socialne pomoĉi riziĉnim in ranljivim skupinam prebivalstva, ki nimajo
zadostnih sredstev za preţivljanje. Podroĉje socialnega varstva se financira iz veĉ
virov, med katerimi sodi tudi obĉinski proraĉun. V diplomski nalogi je analizirano
financiranje socialnovarstvenih pravic na primeru Mestne obĉine Koper, in sicer
med leti 2005–2008. To se je poveĉevalo zaradi porasta števila populacije in višjih
stroškov. Najveĉ sredstev MOK namenja socialnemu varstvu starejših. Poleg tega
je narejena še primerjava financiranja socialnega varstva v sosednjih dveh obalnih
obĉinah, v Izoli in Piranu. Slednja je po vrsti socialnovarstvenih programov in po
njihovi višini financiranja deloma primerljive z MOK. Z uvedbo pokrajin bi
reševanje socialne problematike dobilo nov vir financiranja, nov naĉin izvajanja
socialnovarstvenih programov, kar bi pripomoglo k uĉinkovitejšemu reševanju
omenjene problematike.
Kljuĉni besede: socialna varnost, socialnovarstvene storitve, Mestna obĉina Koper,
financiranje socialnega varstva, pokrajine.

ii

Summary
Social assistance, forming part of the social welfare system, provides for services
and social benefits to vulnerable groups of people lacking adequate sources of
subsistence. The assistance required is financed from several sources, the
municipal budget being on of them. Analyzed in the paper is the social welfare
budget covering the years 2005-2008. The amount of funds required increased
year by year, owing to the increase in population and the rise of costs. The
highest percentage of money in the municipality of Koper is allocated to the social
assistance of the elderly. Also included in the paper is a comparison of the social
welfare budget in the two neighbouring municipalities of Izola and Piran. The
latter is partly comparable to the Municipality of Koper both as regards the type of
social assistance programmes and the amounts of financing. The proposed setting
up of provinces would secure both a new source of social welfare financing funds
and a new method of implementing these programmes which would render
solving the problems involved more efficient.
Key words: social assistance, social service rights, the Municipality of Koper,
financing of social assistance, province.
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1 UVOD
1.1 PODROČJE RAZISKOVANJA IN PREUČEVANI PROBLEM
Odkar obstaja ĉloveštvo, je v ĉloveški naravi prisotna ţelja po reševanju socialnih
stisk v obliki samopomoĉi in dobrodelnosti. Vzporedno z razvojem ĉloveštva se je
pojavljala tudi socialna problematika. Razliĉni politiĉni sistemi so se teh
problematik lotili na zelo razliĉne naĉine. Za demokratiĉne sisteme je znaĉilen
kompleksen pojav socialnega varstva. Ta se udejanja v skladu z doloĉili socialne
politike tovrstnih sistemov. To podroĉje je pomemben ĉlen med drţavljani in
drţavo, saj slednja mora zagotavljati minimalni ţivljenjski standard tistih, ki se
sami ne morejo oskrbovati, in pomagati tistim, ki ne morejo na temeljnih
podroĉjih normalno funkcionirati. Opisana politika se najbolj uspešno izvaja na
regionalni oziroma lokalni ravni, zato je pristojnost obĉine na podroĉju socialnega
varstva kljuĉnega pomena za uĉinkovito reševanje socialnih problematik.
Statistiĉni podatki kaţejo, da socialne stiske in število ogroţenih ljudi narašĉajo
povsod po svetu. Pomoĉ potrebujejo razliĉne skupine prebivalstva – druţine,
starejše osebe, najrevnejši sloji prebivalstva, telesno in duševno prizadete osebe,
zasvojene osebe. Na lokalni ravni so pristojnosti obĉine usmerjene predvsem v
financiranje socialnovarstvenih dejavnosti ter na zagotavljanje mreţe javnih sluţb
za socialno varnost s podeljevanjem koncesij in pooblastil.
V RS se socialna problematika rešuje s sistemom socialne varnosti, ki se izvršuje
skozi dva sistema. Prvi je sistem socialnih zavarovanj, ki ima primarni poloţaj v
sistemu socialnega varstva, drugi pa sistem socialnega varstva, ki je dopolnilni
sistem. V tem sistemu sodelujejo drţava, obĉina ter drugi izvajalci socialne
varnosti. V prihodnosti se lahko tudi priĉakuje, da bodo sodelovale kot druga
raven lokalne skupnosti še ne ustanovljene pokrajine, ki bodo prevzele nekatere
socialnovarstvene programe, kot je npr. institucionalno varstvo.
1.2 CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKE NALOGE
Poglavitni cilj diplomske naloge je preuĉiti podroĉje socialnega varstva, in sicer v
tistem delu, ki se nanaša na obĉine. Preuĉevanje pravne podlage obsega
raznovrstne pravne akte, v katerih so opredeljene pristojnosti obĉine na podroĉju
socialnega varstva. Poleg tega je cilj pregledati financiranje izbrane obĉine (MOK)
na podroĉju socialnega varstva ter ugotoviti, koliko sredstev je namenila za leto
2008 in koliko se višina sredstev razlikuje med leti 2005 in 2007. Naslednji cilj se
navezuje na primerjavo dobljenih podatkov z sosednjima obĉinama. S primerjavo
se ugotovijo razlike v vrsti socialnovarstvenih storitev ter njihovo višino
financiranja. Konĉni cilj diplomske naloge je povzeti ugotovitve in pripraviti
predloge, ki bi pripomogli, da bi bila obĉina bolj uĉinkovita pri reševanju
problematike na podroĉju socialnega varstva.
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Iz opisanih ciljev so izpeljane tri hipoteze:
- višina sredstev, ki jih obĉina nameni socialnemu varstvu, se z leti poveĉuje;
najveĉ sredstev je namenjenih varstvu starejših obĉanov;
- financiranje socialne varnosti primerjanih obĉin se razlikuje v višini sredstev
in v programih socialnovarstvenih storitev;
- pokrajine bodo dobile tudi naloge s socialnega podroĉja.
Prva hipoteza sloni na dejstvu, da se število prebivalstva in stroški poveĉujejo, kar
pomeni, da je potrebno zviševati tudi proraĉunska sredstva. Poleg tega se
predvideva, da obĉina nameni najveĉ sredstev tistim podroĉjem, ki imajo najveĉ
upraviĉencev.
Druga hipoteza se navezuje na vse tri obalne obĉine, Mestno Obĉino Koper,
Obĉino Izola in Obĉino Piran. Med seboj se razlikujejo po številu prebivalstva,
najveĉja med njimi je MOK. Poslediĉno MOK potrebuje drugaĉne programe in
naĉin financiranja socialnega varstva, ĉe ţeli uĉinkovito prepreĉiti socialna
tveganja.
Tretja hipoteza se navezuje na prihodnost. Iz dobljenih analiz in ugotovitev se
lahko izpeljejo predlogi, ki bi pripomogli k uĉinkovitejšemu pridobivanju,
dodeljevanju ter izrabi sredstev obĉine, ki so namenjeni socialnemu varstvu. Na
konkretnem podroĉju se lahko priĉakujejo novosti, ki bodo vpeljane z uvedbo
druge ravni lokalne skupnosti. Mišljene so pokrajine, ki bodo izvajale naloge
širšega lokalnega pomena, zadeve regionalnega pomena ter prenesene naloge iz
drţavne pristojnosti. Med pokrajinskimi nalogami, ki so okvirno opredeljene s
predlaganim krovnim zakonom, tj. Predlog Zakona o Pokrajinah, ter s Predlogom
Zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin, so tudi s podroĉja socialnega
varstva, kot so npr. prevzem nekaterih izvajanje socialnovarstvenih pravic,
soustanavljanje zavodov socialnega varstva ter njihovo sofinanciranje. Zaradi tega
se predvideva, da bi pokrajine lahko pripomogle k zmanjšanju socialnih tveganj.
1.3 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE
Diplomska naloga obravnava pristojnosti obĉine na socialnem podroĉju. Glavni
namen diplomske naloge je ugotoviti, kako obĉina izvaja zakonsko doloĉene
pristojnosti s podroĉja socialnega varstva, ki so: skrb in ugotavljanje potreb
prebivalcev, zbiranje sredstev za socialno varstvo, objavljanje razpisov za
sofinanciranje programov socialnega varstva, dodeljevanje pooblastil za izvajanje
programov, oprostitev plaĉil, dodeljevanje sredstev posameznim programom
socialnega varstva in druge naloge, ki so opredeljene v ZLS ter ZSV.
Poleg tega je namen preuĉiti proraĉun izbrane obĉine – MOK ter analizirati
vsebino posameznih programov socialnega varstva in njihovo finanĉno plat,
dobljene ugotovitve pa primerjati s sosednjima obĉinama, Obĉino Izola in Obĉino
Piran. Namen je ugotoviti razlike in podobnosti v financiranju programov socialne
varnosti ter iz tega razbrati ter opredeliti izhodišĉa za prihodnost.
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1.4 METODE IN POTEK DELA DIPLOMSKE NALOGE
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi je teoretiĉni in temelji na
prebiranju strokovne literature, vezane na to obravnavano podroĉje. V drugem,
empiriĉnem delu, pa se posluţujem predvsem statistiĉnega preuĉevanja podatkov,
ki zajema metode naĉrtovanje, opazovanje, statistiĉno obdelavo in analizo
pridobljenih podatkov na podlagi opisovanja ter primerjanja podatkov.
V diplomski nalogi je empiriĉni del seminarske naloge podprt z raziskovalnimi
metodami. Te so razdeljene na opis podroĉja raziskave, opis merskih
instrumentov, postopek zbiranja podatkov. Opis podroĉja raziskave je podan ţe v
teoretiĉnem delu diplomske naloge. Metoda, ki je bila uporabljena pri raziskavi, je
analiza podatkov. Osebno sem se zglasila pri predstojnici Oddelka za socialno
varnost v Mestni obĉini Koper, mag. Majdi Đorović Sabadin, ki mi je opisala delo
oddelka za socialno varnost, priskrbela mi je zakljuĉne raĉune 2005-2008 z
bilancami odhodkov za socialno varnost ter mi obrazloţila posamezne
raĉunovodske postavke socialne varnosti. V prilogi je priloţen vodeni intervju
(priloga 4). Iz bilanc odhodkov za socialno varnost sem pridobila podatke, jih
vnesla v svojo razpredelnico ter jih komentirala.
Statistiĉni pojav preuĉevanja je socialna varnost v obĉini, statistiĉna spremenljivka
pa je financiranje socialne varnosti in posameznih programov. Uporabljena
metoda za analizo podatkov je izraĉun struktur, to so relativna števila, ki nam
kaţejo sliko o sestavi nekega pojava. Torej gre za razmerje delov, izraţeno s
strukturnimi deleţi oziroma odstotki, ki pokaţejo primerjavo dodeljenih sredstev
na posameznih programih socialne varnosti s celoto. V primerjavi za leta 2005–
2007 so bili uporabljeni indeksi, s katerimi se med seboj primerjala dva istovrstna
enakovredna podatka. Na takšen naĉin je narejena primerjava višine sredstev
posameznih programov socialne varnosti leta 2005 glede na leto 2007. Dobljeni
rezultati so prikazani v grafih, ki so bili narejeni v programu Excel.
Bilance odhodkov 2007 za Obĉino Izola in Obĉino Piran sem pridobila s pomoĉjo
elektronskega dopisovanja s predstojniki urada za druţbene dejavnosti. Iz bilanc
sem izlušĉila podatke o financiranju socialne varnosti, jih razvrstila v razpredelnico
in komentirala. Nato so ti podatki primerjani s podatki MOK ter prikazani v grafu.
Iz komentarjev in ugotovitev so povzeti predlogi za izboljšanje ĉrpanja,
financiranja, dodeljevanja in uporabe sredstev za socialno varnost.
1.5 STRUKTURA DIPLOMSKE NALOGE
Diplomska naloga je razdeljena na štiri dele, to je uvod, teoretiĉni del, empiriĉni
del ter ugotovitve s predlogi, ĉleni pa se na deset poglavij.
V uvodnem delu je predstavljen naĉin dela, opredeljeni so kljuĉni pojmi
obravnavane problematike, kjer je opredeljena tudi socialna varnost v
komunalnem sistemu. Sledi poglavje, v katerem je govor o pravni podlagi
socialnega varstva in lokalne samouprave, izhajajoĉ iz mednarodnih predpisov,
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ustavnih, zakonskih in podzakonskih doloĉb ter obĉinskih predpisov. Pregled
izvajanja socialnega varstva na ravni Evropske unije je predstavljen v naslednjem
poglavju. Temu sledi poglavje o pristojnosti obĉine na podroĉju socialnega
varstva, kar predstavlja dejansko zdruţitev ugotovitev iz poglavja Pravna podlaga.
Empiriĉni del je razdeljen na poglavja, ki opisujejo izbrani primer, in sicer
pristojnosti MOK na podroĉju socialnega varstva, delovanje MOK na tem podroĉju
in njeno financiranje programov socialnega varstva. Sledi analiza podatkov za
MOK za leto 2008 ter primerjava podatkov med leti 2005–2007. V nadaljevanju je
narejena tudi primerjava med obalnimi obĉinami glede izvajanja oz. financiranja
podroĉja socialnega varstva. V konĉnem poglavju so podane ugotovitve in
navedeni predlogi za prihodnost.
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2 OPREDELITEV POJMOV
2.1 SOCIALNA
VARSTVO

VARNOST,

SOCIALNO

ZAVAROVANJE,

SOCIALNO

Socialna varnosti je celovit sistem, ki naj bi zavaroval prebivalstvo pred izgubo
dohodka zaradi bolezni, brezposelnosti, starosti. Poleg tega naj bi zagotovil
ustrezno zdravstveno varstvo ter bi pomagal druţinam pri vzgoji otrok. Poslediĉno
naj bi postavil temelje minimuma ĉlovekovega obstoja ter predvidel ukrepe in
naĉin pokritja razliĉnih socialnih primerov. Socialna varnost preventivno rešuje
stanja, ko se posameznik sooĉi s socialnimi tveganji. To so nesreĉe, bolezni, ko
posameznik ne more preţivljati sebe in svoje druţine ter podobno. Definicija
socialne varnosti v najširšem smislu obsega pokritje vseh socialnih primerov,
vkljuĉno s primeri socialne ogroţenosti ali pomanjkanja, ne glede na to, ali se
sistem uresniĉuje v okviru socialnih zavarovanj ali socialnega varstva (Ramovš,
1995, str. 45). Pojem socialne varnosti obsega veĉje podroĉje socialne
problematike, saj prerašĉa oţji pojem socialnega zavarovanja in socialnega
varstva (Delovno in socialno pravo, 2002, str. 31). Taka definicija je podlaga za
opredelitev, da je posamezna drţava socialna drţava.
Socialno zavarovanje je kot sistem zagotavljanja materialne varnosti zaposlenih
delavcev in njihovih druţinskih ĉlanov neloĉljivi del socialne varnosti (Kalĉiĉ, 1998,
str. 18). Obsega predvsem dajatve iz naslova osebnih problematik. To je lahko
bolezen, invalidnost, starost, smrt, materinstvo ter druge ekonomske
problematike, kot je npr. brezposelnost. K socialnemu zavarovanju se uvršĉajo
dajatve iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter iz
zavarovanja za primer brezposelnosti. S tem so opredeljene panoge socialnega
zavarovanja, in sicer zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ter zavarovanja za primer brezposelnosti. Zanje je znaĉilno, da zavarovanje
nastane neodvisno od volje zavarovanca. Govorimo torej o obveznem
zavarovanju, ki pa se lahko dopolnjuje s prostovoljnim zavarovanjem. Druga
znaĉilnost je financiranje, saj v doloĉenih primerih veĉji ali manjši del sredstev iz
obveznega zavarovanja krije drţava.
Socialno varstvo je mreţa programov in ukrepov za reševanje socialne
problematike prebivalstva (Kalĉiĉ, 1998, str. 20). V primerjavi s socialnim
zavarovanjem ima sekundarno funkcijo. Sistem zajema dejavnosti, ki so
namenjene reševanju socialnih stisk in teţav posameznikov in skupin prebivalstva,
ter dejavnosti, namenjene prepreĉevanju socialne ogroţenosti posameznika in
skupin (Kalĉiĉ, 1998, str. 19). To pomeni, da so v ta sistem vkljuĉeni tisti, ki niso
zavarovani in ki nimajo pravic, a vseeno potrebujejo pomoĉ. S takimi ukrepi se
poskrbi za tiste, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, in se jim tako
pomaga, da se rešijo iz stiske. Socialno varstvo obsega socialnovarstvene storitve,
kot so svetovanje, pomoĉ, institucionalno varstvo za ogroţene skupine ljudi.
Drţava s socialnim varstvom uresniĉuje naĉelo socialne drţave in zagotavlja
pravico do ţivljenja in dostojanstva. To je program, ki je namenjen vsakomur in ni
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vkljuĉen v noben drugi podsistem socialne varnosti (npr. socialno zavarovanje).
Poleg drţave so za to podroĉje zakonsko pristojne tudi obĉine.
2.2 PRAVICE IZ SOCIALNEGA VARSTVA
Pravice iz socialnega varstva po ZSV morata zagotavljati drţava in obĉina, nosilec
pa je drţava, ki to podroĉje organizira, financira in nadzira. Pravice loĉimo na
socialnovarstvene pravice in denarno socialno pomoĉ. Upraviĉenci so vsi drţavljani
RS, ki jih je doletelo socialno tveganje, vkljuĉene pa so tudi druţine in ogroţene
skupine prebivalstva.
2.2.1 Socialnovarstvene storitve
Socialnovarstvene storitve so storitve, s katerimi se prepreĉuje socialne stiske. Iz
tega sledi, da gre za storitve, ki delujejo kot socialna preventiva. Obsegajo
aktivnosti, s katerimi se pomaga posameznikom, ki so v stiski, in njihovim
druţinskim ĉlanom. Po ZSV so te storitve: prva socialna pomoĉ, osebna pomoĉ,
pomoĉ druţini, institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod
posebnimi pogoji, pomoĉ delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih
delodajalcih.

Prva socialna pomoĉ (ZSV, 12. ĉlen) je namenjena vsem posameznikom, ki se

znajdejo v socialni stiski. Namen socialne pomoĉi je prepoznavanje in opredelitev
socialnih teţav, poleg tega se oceni moţne rešitve ter se seznani upraviĉenca o
vseh moţnih oblikah socialnovarstvenih storitev, dajatev, obveznostih in o
socialnovarstvenih programih.

Osebna pomoĉ (ZSV, 13. ĉlen) je namenjena vsem posameznikom, ki imajo slabše
socialne zmoţnosti. S tem ĉlenom je s svetovanjem, z urejanjem in vodenjem
predvideno izboljšanja le-teh. Upraviĉenci so tisti, ki so zaradi razliĉnih vzrokov v
socialni stiski.

Pomoĉ druţini (ZSV, 15. ĉlenu) se deli na tri pravice, in sicer: pomoĉ za dom, ki

obsega svetovanje, pomoĉ na domu, ki predstavlja socialno oskrbo na domu, ter
socialni servis, ki obsega pomoĉ pri hišnih opravilih, v primeru rojstva otroka,
bolezni, invalidnosti, starosti in podobnih primerih. Pomoĉ na domu pomeni
socialno oskrbo invalidnih, starejših ter drugih oseb, ki se jim lahko s tako oskrbo
nadomesti vkljuĉitev v institucionalno varstvo. Pomoĉ za dom pa obsega
strokovno svetovanje druţini za njeno funkcioniranje.
Po tem zakonu obsega institucionalno varstvo take vrste pomoĉi v zavodu, drugi
druţini ali drugi organizirani obliki, ki jih je bil upraviĉenec deleţen doma ali pri
lastni druţini. Te pomoĉi so bivanje, prehranjevanje, varstvo ter zdravstveno
varstvo (ZSV, 16. ĉlen). Upraviĉenci so otroci in mladoletniki, ki so prikrajšani za
normalno druţinsko ţivljenje, otroci in mladoletniki z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju ter odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.
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Vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (ZSV, 17. ĉlen) je
organizirana oblika varstva, ki upraviĉencem omogoĉa ohranjanje in širjenje novih
znanj ter delovnih spretnosti. Upraviĉenci so odrasle osebe z laţjo motnjo v
duševnem in telesnem razvoju. Izvajalci so varstveno-delovni centri.

Pravna podlaga za pomoĉ delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih
delodajalcih (ZSV, 18. ĉlen) obsega svetovanje in pomoĉ pri reševanju teţav pri
delu, pri prenehanju delovnega razmerja ter pomoĉ pri uveljavitvi pravic iz
zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
2.2.2 Denarna socialna pomoč
Denarna socialna pomoĉ je prav tako opredeljena od 19. do 41. ĉlena ZSV.
Namenjena je zagotavljanju minimalnega ţivljenjskega standarda. Torej denarna
socialna pomoĉ je namenjena vsem upraviĉencem, ki so materialno ogroţeni in
potrebujejo pomoĉ, ko si sami ne zmorejo priskrbeti najpomembnejših sredstev za
preţivetje. Sredstva si ne morejo zagotavljati ne z delom ali iz zavarovanja ne z
dohodki od premoţenja in iz drugih virov oziroma ne z nadomestili ali s prejemki
po drugih predpisih in ne s pomoĉjo tistih, ki so jih dolţni preţivljati. Do denarne
socialne pomoĉi so upraviĉene osebe, ki si zase in za svoje druţinske ĉlane
sredstev v višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti. Denarna socialna
pomoĉ ni namenjena samskim osebam in tistim druţinam s premoţenjem, ki
dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, ter tistim
osebam, ki bi lahko dosegale minimalni dohodek.
Denarno socialno pomoĉ dodeljuje center za socialno delo s sklenitvijo pogodbe o
aktivnem reševanju socialne problematike.
2.3

SOCIALNO VARSTVO V KOMUNALNEM SISTEMU

Komunalni sistem in njegove obĉine so bile znaĉilne za Jugoslavijo v obdobju
delegatskega sistema, natanĉneje po ustavi iz leta 1974. Obĉina je bila
samoupravna skupnost in temeljna druţbenopolitiĉna skupnost, v kateri so ljudje
delali, urejali, usklajevali delo, zadovoljevali skupne potrebe in uresniĉevali
integracijo samoupravljanja in oblast delavskega razreda (Jogan, 1973, str. 45). V
obĉini so se reševala skupnostna vprašanja, kot so skrb za ţivljenjske razmere,
spremljanje in uresniĉevanje skupnih interesov obĉanov, zadovoljevanje
materialnih, socialnih, kulturnih potreb, urejanje medsebojnih odnosov,
ustanavljanje skupnih organov druţbenega samoupravljanja, uresniĉevanje in
varstvo ustavnih svobošĉin, zagotavljanje javnega reda itd. in tako so se
izvrševale zadeve drţavnega pomena (Vlaj, 2006, str. 42). V tem se kaţe dvojna
narava obĉine. Bila je del drţavne strukture in je imela veĉje pristojnosti kot
klasiĉna obĉina. Slednja izvaja naloge lokalnega pomena, kot so npr. komunalne
in socialne naloge. Obĉina v komunalnem sistemu je bila teritorialno prevelika in
je imela prevelike pristojnosti, zaradi ĉesar se je oddaljila od klasiĉne obĉine, ki je
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izvajala potrebe lokalnega prebivalstva. Po novi ureditvi so se te potrebe izvajale v
lokalnih skupnostih, ki pa so bile slabo definirane in zato niso uspešno izvajale
svojih nalog.
Naloge komun je doloĉala takratna ustava, v kateri je pisalo, da se v obĉini
uresniĉujejo tiste funkcije v sklopu vseh druţbenih zadev, ki se ne uresniĉujejo v
federaciji in republiki. V praksi pa so obĉine postale le sredstvo za izvrševanje
jugoslovanskih predpisov, zaradi ĉesar so se razlikovale od klasiĉnih obĉin, katere
med svoje primarne funkcije uvršĉajo komunalne in socialne naloge. Iz tega lahko
sklepamo, da so se osnovne naloge obĉin razgubile oz. so jih prevzele krajevne
skupnosti in je v ospredje vstopilo izvrševanje politike na drţavni ravni. Socialne
naloge so zato imele drugaĉno vlogo v primerjavi s prejšnjim in z današnjim
sistemom. Skozi leta delovanja komunalnega sistema so bile socialne naloge
izrinjene na stranski tir. To podroĉje je na lokalni ravni ponovno zaţivelo šele v
samostojni RS.
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3 PRAVNA PODLAGA SOCIALNE VARNOSTI V OBČINI
3.1 MEDNARODNI PREDPISI
Z vstopom Slovenije v Svet Evrope leta 1993 in v Evropsko unijo leta 2004 so za
RS zaĉeli veljati usmeritve Sveta Evrope in predpisi Evropske unije. Med temi je za
podroĉje lokalne samouprave najpomembnejša Evropska listina lokalne
samouprave (MELLS), ki jo sprejel Svet Evrope v obliki konvencije junija leta
1985. RS je listino ratificirala leta 1996, z 31. marcem 1997 pa je vstopila v
veljavo, ĉeprav je bila ţe prej podlaga za pripravo Ustave RS in ZLS (Vlaj, 2004,
str. 86). MELLS doloĉa skupna pravila na podroĉju lokalne samouprave, ki
zagovarjajo neodvisnost lokalne skupnosti, saj se lahko le na lokalni ravni najbolj
uĉinkovito uresniĉujejo interesi drţavljanov. Tej interesi so v samem bistvu
socialnega varstva, po drugi strani pa ga lokalne oblasti morajo zajeti v svoj krog
pristojnosti (Vlaj, 2004, str. 88).
Med mednarodne predpis, iz katerih se lahko ĉrpa pravna podlaga za socialno
varstvo, sodi tudi Splošna deklaracija o ĉlovekovih pravicah (Generalna skupšĉina
Zdruţenih narodov, resolucija št. 217a, 1948).
S podroĉja socialne varnosti je pomembna Evropska socialna listina, ki je
podrobneje opisana v ĉetrtem poglavju diplomske naloge.
3.2 USTAVA

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 331/1991-I, 42/1997, 66/2000,
24/2003, 69/2004, 68/2006) kot temeljni pravni akt opredeljuje socialno varnost v
poglavju Temeljne pravice, kjer je zapisano, da je RS pravna in socialna drţava
(Ustava RS, 2. ĉlen). Ta ĉlen se navezuje na socialno problematiko, ki se jo rešuje
po pravni poti, saj so vsa podroĉja ţivljenja, tudi socialno podroĉje, urejena s
pravnimi predpisi. Poleg tega imamo zagotovljene mehanizme za izvajanje
predpisov ter njihov nadzor. Reševanje socialne problematike je zagotovljeno s
socialno varnostjo, ki se izvaja preko dveh sistemov, sistema socialnih zavarovanj
in sistema socialnega varstva.

Socialne pravice so v Ustavi RS opredeljene tudi v poglavju Ĉlovekove pravice in
temeljne svobošĉine. To so pravice, ki varujejo socialni poloţaj posameznika.
Navedene so te pravice:
- naĉelo svobode dela,
- pravica do socialne varnosti,
- naĉelo trajnega izobraţevanja in usposabljanja,
- ravnanje z ljudmi in kaznovanje,
- integriteta v pravnih postopkih,
- duševna in telesna celovitost zaposlenih,
- pravica do sodnega varstva,
- pravica o enakem varstvu pravic ljudi pred drţavno in lokalno oblastjo.
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Pravice so urejene tudi v poglavju Gospodarska in socialna razmerja, ki varujejo
lastnike, podjetnike in delavce.
Pravna podlaga za lokalno samoupravo je prav tako urejena v Ustavi, in sicer v V.
poglavju. Pristojnosti obĉine so v Ustavi opredeljene v spremenjenem 140. ĉlenu,
kjer je zapisano, da drţava lahko prenese naloge iz drţavne pristojnosti na obĉino,
ĉe za njihovo izvajanje priskrbi tudi sredstva.
3.3 ZAKONSKI AKTI
3.3.1 Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008 pop.) je temeljni

zakon tega podroĉja. Njegova vsebina ureja sistem lokalne samouprave v RS, in
sicer njeno organiziranost in delovanje, razmerje med organi, premoţenje,
financiranje, pogoje za ustanovitev lokalne skupnosti, obĉinsko upravo, obĉinske
javne sluţbe, drţavni nadzor in varstvo lokalne samouprave (Ţagar, 2002, str.
13).
Pristojnosti obĉine so opredeljene v III. poglavju zakona, pod nalogami obĉine. Te
so zapisane v 21. ĉlenu ZLS, vendar niso naštete izĉrpno. Zakon navaja podroĉja
delovanja, znotraj katerih obĉine opravljajo številne naloge. Slednje so opisane
predvsem v podroĉni zakonodaji ter splošnih pravnih aktih obĉin, kot so npr.
statuti ter odloki.
Obĉina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev skrbi zlasti za naslednje
naloge (ZLS, 21. ĉlen):
– upravlja obĉinsko premoţenje;
– omogoĉa pogoje za gospodarski razvoj obĉine in v skladu z zakonom
opravlja naloge s podroĉja gostinstva, turizma in kmetijstva;
– naĉrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na podroĉju
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno sluţbo
gospodarjenja s stavbnimi zemljišĉi;
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za poveĉanje najemnega
socialnega sklada stanovanj;
– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe;
– pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno
varstvo otroka in druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostarele;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za
zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
– ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
– ustvarja pogoje za izobraţevanje odraslih, kar je pomembno za razvoj
obĉine in za kakovostno ţivljenja njenih prebivalcev;
– skrbi za vzgojno-izobraţevalno, društveno, informacijsko, dokumentacijsko
in drugo dejavnost na svojem obmoĉju;
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–
–

–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

pospešuje razvoj športa in rekreacije;
pospešuje kulturno in umetniško ustvarjalnost, omogoĉa dostopnost do
kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraţevalno knjiţniĉno dejavnost
ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dedišĉino na svojem obmoĉju;
gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in
druge javne površine, ureja promet v obĉini ter opravlja naloge obĉinskega
redarstva;
opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
organizira komunalno-redarske sluţbo in skrbi za red v obĉini;
skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoĉ;
organizira pomoĉ in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreĉ;
lahko podeljuje denarne pomoĉi in simboliĉne nagrade ob posebnih
priloţnostih ali obletnicah obĉanov;
organizira opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe;
doloĉa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi
obĉine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obĉinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ĉe
ni z zakonom drugaĉe doloĉeno;
sprejema statut obĉine in druge splošne akte;
organizira obĉinsko upravo;
ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Naloge s podroĉja socialnega varstva so opredeljene v ZLS, 21. ĉlenu, 6. alineji, ki
doloĉa, da obĉina mora delovati na podroĉju socialnega varstva, še zlasti pa mora
skrbeti za ostarele, invalide, socialno ogroţene, otroke in druţino ter za predšolske
otroke, 18. alineja pa obĉini omogoĉa dodeljevanje denarnih pomoĉi, kar prav
tako spada pod podroĉje socialnega varstva.
Poleg tretjega poglavja so podlaga za izvajanje programov socialnega varstva tudi
naloge organov obĉine, ki so opredeljeni v 4. poglavju zakona. Organi so: obĉinski
svet, ţupan ter nadzorni odbor (ZLS, 28. ĉlen). Primer naloge je sprejemanje
obĉinskih aktov, ki spada pod domeno obĉinskega sveta. Med temi akti so tudi
pravilniki in odredbe s podroĉja izvajanja programov socialnega varstva.
3.3.2 Zakon o socialnem varstvu

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2 3/2007, 23/2007 pop., 41/2007 pop.) je za

podroĉje socialne varnosti najpomembnejši predpis. Je sistemski zakon, ki ureja
sistem prepreĉevanja in reševanja socialnih in materialnih problematik. Sestavljen
je iz desetih poglavij, med katerimi je z vidika pristojnosti obĉine na podroĉju
socialne varnosti najpomembnejše II. poglavje – Socialno varstvene storitve.
Poleg tega je pomembno VIII. poglavje – Financiranje.
Za sprejemanje socialnovarstvenega programa je odgovorna drţava (ZSV, 2.
ĉlen). Ta doloĉa strategijo razvoja socialnega varstva, opredeljuje prednostna
razvojna podroĉja ter specifiĉne potrebe ter doloĉa mreţo javnih sluţb.
Socialnovarstvene storitve lahko izvajajo javni socialnovarstveni zavodi,
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dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoĉ, invalidske organizacije,
zasebniki.
Zakon daje podlago prepreĉevanju socialnih stisk in teţav, na katere naletijo
posamezniki in njihovi druţinski ĉlani, ki so drţavljani RS. Prepreĉevanje stisk in
teţav je omogoĉeno s socialnovarstvenimi storitvami, ki so bile opisane v
prejšnjem poglavju.

Druţinski pomoĉnik je eden od novih institutov, ki je namenjen osebam s teţko

motnjo v duševnem razvoju ali polnoletno teţko gibalno ovirano osebo. To so
invalidne osebe, ki rabijo pomoĉ pri vsakodnevnih opravilih (ZSV, 18. a ĉlen).
Pravico do druţinskega pomoĉnika financira obĉina, kateri mora invalidna oseba in
njeni zavezanci za preţivljanje povrniti del sredstev, ki jih je obĉina namenila za
pravico druţinskega pomoĉnika. Pravica do druţinskega pomoĉnika se dodatno
financira s sredstvi invalidne osebe in s sredstvi v višini prispevka zavezancev.
Kadar ta sredstva ne zadostujejo, obĉina doplaĉa razliko.
S socialnovarstvenimi dajatvami se upraviĉencu zagotovijo sredstva za preţivetje
(ZSV, 19. ĉlen). To sta denarna pomoĉ kot edini vir preţivetja in denarni dodatek.
Razlika med pristojnostmi drţave in obĉine je v tem, da drţava zagotavlja javne
sluţbe za vse vrste socialnih storitev, obĉina pa zagotavlja javne sluţbe za osebno
pomoĉ ter za pomoĉ druţini na domu (ZSV, 43. ĉlen).
Naslednja razlika je tudi v financiranju. Vse socialnovarstvene dejavnosti se krijejo
iz drţavnega proraĉuna in iz proraĉuna obĉin, vendar v razliĉnih razmerjih (ZSV,
97. ĉlen). Sredstva za financiranje te dejavnosti zagotavljajo še podjetja s plaĉili
storitev, dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoĉ s prispevki ter
donatorji.
Iz drţavnega proraĉuna se financirajo (ZSV, 98. ĉlen):
dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva,
socialna preventiva,
prva socialna pomoĉ,
pomoĉ druţini na domu,
izvrševanje javnih pooblastil,
institucionalno varstvo,
vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
denarne socialne pomoĉi,
investicije v socialnovarstvene zavode,
skupne naloge socialnega varstva iz programa, ki ga vsako leto doloĉi
drţavni zbor,
naloge socialne zbornice,
prispevek delodajalcev za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje rejnic in
rejnikov.
Iz obĉinskega proraĉuna pa se financirajo (ZSV, 99. ĉlen):
pravice druţinskega pomoĉnika,
pomoĉ druţini na domu (minimalno 50 % subvencije pri ceni storitve),
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pomoĉ pri uporabi stanovanja (najemnima),
stroški storitev v zavodih za odrasle (kadar je upraviĉenec oziroma drug
zavezanec delno ali v celoti oprošĉen plaĉila),
razvojni in dopolnilni programi, pomembni za obĉino, in sodelovanje z
nevladnimi organizacijami (primer sofinanciranje društev).
Poleg tega so upraviĉenci in drugi zavezanci dolţni plaĉevati vse socialnovarstvene
storitve razen storitve socialne preventive, prve socialne pomoĉi in
institucionalnega varstva v socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje, ki so za
vse brezplaĉne. Obĉina lahko doloĉi dodatne oprostitve pri plaĉilu stroškov za
pomoĉ na domu in pri plaĉilu storitev v zavodu za odrasle (ZSV, 100. ĉlen).
Ĉe je uporabnik, ki uveljavlja pravico do pomoĉnika na domu, lastnik
nepremiĉnine, se mu lahko prepove odtujitev le-te ali se obremeni (hipoteka)
nepremiĉnino v korist obĉine, ki financira pomoĉ druţini na domu. To velja tudi pri
pravici institucionalnega varstva (ZSV, 100. b, 100. c ĉlen).
Nad izvajanjem financiranja ter strokovnostjo je potreben nadzor, ki ga opravlja
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (ZSV, 102. ĉlen), in sicer na zahtevo
upraviĉenca do storitve ali na pobudo druţinskega ĉlana upraviĉenca. Nadzor nad
delom lokalnih skupnosti izvaja inšpektorat za delo (ZSV, 104. ĉlen) ter
ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve.
3.3.3 Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic
Doloĉena vprašanja postopka za uveljavitev socialnovarstvenih pravic, tj. pravice
po Zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih ter delna
nadomestitev stanarin po Zakonu o stanovanjskem gospodarstvu se zaĉasno
urejajo z Zakonom o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic (Uradni
list RS, št. 23/1991). Zakon bo v veljavi, dokler ne bo sprejeta ustrezna podroĉna
zakonodaja (ZPUSP, 1. ĉlen).
Postopek za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic se uvede na zahtevo stranke
ali po uradni dolţnosti (ZPUSP, 3. ĉlen). Pri vlaganju vlog velja krajevna
pristojnost, kar pomeni, da stranka poda vlogo na centru za socialno delo, kjer
ima stalno prebivališĉe. Poleg tega velja tudi stvarna pristojnost, saj stranka lahko
vloţi zahtevek tudi v obĉinski upravi ali v organizaciji, v kateri je zaposlena
(ZPUSP, 4. ĉlen).
3.3.4 Drugi zakoni, ki urejajo socialno varstvo
Med druge zakone, ki neposredno urejajo socialno varstvo, spadajo Zakon o
invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ), Zakon o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (ZZZPB) ter Zakon o starševstvu in druţinskih prejemkih
(ZSDP).

13

ZPIZ (Uradni list RS, št. 109/2006) ureja sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, obvezno zavarovanje, prostovoljno vkljuĉitev v obvezno zavarovanje
in prostovoljno vkljuĉitev v zavarovanje, doloĉa in kvalificira pravice iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ureja uveljavljanje, pridobitev in
izgubo pravic iz obveznega zavarovanja, pokojninsko dobo, zagotavljanje sredstev
za to zavarovanje ter organizacijo pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/2006) ureja sistem zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja, doloĉa nosilce druţbene skrbi za zdravje in njihove
naloge, obveznosti glede zdravstvenega varstva v zvezi z delom in delovnim
okoljem ter pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredeljuje
organizacijo zdravstvenega zavarovanja, financiranje tega zavarovanja, ureja
odnose med zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavlja
pravice iz zdravstvenega zavarovanja.
ZZZPB (Uradni list RS, št. 107/2006) ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer
brezposelnosti. Poleg tega ureja tudi posredovanje zaposlitve in dela, aktivno
politiko zaposlovanja, štipendiranje, organiziranost, upravljanje sistema in naĉin
izvajanja strokovnih nalog.
ZSDP (Uradni list RS, št. 110/2006) ureja druţinske prejemke. Poleg tega doloĉa
upraviĉence, trajanje pravice do prejemkov, njihovo višino ter pogoje in postopek
za uveljavljanje le-teh.
3.4 PODZAKONSKI AKTI
Najpomembnejši pravilnik, s katerim se podrejeno ureja podroĉje socialnega
varstva iz pristojnosti obĉine, je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007). Ta
pravilnik doloĉa elemente oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev. To so:
stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški
investicijskega vzdrţevanja ter stroški financiranja. Predpis doloĉa tudi posebnosti
pri oblikovanju cen nekaterih socialnovarstvenih storitev, kot so pomoĉ druţini na
domu, socialni servis, institucionalno varstvo. Po tem pravilniku obĉina daje
soglasja k cenam storitev.

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
52/1995, 2/1998, 19/1999, 127/2003, 125/2004, 120/2005, 90/2008 pop.) v 6.
ĉlenu ureja storitev pomoĉ druţini na domu, ki se izvaja v obĉini. V omenjenem
ĉlenu je zapisano, da storitev vsebuje socialno oskrbo in mobilno pomoĉ. Slednja
pomeni strokovno pomoĉ na domu, s katero se osebam z motnjami v duševnem
in telesnem razvoju zagotavlja strokovno obravnavo na domu. Pomoĉ druţini na
domu v obliki socialne oskrbe lahko upraviĉenci uporabijo v primerih invalidnosti
in starosti ter v drugih primerih, ko oskrba na domu lahko nadomesti
institucionalno varstvo.
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Uredba o merilih za doloĉanje oprostitev pri plaĉilu socialno varstvenih storitev

doloĉa pogoje oprostitve plaĉila storitev socialnega varstva (Uradni list RS, št.
36/2004). Po 8. ĉlenu uredbe je plaĉnik oprostitve poleg drţave tudi obĉina.
Obĉina lahko po 3. ĉlenu te uredbe dovoli oprostitev plaĉila storitve
institucionalnega varstva, ĉe ima sklenjeno pogodbo s centrom za socialno delo.
Podobno velja tudi pri plaĉilu oziroma doplaĉilu za nadomestno obliko bivanja, kar
spada pod institucionalno varstvo (4. ĉlen). Pri institucionalnem varstvu lahko
upraviĉenec uveljavlja oprostitev plaĉila v oskrbovalnem stanovanju, dnevnem
centru ali v drugih oblikah pod pogoji, ki jih doloĉa obĉina (26. ĉlen). Oprostitev
plaĉila velja tudi za oprostitev plaĉila storitve pomoĉi druţini na domu, ĉe je oseba
lastnik nepremiĉnine, o ĉemer obĉina obvesti center za socialno delo, ta pa o tem
odloĉi naprej (28. ĉlen).
Na podroĉju socialnega varstva se uporablja tudi naslednje pravilnike:
Pravilnik o koncesijah na podroĉju socialnega varstva (Uradni list RS, št.
72/1997);

Pravnik o tehniĉnih pogojih za izvajanje socialnovarstvene storitve pod
posebnimi pogoji ter izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te
storitve (Uradni list RS, št. 101/2000);
Pravilnik o strokovnem in upravnem nadzoru na podroĉju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 105/2000).

3.5 OBČINSKI PREDPISI
Obĉina ureja svoje delovanje s predpisi oziroma splošnimi akti, med katerimi je
najpomembnejši statut obĉine, saj na tej podlagi lahko lokalna skupnost deluje,
oblikuje obĉinske organe, doloĉa njihove pristojnosti. Obĉina ga sprejme na
podlagi 64. ĉlena ZLS. Poleg tega statut ureja naĉine sodelovanja obĉanov,
opredeljuje obĉinsko upravo, obĉinske javne sluţbe, premoţenje in financiranje
nalog obĉine oziroma krajevne skupnosti, splošne ter posamiĉne akte, varstvo
lokalne samouprave in pravic posameznikov ter organizacij, medobĉinsko
sodelovanje.
Poleg Statuta MOK (Uradni list RS, št 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06) so za
obĉino pomembni odloki, odredbe, navodila in pravilniki. Slednji so najpogosteje
uveljavljeni predpisi, ki se navezujejo na socialno podroĉje.
Obĉinski predpisi s podroĉja socialnega varstva v MOK so:

Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoĉi staršem ob rojstvu otroka
(Uradni list RS, št. 90/05, 67/06);

Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoĉi (Uradna objava, št.
40/00, 30/01);

Odlok o organizaciji in izvajanju javne sluţbe na domu v MOK (Uradna
objava, št. 47/00).

Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoĉi staršem ob rojstvu otroka ureja
dodeljevanje enkratne denarne pomoĉi iz obĉinskega proraĉuna novorojencem v
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MOK. V pravilniku so opredeljeni upraviĉenci. To je eden od staršev novorojenca,
ki mora biti drţavljan RS ter obĉan MOK. Doloĉen je tudi postopek uveljavljenja
enkratne denarne pomoĉi, ki se zaĉne s pisno vlogo na obrazcu, ki se jo pošlje na
obĉino. Upraviĉenost ugotavlja obĉinski upravni organ, ki je pristojen za podroĉje
druţbenih dejavnosti. Višina enkratne denarne pomoĉi znaša 200,00 EUR bruto.
S Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoĉi se doloĉi upraviĉence,
vrsto denarnih pomoĉi, kriterije in postopek za dodelitev pomoĉi iz proraĉuna
MOK. Upraviĉenci so prebivalci MOK, ki so ţe izkoristili vse zakonske pravice,
vendar vseeno nimajo dovolj sredstev za preţivetje. Denarna pomoĉ je
namenjena nakupu šolskih potrebšĉin osnovnošolcem, plaĉilu šole v naravi
osnovnošolcem, plaĉilu kosil osnovnošolcem med šolskim letom, plaĉilu kosil in
varovanju na daljavo starejših in invalidnih oseb, ki so po pravilniku, ki doloĉa
standarde in normative socialnovarstvenih storitev, upraviĉene do socialne oskrbe
na domu. Poleg tega je denarna pomoĉ namenjena tudi nakupu kurjave za zimo
ter kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne
ogroţenosti. Kriterij za doloĉitev višine pomoĉi je minimalni dohodek posameznika
ali druţine, višina pa znaša toliko, kolikor znaša denarna socialna pomoĉ po
merilih zakona. Upraviĉenost denarne socialne pomoĉi ugotavlja Center za
socialno delo Koper. Sredstva za denarno socialno pomoĉ zagotavlja obĉina v
svojem proraĉunu.

Odlok o organizaciji in izvajanju javne sluţbe na domu v MOK ureja organizacijo in

delovanje javne sluţbe pomoĉi na domu v delu, ki se nanaša na socialno oskrbo,
upraviĉence, obseg, vrsto, cene in naĉin plaĉila. Upraviĉenci so prebivalci MOK, in
sicer invalidne osebe, starostniki in druge osebe, upraviĉene do institucinalnega
varstva. Upraviĉenost ugotavlja Center za socialno delo Koper na podlagi
zahtevka, ki ga poda upraviĉenec ali njegov zakoniti zastopnik. Omenjeno javno
sluţbo zagotavlja MOK, zanjo skrbi Center za socialno delo Koper, izvajajo pa jo
javni zavodi ali druge pravne oziroma fiziĉne osebe s koncesijo. Socialna oskrba
na domu obsega gospodinjsko pomoĉ, pomoĉ pri vzdrţevanju osebne higiene ter
pomoĉ pri ohranjanju socialnih stikov. Ceno storitve, ki je oblikovana po Pravilniku
o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, doloĉi izvajalec
storitev socialnovarstvenih storitev. Izvajalec si mora za ceno pridobiti soglasje
ţupana. Upraviĉenci sami plaĉajo celotne stroške storitve. Tisti, ki nimajo dovolj
sredstev, pa so upraviĉeni do delne ali celotne oprostitve in olajšav, ki se jo dodeli
za najveĉ 12 mesecev. Tudi o tem odloĉa Center za socialno delo Koper, merila pa
so doloĉena v ZSV. Tiste osebe, ki prejemajo nadomestila za invalidnost, denarne
dodatke, denarne pomoĉi kot edini vir preţivetja, so v celoti oprošĉene plaĉila
storitev. Sredstva za izvajanje javne sluţbe mora v svojem proraĉunu zagotoviti
MOK.
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3.6 NACIONALNI PROGRAM
Pomemben program, ki usmerja socialno varstvo v RS, je Resolucija o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010 (Uradni list RS,
št. 39/2006). V njem so opredeljena temeljna izhodišĉa, makroekonomski in
socialni vidiki razvoja Slovenije, cilji in strategije, ukrepi, merila za razvoj mreţe
javne sluţbe, izhodišĉa za vzpostavite mreţe razvojnih in eksperimentalnih
programov, ocene finanĉnih uĉinkov, naĉin reševanja in spremljanja izvajanja
nacionalnega programa socialnega varstva.
Ena od strategij, to je strategija B, navaja decentralizacijo in deregulacijo
sistemov na podroĉju socialnega varstva. Ta bi se uresniĉila tako, da bi bile
obĉine zakonsko zavezane, da v veĉji meri sooblikujejo in odgovarjajo za socialni
poloţaj prebivalstva na svojem obmoĉju. Poleg storitev in programov, ki jih
zagotavlja ZSV, bi razvijale še druge socialne programe.
Drugi ukrep, ki bi vplival na delo obĉine na socialnem podroĉju, je strategija D, ki
opredeljuje mobilizacijo vseh oblikovalcev in izvajalcev socialne politike na
razliĉnih ravneh za doseganje skupnega cilja socialnega vkljuĉevanja. To bi se
doseglo z uvedbo novega modela organiziranosti in pristojnosti naĉrtovalcev in
izvajalcev politike socialnega varstva, ki bi prispeval k uĉinkovitejšemu izvajanju
socialnega varstva. V praski bi center za socialno delo postal skupna izvajalska
sluţba obĉine in drţave.
Naslednji ukrep se navezuje na prenos izvajalske funkcije na podroĉju
socialnovarstvenih zavodov z drţave na druge subjekte, kar bi poveĉalo stopnjo
partnerstva drţave in lokalnih skupnosti ter civilne druţbe in zasebnega sektorja.
Ta prenos, znan kot strategija F, bi se izvedel z oblikovanjem javne mreţe
izvajalcev, v katerih bi bili zastopani javni zavodi, zasebniki in nevladne
organizacije. Pri javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je drţava, bi bil v
doloĉenem delu izveden postopen prenos izvajalske funkcije na druge subjekte,
kot so pokrajine, obĉine, zasebniki in nevladne organizacije.
Strategija bi prinesla drugaĉne finanĉne posledice za obĉine, ki sodelujejo pri
sofinanciranju socialnega varstva na lokalni ravni. Izraĉuni kaţejo, da bi se
obĉinska sredstva, ob predpostavki, da se zakonodaja ne bi spreminjala, poveĉala
s sedanjih 10,5 milijarde na dobrih 14 milijard EUR. Indeks rasti za obdobje 2005
do 2010 znaša 136, deleţ teh sredstev v BDP pa naj bi se zmanjšal z zdajšnjih
0,16 na 0,15 % (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za
obdobje 2006–2010).
Pri uresniĉevanju nacionalnega programa ima obĉina naslednje naloge:
zagotavljanje izvajanja storitev iz okvira javne sluţbe, za katero je pristojna
po zakonu;
razpis javnih nateĉajev za podelitev koncesij in sklepanje pogodb o
koncesijah za storitve iz svoje pristojnosti;

17

zagotavljanje sredstev za plaĉila oskrbnih stroškov v socialnovarstvenih
zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v
celoti oprošĉene plaĉil po posebnih merilih;
zagotavljanje sredstev za (do)plaĉilo pomoĉi na domu in druţinskega
pomoĉnika;
pospeševanje in organiziranje dejavnosti in programov socialnega varstva
po ZLS.
Naslednja pomembna strategija drţave na podroĉju socialnega varstva je

Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, soţitje in kakovostno
staranje prebivalstva, ki ga je sprejela Vlada RS 21. 9. 2006. Program je nastal

zaradi dejstva, da se prebivalstvo stara in poslediĉno potrebe. Osnovni namen
strategije je poveĉati solidarnost in kakovostno skrb za starejšo generacijo.
Program temelji na Zeleni knjigi Sveta EU, kjer so zapisani odzivi na demografske
spremembe. Prvi del pojasnjuje izhodišĉa strategije, drugi del pa opredeljuje
natanĉne cilje za uresniĉitev teh strategij. V tretjem delu sledi pregled stanja, v
ĉetrtem so navodila za izvedbo strategij, zakljuĉi pa se s predlogom za oblikovanje
novih akcijskih naĉrtov. V strategiji je podanih tudi nekaj številk za leto 2006 –
storitev pomoĉ na domu je zagotovljena za skoraj 5000 uporabnikov, starejših od
65 let, v veĉ kot 85 % slovenskih obĉinah.
Eden od naštetih ciljev, ki se navezuje na obĉino, je cilj spodbujanja in razvijanja
moţnosti rentnega odkupa stanovanj, tako da bi z obroĉno prodajo lastnega
stanovanja starejši ljudje prišli do doloĉenega premoţenja, ki bi ga bodisi uporabili
za izboljšanje bivalnega okolja ali prenovo bodisi za potovanja, kulturno
udejstvovanje, izobraţevanje v tretjem ţivljenjskem obdobju in podobno, hkrati
pa bi lahko do smrti prebivali v stanovanju, po njihovi smrti pa bi stanovanje
prešlo v last tistega, ki je rento izplaĉeval.
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4 EVROPSKA UNIJA IN SOCIALNA VARNOST
Izraz socialna varnost na evropski ravni pomeni sistem socialnih storitev v drţavah
ĉlanicah, ki so na voljo ob socialnih problematikah, kot so na primer bolezen,
materinstvo, nesreĉa pri delu in poklicna bolezen, starost, invalidnost, smrt
oziroma pomoĉ preţivelim in brezposelnost (Slovensko predsedstvo. URL:
eu2008.si/si/Policy_Areas/Employment_Social_Policy_Health_and_Consumer_Affai
rs/Social_policy/index.html, 15. 10. 2008)
Na socialnopolitiĉnem podroĉju so bili ţe leta 1992 podani nekateri predlogi na
evropski ravni, vendar se je njihovo izvajanje izjalovilo zaradi razliĉnih stališĉ
drţav ĉlanic EU. Poslediĉno je imela socialna varnost dolgotrajno pot uveljavljanja,
in sicer od Protokola do Amsterdamske pogodbe, po kateri je Maastrichtski
socialni sporazum sestavni del Pogodbe o Evropski skupnosti (PES). To pomeni
prelomno toĉko v zgodovini razvoja socialne politike v EU, saj so socialne
pristojnosti na ravni skupnosti veljale za vse drţave ĉlanice.
EU se zaveda, da so za podroĉje socialne politike pristojne predvsem drţavne in
lokalne oblasti, vendar ţeli tudi sama prispevati k spodbujanju sodelovanja ter k
skupnim ukrepom. EU ima na voljo številne mehanizme vplivanja na socialno
politiko, s katerimi ţeli zagotoviti spoštovanje pravic. Primer mehanizmov sta
uvajanje evropske zakonodaje ter spodbujanje nezavezujoĉe izmenjave informacij
in mnenj. S temi mehanizmi nima neposrednega vpliva na poenotenje sistemov
evropske varnosti drţav ĉlanic, ker se med seboj ti razlikujejo, paĉ pa pripomorejo
k uspešnejšemu izvajanju socialne politike. Poleg tega se od drţave do drţave
razlikujejo tudi socialne problematike, zato se to podroĉje najuspešnejše rešuje na
drţavni oziroma na lokalni ravni.
EU doloĉa zgolj najniţje standarde in pravice, preostali del socialne politike pa je v
pristojnosti drţav ĉlanic. Pri oblikovanju socialne politike in politike zaposlovanja
EU sodeluje tudi s civilno druţbo, z nevladnimi organizacijami in društvi, hkrati pa
krepi socialni dialog s socialnimi partnerji na evropski ravni. Socialne partnerje
predstavlja evropska zveza sindikatov na eni in evropske organizacije delodajalcev
na drugi strani.
Zagotavljanju pravic do socialne varnosti je namenjena Evropska socialna listina,
ki jo je RS ratificirala leta 1999. Listina poudarja tri posebna podroĉja socialnega
varstva: druţino, materinstvo in starost (Evropska socialna listina, str. 21). Vsi
trije sklopi se odraţajo v osnovnih pravicah delavcev, ki jih listina opredeljuje, in
predpisuje naloge pogodbenic, s katerimi izvršujejo pravice. Pravice delavcev iz
podroĉja socialnega varstva so: pravica do varstva otrok in mladine, pravica do
socialne varnosti ter socialne in zdravstvene pomoĉi, pravica otrok in mladih do
socialnega varstva, varstvo pred revšĉino in socialno izkljuĉenostjo ter pravica do
primerne nastanitve (Socialno varstvo v Evropski socialni listini, str. 46). Izvajanje
pravice do socialne varnosti je opredeljena v 12. ĉlenu Evropske socialne listine, ki
pravi, da morajo pogodbenice ohranjati omenjeno pravico in si prizadevati za
pospešen razvoj sistema socialne varnosti. Poleg tega morajo skrbeti za
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enakopravno obravnavanje lastnih drţavljanov in drţavljanov drugih pogodbenic
na podroĉju socialne varnosti. O izvajanju doloĉil listine v RS je ministrstvo za
delo, druţino in socialo dolţno poroĉati Svetu Evrope.
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5 PRISTOJNOSTI
VARSTVA

OBČINE

NA

PODROČJU

SOCIALNEGA

Naloge s podroĉja socialnega varstva spadajo pod izvirni delokrog, saj
predstavljajo lokalne zadeve javnega pomena, ki se nanašajo na prebivalce
obĉine. Te so natanĉno opredeljene v Katalogu pristojnosti obĉin,1 ki je povzet po
Ustavi RS in ZLS ter ZSV, razdeljene pa so med obĉinski svet, ţupana, obĉinsko
upravo.
5.1 PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA
Ena od nalog obĉinskega sveta je ta, da v proraĉunu zagotovi sredstva za
financiranje pravic do druţinskega pomoĉnika (ZSV, 5/18. a ĉlen), in sicer takrat,
kadar osebna sredstva invalidnih oseb in zavezancev za preţivetje ne zadostujejo.
Poleg tega obĉinski svet sprejme odlok o opravljanju javne sluţbe na podroĉju
socialnega varstva (ZSV, 43. Ĉlen). Na tem podroĉju si pristojnosti deli z obĉinsko
upravo.
Naslednja naloga obĉinskega sveta je sprejemanje koncesijskega akta za
podelitev koncesije javni sluţbi za pomoĉ druţini na domu (ZSV, 45. ĉlen).
Koncesijo podeli obĉinski svet na javnem razpisu ter za doloĉen ĉas z moţnostjo
podaljšanja. Med prijavitelji na podlagi mnenja socialne zbornice obĉinski svet
izbere najugodnejšega ponudnika. V koncesijski pogodbi je doloĉena vrsta in
obseg storitev, zaĉetek in ĉas izvajanja koncesije, cena storitev, sredstva, ki jih
zagotavlja obĉinska uprava, obveznosti koncesionarja, pogodbene sankcije, naĉin
nadzora, prenehanje koncesijske pogodbe, obveznosti koncesionarja ob
predĉasnem prenehanju pogodbe ter druge doloĉbe.
Obĉinski svet imenuje predstavnike lokalne skupnosti v svet doma za starejše in v
svet centra za socialno delo (ZSV, 55. ĉlen). To je socialnovarstveni zavod, ki ga
upravlja svet zavoda. Poleg predstavnikov lokalne skupnosti ĉlanstvo sestavljajo
še predstavniki ustanoviteljev in delavcev. Podrobnejšo sestavo doloĉi ustanovitelj
z aktom. Poleg tega obĉinski svet daje soglasje k imenovanju direktorja javnega
socialnovarstvenega zavoda (ZSV, 56. ĉlen).
Najpomembnejša naloga obĉinskega sveta je zagotoviti proraĉunska sredstva za
financiranje socialnovarstvenih dejavnosti, ki se med drugim financirajo tudi iz
drţavnega proraĉuna, s plaĉili storitev, prispevki dobrodelnih organizacij in
organizacij za samopomoĉ ter invalidnih organizacij ter prispevki donatorjev (ZSV,
97. ĉlen, 99. ĉlen). Iz obĉinskega proraĉuna se financirajo pravice druţinskega
1

Katalog pristojnosti obĉin, izdelala Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo v sodelovanju z
Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naroĉila v Mariboru, tisk in oblikovanje: KODA PRESS –
tiskarna SAJE, Maribor 1998.
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pomoĉnika (v višini 50 % subvencije k ceni storitve), pomoĉ druţini na domu,
pomoĉ pri uporabi stanovanja (najemnina), stroški storitev v zavodih za odrasle,
kadar je upraviĉenec delno ali v celoti oprošĉen plaĉila, ter razvojne in dopolnilne
programe. Sredstva se dodelijo na obmoĉju upraviĉenĉevega stalnega
prebivališĉa.
Obĉinska uprava doloĉi dodatne oprostitve pri plaĉilu stroškov za pomoĉ na domu
in pri plaĉilu storitev v zavodih za odrasle (ZSV, 100. a ĉlen). Merila doloĉi Vlada
RS, obĉina pa lahko tudi sama doloĉi dodatne oprostitve pri plaĉilu stroškov za
pomoĉ na domu in pri plaĉilu storitev v zavodih za odrasle.
Cene storitve predpiše minister, pristojen za socialno varstvo, ceno pa doloĉi
organ upravljanja. K cenam storitve pomoĉi druţini na domu daje soglasje
obĉinski svet (ZSV, 101. ĉlen).
5.2 PRISTOJNOSTI ŢUPANA
Ţupan ima pristojnosti razdeljene na tri podroĉja, od katerih se socialno varstvo
navezuje na funkcijo zakonitega zastopanja obĉine. Gre na pristojnost zastopanja
obĉine in njenega obĉinskega sveta v zadevah izvajanja nalog obĉine in
izvrševanja odloĉitev.
Poleg zastopanja ţupan lahko poda predhodno mnenje k odloĉitvi o dodelitvi
druţinskega pomoĉnika (ZSV, 2,3 18. f ĉlen). O tem odloĉa obĉinski svet.
Kot je bilo ţe zapisano, obĉinski svet sprejme koncesijski akt, koncesijsko
pogodbo z izbranim kandidatom pa sklene ţupan (ZSV, 45. ĉlen 47. e ĉlen). V njej
so urejena razmerja med koncesionarjem in koncedentom, ki so ţe opisana med
pristojnostmi obĉinskega sveta.
Naslednja pristojnost ţupana se navezuje na center za socialno delo. Pristojnemu
centru za socialno delo ţupan poda zahtevo za prepoved odtujitve ali obremenitve
nepremiĉnine, katere lastniku obĉina plaĉuje storitve institucionalnega varstva oz.
financira pomoĉ druţini na domu (ZSV, 100. b ĉlen, 100. c ĉlen). O tem odloĉa
pristojni center za socialno delo.
5.3 PRISTOJNOSTI OBČINSKE UPRAVE
Na podroĉju socialnega varstva ima kljuĉno vlogo obĉinska uprava oziroma njena
organizacijska enota, tj. Oddelek za druţbene dejavnosti in razvoj. Prva
pristojnost obĉinske uprave je imenovanje triĉlanske komisije za podelitev
koncesije (ZSV, 47. ĉlen), ki je ustanovljena za presojo in pregled prispelih
ponudb za izvajanje javne sluţbe na podroĉju socialnega varstva.
Obĉinska uprava z odloĉbo podeli koncesijo za opravljanje javne sluţbe tistemu, ki
je najbolj ustrezen ponudnik, in doloĉi ĉas trajanje koncesije (ZSV, 47. c ĉlen).
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Poleg tega z odloĉbo lahko odvzame koncesijo za opravljanje javne sluţbe (ZSV,
47. l ĉlen) ali pa razveljavi odloĉbo o podelitvi koncesije z izdajo odloĉbe o
prenosu koncesije (ZSV, 47. i ĉlen). Obĉinska svet opravi prenos koncesije na
drugo osebo. Prenos je mogoĉ sporazumno z izdajo nove odloĉbe pod enakimi
pogoji. V primerih, ko koncesionar v roku ne izpolni doloĉenih pogojev ali ne
podpiše koncesijske pogodbe, ne opravlja javne sluţbe v skladu s predpisi, ne
ravna v skladu z odloĉbami, posluje z izgubo ali se zmanjšajo potrebe po
opravljanju storitev, obĉinska uprava po pisnem opozorilu in v primernemu roku
za odpravo kršitev z odloĉbo odvzame koncesijo.
Naslednja pristojnost je vodenje registra o podeljenih koncesijah (ZSV, 47. f ĉlen).
Obĉinska uprava lahko odloĉi o dodatnih oprostitvah pri plaĉilu stroškov za pomoĉ
na domu in pri plaĉilu storitev v zavodih za odrasle, kadar obĉinski svet doloĉi
dodatne oprostitve (ZSV, 100. a ĉlen). Merila za delne ali celotne oprostitve pri
plaĉilu storitev doloĉi Vlada RS. Storitve socialne preventive, prve socialne pomoĉi
in institucionalnega varstva so za vse zavezance brezplaĉne.
Poleg zgoraj naštetega ima obĉinska uprava po zakonu o postopku za
uveljavljanje socialnovarstvenih pravic dve pristojnosti. Prva pristojnost se
navezuje na Zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih ter delna
nadomestitev stanarin po Zakonu o stanovanjskem gospodarstvu, o katerih odloĉa
obĉinska uprava ali center za socialno delo (ZPUSP, 2. ĉlen). Druga pristojnost je
sprejemanje zahtevkov za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic (ZPUSP, 4., 6. in
8. ĉlen). Obĉinska uprava oziroma center za socialno delo lahko uvede postopek
po uradni dolţnosti, ĉe meni, da za to obstajajo razlogi.
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6 PRIMER SOFINANCIRANJA PROGRAMOV
VARSTVA V MESTNI OBČINI KOPER

SOCIALNEGA

6.1 MESTNA OBČINA KOPER IN PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA
6.1.1 Predstavitev Mestne občine Koper
MOK je ena od enajstih mestnih obĉin v RS. Njen upravni razvoj sega globoko v
zgodovino, od rimskih naselbin (3.–1. stol. pr. n. š), nadvlade nemškega cesarstva
v srednjem veku do svobodne komune (leta 1186) in ponovne beneške nadoblasti
(leta 1279). Ta je trajala vse do leta 1797, ko je Avstrija nad tem ozemljem
razširila svojo oblast. Nato je leta 1804 mesto postalo sedeţ istrskega okroţnega
glavarstva, ki je bilo podrejeno guberniju v Trstu, kar je povezano z Napoleonovo
oblastjo in vkljuĉitvijo Kopra v Ilirske province leta 1809. Leta 1814 Avstrija
ponovno zasede Istro in s tem tudi Koper, ki pod novo oblastjo doţivi gospodarski
in kulturni razcvet. Leta 1920 je Koper prišel pod italijansko oblast, ki je trajala do
osvoboditve leta 1945. V drugi polovici 20. stoletja Koper beleţi hiter razvoj, MOK
pa je bila ustanovljena leta 1994 (Ĉok, Gomezel, 2000, str. 11).
Burna zgodovina se pozna tudi v ţe nekaj let trajajoĉih polemikah o neustavnosti
obĉine, kar izhaja iz odloĉbe Ustavnega sodišĉa št. U-I-301/98. Ustavno sodišĉe je
v odloĉbi ugotovilo, da je MOK prevelika po teritorialnem obsegu, številu naselij in
prebivalcev, njeno obmoĉje presega obmoĉje mesta in mestne okolice, ki jo
povezuje dnevna migracija prebivalstva, kar pa se pri prebivalcih MOK kaţe kot
zavest o povezanosti. Poleg tega je Ustavno sodišĉe sprejelo Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi in s tem je prenehal
veljati Zakon o postopku za ustanovitev obĉin ter za doloĉitev njihovih obmoĉij.
Nov zakon dopušĉa izjemo, na podlagi katere bi lahko drţavni zbor, ne glede na
izzid referenduma, z zakonom ustanovil novo obĉino oz. spremenil obmoĉje
obĉine, ĉe bi ocenil, da je potrebno obĉino uskladiti z ustavo in zakonom. Drţavni
zbor v primeru MOK te izjeme v ĉasu, ko so bili podani predlogi za ustanovitev
novih obĉin v MOK, ni izkoristil. Na izvedenem referendumu za izloĉitev krajevne
skupnosti Ankaran ter Hrvatini iz MOK, je izid pokazal nasprotovanje izloĉitvi
referendumskega obmoĉja.
MOK ima 105 naselij, ki se raztezajo na 311,2 km2 površine. Naselja po
abecednem vrstnem redu so: Abitanti, Ankaran, Babiĉi, Bariţoni, Belvedur,
Bertoki, Bezovica, Boĉaji, Bonini, Boršt, Bošamarin, Brezovica pri Gradinu, Breţec
pri Podgorju, Briĉ, Butari, Cepki, Cerej, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah, Dvori,
Ĉentur, Ĉeţarji, Ĉrni Kal, Ĉrnotiĉe, Fijeroga, Gabrovica pri Ĉrnem Kalu, Galantiĉi,
Gaţon, Glem, Gradin, Graĉišĉe, Grinjan, Grintovec, Hrastovlje, Hrvatini, Jelarji,
Kampel, Karli, Kastelec, Kolomban, Koper, Koromaĉi - Boškini, Kortine, Kozloviĉi,
Koštabona, Krkavĉe, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manţan, Marezige,
Maršiĉi, Moĉunigi, Montinjan, Movraţ, Olika, Osp, Peraji, Pisari, Plavje, Pobegi,
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Podgorje, Podpeĉ, Poletiĉi, Pomjan, Popetre, Prade, Praproĉe, Predloka, Pregara,
Premanĉan, Puĉe, Rakitovec, Riţana, Roţar, Sirĉi, Smokvica, Socerb, Soĉerga,
Sokoliĉi, Spodnje Škofije, Srgaši, Stepani, Šalara, Šeki, Škocjan, Šmarje, Sv.
Anton, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek, Truške, Tuljaki, Vanganel in
Zabavlje.
Skupno število krajevnih skupnosti, ki so sestavljene iz naštetih naselij, je 23, in
sicer: Krajevna skupnost Ankaran, Bertoki, Boršt, Ĉrni Kal, Dekani, Graĉišĉe,
Gradin, Hrvatini, Koper - Center, Marezige, Olmo - Prisoje, Pobegi - Ĉeţarji,
Podgorje, Rakitovec, Semedela, Sv. Anton, Škocjan, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za
Gradom, Zazid in Ţusterna (Beljan, 2002, str. 7).
6.1.2 Demografska struktura Mestne občine Koper
Ĉe ţelimo razumeti podlago socialne politike v obĉini, moramo poznati tudi
demografsko strukturo prebivalstva. Na skupnem ozemlju MOK je po statistiĉnih
podatkih za leto 2007 ţivelo 50.708 prebivalstva (tabela 1). Uporabna podatka sta
predvsem število prebivalstva in prebivalstvo po starostnih skupinah.
Tabela 1: Število prebivalstva v MOK leta 2007

PREBIVALSTVO V MOK, 2. polletje 2007
Moški
Ţenske
Skupaj

25.189
25.519
50.708

Vir: Statistični urad RS (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp,
28. 10. 2008)

Število prebivalstva se iz leta v leto poveĉuje, kar je razvidno iz tabele 1 in tabele
3. To pomeni, da se tudi potrebe po socialnem varstvu poveĉujejo.
Iz tabele 2 so razvidne starostne skupine in njihovo število prebivalstva. Najveĉja
je šesta starostna skupina, v kateri je prebivalstvo staro 50–59 let, sledi ji ĉetrta,
v kateri je prebivalstvo staro 30–39 let, ter peta starostna skupina, v kateri so
prebivalci stari 40–49 let. V primerjavi z letom 2005 lahko sklepamo, da se število
starejših prebivalstva veĉa, saj se je na primer šesta starostna skupina poveĉala z
7.766 prebivalcev na 8.211 (tabela 3).
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Tabela 2: Prebivalstvo po starostnih skupinah v MOK leta 2007

PREBIVALSTVO PO STAROSTNIH SKUPINAH V MOK, 2. polletje 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0-9 let
10-19 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
70-79 let
80-89 let
90-99 let
100 +
SKUPAJ

4.216
4.573
7.016
7.792
7.719
8.211
5.176
4.092
1.777
133
3
50.708

Vir: Statistični urad RS (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp,
9. 11. 2008)

Tabela 3: Prebivalstvo po starostnih skupinah v MOK leta 2005

PREBIVALSTVO PO STAROSTNIH SKUPINAH V MOK, 2. polletje 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0-9 let
10-19 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
70-79 let
80-89 let
90-99 let
100 let +
SKUPAJ

3.975
4.835
7.048
7.415
7.807
7.766
4.975
4.002
1.462
169
3
49.479

Vir: Statistični urad RS ( http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp, 9. 11.
2008)
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6.1.3 Organiziranost Mestne občine Koper na področju socialnega
varstva
MOK ima po Statutu MOK (Uradni list RS, št 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06)
te organe: ţupan, obĉinski svet in nadzorni odbor, ki izvajajo tiste pristojnosti, ki
so opisane v 5. poglavju diplomske naloge.
Obĉinski svet ustanavlja svoja stalna in zaĉasna delovna telesa, to so komisije ter
odbori, ki mu pomagajo pri svojem delovanju (Statut MOK, 63. ĉlen). Na podroĉju
socialnega varstva je ustanovljen stalni odbor za druţbene dejavnosti (Statut
MOK, 64. ĉlen). Njegovo sestavo in delovno podroĉje doloĉi obĉinski svet z
odlokom (Statut MOK, 65. ĉlen).
Pravna podlaga za organizacijo in delovanje obĉinske uprave so: Statut Mestne
obĉine Koper, Odlok o organizaciji in delovanju obĉinske uprave ter Pravilnik o
sistematizaciji delovnih mest in o nagrajevanju zaposlenih v obĉinski upravi.
Obĉinska uprava ni organ obĉine, sestavljajo pa jo upravni organi, tj. obĉinski
uradi, samostojna obĉinska sluţba, kabinet ţupana in zavod. Med obĉinske urade
MOK, ki opravlja naloge iz podroĉja socialnega varstva, spada Urad za druţbene
dejavnosti in razvoj (Odlok o organizaciji in delovanju obĉinske uprave, 18. ĉlen).
Ţupan predlaga obĉinsko upravo in njeno organizacijo ter je med drugim tudi njen
predstojnik. Neposredno vodenje obĉinske uprave sloni na tajniku obĉine, ki ga
imenuje in razrešuje ţupan (Odlok o organizaciji in delovanju obĉinske uprave, 2.
ĉlen). Urad na podroĉju druţbene dejavnosti izvaja svoje naloge na podroĉju
socialnega varstva, otroškega varstva ter prepreĉevanja zasvojenosti in mladine
po 26. ĉlenu omenjenega odloka. Poleg tega opravlja tudi nadzor nad zakonitostjo
delovanja izvajalcev javnih sluţb iz tega podroĉja.
V MOK se na podroĉju socialnega varstva opravljajo razliĉne naloge, ki so
opredeljene v pravnih aktih, kot so ZLS, ZSV, Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih pravic,
Uredba o merilih za doloĉanje oprostitev pri plaĉilu socialno varstvenih storitev ,
ter v obĉinskih aktih, kot so Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoĉi
staršem ob rojstvu otroka, Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoĉi ter
Odlok o organizaciji in izvajanju javne sluţbe na domu v MOK. Programi, ki se
izvajajo, so opisani v naslednjem poglavju.
6.2 PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA V MOK
Programi socialnega varstva v MOK so oblikovani na zakonski podlagi in po
potrebah prebivalstva. Podroĉje porabe obĉinskega proraĉuna za podroĉje
socialnega varstva obsega dve podroĉji: varstvo otrok in druţine ter izvajanje
programov socialnega varstva. To sta glavni raĉunovodski postavki, na katerih
sloni bilanca odhodkov MOK. Izvajanje programov socialnega varstva je
razdeljeno na posamezne sklope, kot so socialno varstvo invalidov, socialno
varstvo starejših, socialno varstvo materialno ogroţenih, socialno varstvo
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zasvojenih, socialno varstvo drugih ranljivih skupin (Zakljuĉni raĉun MOK 2008,
str. 61).
6.2.1 Varstvo otrok in druţine
Program varstva otrok in druţine je program pomoĉi v druţini. Sredstva, ki so
dodeljena temu programu, so namenjena izplaĉilu staršem za enkratno denarno
pomoĉ ob rojstvu otroka ter za obdaritev vseh novorojencev v obĉini s knjigo.
Enkratna denarna pomoĉ je v skladu s prejetim obĉinskim Pravilnikom o dodelitvi
denarne pomoĉi staršem ob rojstvu otrok.
6.2.2 Izvajanje programov socialnega varstva
Programi socialnega varstva obsegajo tiste storitve, ki se izvajajo po ZSV ter so
zapisani v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva v RS za obdobje
2006-2010 in v ZLS.
Ti programi zajemajo: institucionalno varstvo odraslih, Dnevno terapevtski center
Barĉica – CSD, Varstveno delovni center Koper, druţinski pomoĉnik, druge oblike
varstva, bivalna skupnost slepih in slabovidnih ter ugotovitveni postopki Centra za
socialno delo Koper. Slednja raĉunovodska postavka se nanaša na pogodbene
obveznosti, ki jih ima Center za socialno delo Koper do MOK. Primer omenjenega
ugotovitvenega postopka je ugotavljanje upraviĉenosti do enkratne denarne
pomoĉi, do regresirane prehrane uĉencem, do prejema kosil. Vodenje postopka
ugotavljanja upraviĉenosti do dodelitve denarne pomoĉi je financirano iz sredstev
obĉinskega proraĉuna. Te pomoĉi lahko pridobijo obĉani v skladu s Pravilnikom o
dodeljevanju denarnih socialnih pomoĉi v MOK.
Vsi ostali našteti programi se uvršĉajo med socialno varstvo invalidov. Med te
spada tudi institucionalno varstvo (16. ĉlen ZSV), ki obsega pomoĉ v zavodu ali v
drugi druţini ali v drugi organizirani obliki, kot so stanovanjske skupine in dnevni
centri. S temi se invalidom in starejšim omogoĉa samostojno ţivljenje doma ali pa
bivanje drugod, poskrbljeno pa je zlasti za varstvo in za zdravstveno varstvo ter
organizirano prehrano. Ker ZSV ne predvideva socialnega varstva invalidov in
starejših oseb loĉeno, je v tabeli 5, ki prikazuje bilanco odhodkov za socialno
varnost, institucionalno prikazano enotno pod socialno varstvo starejših, ĉeprav je
v bilanci prikazano loĉeno.
Obĉina je v letu 2008 plaĉevala stroške institucionalnega varstva 57 obĉanom, 9
oseb s posebnimi potrebami je vkljuĉenih v stanovanjsko skupnost, 27
uporabnikov pa je vkljuĉenih v dnevni center.
Dnevni delovno terapevtski center Barĉica je namenjen tistim uporabnikom, ki
imajo dolgotrajne ali ponavljajoĉe duševne motnje. Barĉica je razvojni projekt
Centra za socialno delo Koper in ga poleg ministrstva za delo, druţino in socialne
zadeve financira tudi proraĉun MOK, in sicer na podlagi 5. alineje 99. ĉlena ZSV.
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Varstveno delovni center Koper (VDC Koper) je samostojni varstveni zavod, ki
opravlja naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle
invalidne osebe.
Druţinski pomoĉnik je pravica invalidov do izbire pomoĉnika za pomoĉ pri
opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb. Dodeli se v skladu z ZSV (99. ĉlen)
namesto celodnevnega institucionalnega varstva. MOK od bruto zneska za pravice
druţinskega pomoĉnika plaĉa vse potrebne prispevke in druţinskemu pomoĉniku
nakaţe neto znesek. Invalidne osebe in njeni zavezanci morajo za preţivljanje
obĉini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice druţinskega
pomoĉnika.
Bivalna skupnost slepih in slabovidnih deluje v okviru Medobĉinskega društva
slabih in slabovidnih Koper. Njena prvenstvena naloga je pomagati osebam pri
vkljuĉevanju v vsakodnevno ţivljenje in delo. Financira se na podlagi 99. ĉlena
ZSV.
Druge oblike varstva zajemajo sofinanciranje drugih stanovanjskih skupnosti, kot
sta društvo Ozara, Šent in Sklad Silva. Slednji izvaja programe za osebe z
motnjami v duševnem razvoju. Sredstva, ki jih obĉina da skladu, so namenjena za
sofinanciranje projekta individualne oblike spremljanja ljudi s posebnimi
potrebami. To je prvi takšen projekt v RS. Pilotni projekt je namenjen spremstvu
oseb s posebnimi potrebami z namenom, da se jim veĉa samostojnost s pomoĉjo
spremljevalcev. Projekt financira tudi Obĉina Piran. Ozare je društvo, ki opravlja
dejavnost informiranja in svetovanja. Namenjeno je osebam s teţavami v
duševnem zdravju. Pisarne zagotavljajo neposredno pomoĉ, asistenco,
zagovorništvo, pomoĉ pri vzpostavljanju socialne mreţe itd. Šent je slovensko
zdruţenje za duševno zdravje s ciljem socialne in psihološke rehabilitacije oseb z
duševnimi motnjami ter ustvarjanja novih delovnih mest za teţje zaposljive osebe.
Šent deluje kot neprofitna organizacija na obmoĉju RS s podruţnicami v nekaterih
obĉinah. Med te spada tudi podruţnica v Kopru, ki pridobiva sredstva tudi iz
proraĉuna MOK.
6.2.3 Socialno varstvo starejših
V program socialnega varstva starejših spada pomoĉ na domu, kar pomeni razvoz
kosil, institucionalno varstvo starejših oseb, program Centra za pomoĉ na domu
(Mali princ). Poleg tega se iz obĉinskega proraĉuna financira javna sluţba pomoĉi
na domu (CSD Koper), Center za pomoĉ na domu (Mali princ), Dom starejših
obĉanov (dislocirana enota).
Program razvoz kosil se izvaja kot dostava kosil starejšim in invalidnim osebam.
Izvaja se kot socialni servis, ki spada k pomoĉi druţini (15. ĉlen ZSV). Izvajata jo
Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik, ki ga je najela obĉina, in
sicer na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoĉi. Zaradi laţje
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primerjave med obalnimi obĉinami je ta pravica prikazana enotno pod socialno
varstvo materialno ogroţenih, ĉeprav je v bilanci odhodkov MOK prikazana loĉeno.
Socialno varstvo starejših je povezano s socialnimi pravicami invalidov, saj tudi za
starejše osebe obĉina zagotavlja sredstva za delno ali celotno plaĉilo storitev
institucionalnega varstva. Izvaja ga Obalni dom upokojencev Koper. V letu 2008
se je zagotavljalo institucionalno varstvo 66 obĉanom.
V obĉini je organizirana javna sluţba za pomoĉ na domu (pravica do pomoĉi v
druţini, ZSV, 15. ĉlen). Pomoĉ na domu pomeni pomoĉ pri domaĉih opravilih, ki
jih upraviĉenec zaradi invalidnosti ali starosti ali v drugih oblikah ni zmoţen sam
narediti. Taka pomoĉ lahko nadomesti institucionalno varstvo. Program v letu
2008 je izvajalo 17 socialnih oskrbovalcev Centra za socialno delo Koper, ki nudijo
pomoĉ na domu 113 uporabnikom. Torej program izvaja Center za socialno delo
Koper, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo z MOK.
V prihodnosti obĉina naĉrtuje gradnjo novega doma starejših obĉanov, za
katerega še vedno teĉejo pogovori z ministrstvom za delo, druţino in socialne
zadeve.
Regijski Center za pomoĉ na domu Mali princ je projekt Centra za socialno delo
Koper. S tem projektom se ţeli organizirati eno od oblik pomoĉi na domu kot
pomoĉ druţini, in sicer preko posebne telekomunikacijske tehnologije. S to
tehnologijo, gre za sprejemnik in komunikacijsko napravo, se poskrbi za starejše.
Center za pomoĉ na domu je sestavni del mreţe javnih sluţb na podroĉju
socialnega in zdravstvenega varstva (ZSV, 43 ĉlen). Projekt deluje na daljavo, in
sicer 24 ur dnevno. Center za pomoĉ na domu deluje tudi v Izoli in Piranu. Obĉini
program tudi sofinancirata. Zaradi veĉanja potreb po telekomunikacijskih
sredstvih se je za leto 2008 v proraĉunu MOK predvidelo sredstva za nakup 15-ih
telekomunikacijskih naprav.
6.2.4 Socialno varstvo materialno ogroţenih
Socialno varstvo materialno ogroţenih je namenjeno tistim upraviĉencem, ki so
izkoristili vse zakonske moţnosti reševanja socialnih stisk, vendar jih niso uspeli
rešiti. Denarno pomoĉ obĉani dobijo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
denarnih socialnih pomoĉi v MOK. Ti programi so: pomoĉ na domu (prejemniki
kosil), druge pomoĉi (enkratne podpore), delna oskrba otrok, plaĉila pogrebnin,
subvencije stanarin in regresiranje prehrane uĉencem.
Sredstva za denarne pomoĉi so namenjena za plaĉilo kosil osnovnošolcem in
plaĉilo kosil starejšim, ki so bili omenjeni ţe v sklopu socialnega varstva starejših.
Gre za enako pravico, le da so v prejšnjem primeru sredstva namenjena razvozu
kosil, v tem primeru pa prejemnikom kosil. V tabeli 5, ki prikazuje bilanco
odhodov na podroĉju socialnega varstva, je pomoĉ na domu prikazana skupaj z
razvozom in prejemniki kosil.
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Program se financira iz obĉinskega proraĉuna, in sicer 35 %, ostalih 65 % pa
prispeva upraviĉenec sam. V primeru nezmoţnosti plaĉevanja center za socialno
delo predlaga oprostitev plaĉila. Storitev se izvaja za 141 upraviĉencev, vendar
potrebe narašĉajo.
Sredstva so namenjena tudi za enkratne denarne pomoĉi, kot so plaĉilo kurjave,
šolskih potrebšĉin in šole v naravi osnovnošolcem.
Financiranje delne oskrbe otrok pomeni financiranje popoldanske malice otrok v
Centru za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan. Ta raĉunovodska postavka nima
še svojega pravilnika, ampak se financira preko podroĉja izobraţevanja.
V primeru, ĉe pokojnik nima nobenih druţinskih ĉlanov, obĉina plaĉa pogrebnino,
vendar te pravice ne ureja ZSV.
Naslednja sredstva so namenjena subvencijam stanarin obĉanom. To pomeni, da
upraviĉenci dobijo subvencionirano najemnino, in sicer po predpisih. V zadnjih
letih se je ta številka poveĉala zaradi narašĉanja pozidave najemniških stanovanj v
obĉini.
6.2.5 Socialno varstvo zasvojenih
Socialno varstvo zasvojenih obsega sofinanciranje programov za delo z
zasvojenimi, ki jih opravljajo neprofitne organizacije in ustanove. Te dobijo
sredstva s prijavo na razpis o sofinanciranju programa socialnega varstva v MOK
na podlagi 99. ĉlena ZSV. Pogoji in merila so opisana v naslednjem poglavju.
V MOK se s problematiko drog ukvarja Zdravstveni dom Koper, v okviru katerega
deluje Center za prepreĉevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.
Njegove poglavitne naloge se navezujejo na prepreĉevanje razvoja bolezni
odvisnosti in drugih bolezni in zapletov, zdravljenje bolezni odvisnosti od
prepovedanih drog ter odkrivanje in zdravljenje bolezni in drugih zapletov,
povezanih z zlorabo prepovedanih drog (Zdravstveni dom Koper, http://www.zdkoper.si/index.php?page=dejavnosti&id=12, 21. 11. 2008).
Varstvo zasvojenih je poglavitna naloga tudi društva za pomoĉ odvisnikom in
njihovim druţinam Svit Koper. Društvo je nevladna organizacija, ki izvaja
naslednje naloge: poveĉuje socialno vkljuĉenost, zmanjšuje zdravstvene in
socialne posledice, podpira in pomaga svojim uporabnikom in jih spodbuja k veĉji
aktivnosti do samopomoĉi ter informira in ozavešĉa javnost o svojem delu (Svit,
http://www.svit-kp.org/dejavnost.php, 21. 11. 2008).
6.2.6 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin v obĉinskem proraĉunu zajema veĉ
podroĉij. Gre za sofinanciranje programov društev, sofinanciranje preventivnih
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programov, sofinanciranje akcij socialnega varstva (program novoletnega sreĉanja
za socialno ogroţene otroke), dejavnosti Rdeĉega kriţa ter projekt Varna hiša. To
so dopolnilni programi, ki se financirajo po 99. ĉlenu ZSV. Programi so vezani na
delo z zasvojenimi, humanitarnimi dejavnostmi organizacij in društev ter
programi, ki so namenjeni socialni preventivi. Za pridobitev sredstev se morajo
organizacije in programi prijaviti na javni razpis.

6.2.6.1 Sofinanciranje izvajalcev socialnih dejavnosti in društev
Na obmoĉju MOK delujejo številni izvajalci socialnih dejavnosti, ki so javni
socialnovarstveni zavodi ter številna društva, zdruţenja in druge organizacije, ki
vsaka na svoj naĉin rešujejo socialno problematiko.
Med temi je najveĉ društev v javnem interesu, ki delujejo na podlagi Zakona o
društvih (Uradni list RS, št. 61/2006). Ministrstvo za delo, druţino in socialne
zadeve z odloĉbo podeli ali odvzame status društva. Ĉe društvo ţeli pridobiti
status, mora zadostiti naslednjim pogojem: mora opravljati dejavnost, ki je
javnega pomena ter mora imeti izoblikovane programe, ki jih redno izvaja, da
lahko za svoje delovanje pokaţe doseţke, da deluje najmanj dve leti in da je
registrirano, da njegovi ĉlani in ustanovitelji niso pravne osebe javnega prava, da
sredstva uporablja preteţno za namene socialnega varstva.
Socialno varstveni zavodi so: center za socialno delo, varstveno delovni centri,
domovi za otroke itd. Vsi razen centra za socialno delo izvajajo institucionalno
varstvo, nekateri pa organizirajo tudi usposabljanje in zaposlitev.
Vsako leto obĉina izda javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
v MOK, in sicer na podlagi 99. ĉlen ZSV. V 5. alineji 99. ĉlena ZSV je zapisano, da
se iz obĉinskega proraĉuna financirajo razvojni in dopolnilni programi, pomembni
za obĉino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Predmet razpisa so
programi humanitarnih društev, preventivnih društev, programi za delo z
zasvojenimi.
Najpogosteje izvajani programi humanitarnih društev so:
programi, ki omogoĉajo vkljuĉitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi
teţavami v duševnem zdravju, in drugi programi s podroĉja varovanja
duševnega zdravja;
programi, ki omogoĉajo neodvisno ţivljenje invalidov, in drugi programi
pomoĉi invalidom;
programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ter pomoĉ socialno
ogroţenim posameznikom in druţinam;
programi, namenjeni svetovanju, pomoĉi in samopomoĉi ter prepreĉevanju
socialne izkljuĉenosti.
Preventivni programi so programi, s katerimi se izvajajo:
programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoĉ;
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programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izkljuĉenosti
starostnikov;
preventivni programi za ogroţene skupine otrok in mladostnikov;
preventivni programi za prepreĉevanje nasilja v druţinah;
programi za usposabljanje in razvoj mreţe prostovoljcev za delo na
podroĉju socialnega varstva.
Tretji sklop programov so programi za delo z zasvojenimi. To so:
programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode,
terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
preventivni programi, namenjeni osvešĉanju in zmanjševanju vpliva
dejavnikov tveganja ter prepreĉevanju zasvojenosti.
Kandidati na razpisu morajo izpolnjevati pogoje. To pomeni, da morajo za
uporabnike MOK izvajati programe socialnega varstva, ki so zgoraj našteti. Poleg
tega morajo biti registrirani ter morajo imeti zagotovljene prostorske in kadrovske
pogoje za izvajanje programa. Imeti morajo veĉletne izkušnje ter jasno vodeno
raĉunovodsko bilanco in predvideno sofinanciranje programa s strani drugih
sofinancerjev.2
V razpredelnici so navedena tista društva in organizacije v MOK, ki so dobila v letu
2008 sredstva za izvajanje programov socialnega varstva. Poleg društev in
organizacij so sredstva pridobila tudi Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, ki izvaja
program socialnega varstva, tj. Dijaki z mladoletniškimi teţavami, ter Škofijski
Karitas Koper, ki izvaja program socialnega varstva, tj. Pomoĉ posameznikom v

stiski, preventivni programi za otroke.

Tabela 4: Prijavitelji na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za
leto 2008

Zap.
št.

PRIJAVITELJ

1.
2.

CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER, Koper
DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN PRIMORSKE, Nova Gorica

3.

DRUŠTVO LEDVIĈNO BOLNIH JUŢNE PRIMORSKE, Izola

4.
5.
6.
7.

DRUŠTVO SOŢITJE OBALNIH OBĈIN, Koper
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH, Koper
DRUŠTVO INVALIDOV, Koper
DUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SLOVENSKE ISTRE, Koper

8.
9.

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA, Piran
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE, Koper

2

Pogoji so povzeti po javnem razpisu za sofinanciranje socialnega varstva v MOK, 2008. URL:
http://www.koper.si/povezava.aspx?pid=8195, 12. 11. 2008.
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10.

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE PODRUŢNICA OBALA, Maribor

11.

DRUŠTVO
Koper
DRUŠTVO
DRUŠTVO
DRUŠTVO

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ŢENSKA SVETOVALNICA, ŢENSKA SVETOVALNICA PRIMORSKA,
TVOJ TELEFON, Postojna
DISTROFIKOV SLOVENIJE, Ljubljana
PRIJATELJEV ZMERNEGA NAPREDKA, Koper

DRUŠTVO ZA POMOĈ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM DRUŢINAM SVIT KOPER,
Koper
DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŢIVLJENJE IN DOBRE MEDĈLOVEŠKE ODNOSE
VIHARNIK, Koper
DRUŠTVO VITA ZA POMOĈ PO NEZGODI POŠKODBE GLAVE
DRUŠTVO SVETOVALCEV ZAUPNI TELEFON SAMARJAN, Ljubljana

21.
22.

DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŢIVLJENJE, Koper
DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŢENSKE IN OTROKE – ŢRTVE NASILJA,
Ljubljana
GIMNAZIJA GIAN RINALDO CARLI, Koper
KULTURNO IZOBRAŢEVALNO DRUŠTVO PINA, Koper

23.

MEDOBĈINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH, Koper

24.
25.
26.
27.

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO SVETILNIK, Koper
OBMOĈNO ZDRUŢENJE RDEĈEGA KRIŢA, Koper
OZARA SLOVENIJA, Maribor
OBALNO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO, Koper

28.
29.
30.

SKLAD SILVA, Šmarje
ŠENT LJUBLJANA, PODRUŢNICA ŠENTMAR, Koper
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM

31.

ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER – ISTRSKA OBMOĈNA KARITAS, Solkan

32.

ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER – ISTRSKA OBMOĈNA KARITAS, Solkan

33.

USTANOVA: FUNDACIJA »Z GLAVO NA ZABAVO«, Ljubljana

34.
35.
36.
37.
38.

YHD – DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA
ZDRAVSTVENI DOM KOPER, Koper
ZAVOD PELIKAN – Karitas
ZAVOD KARITAS SAMARIJAN
ZDRUŢENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, OBALNA PODRUŢNICA,
Izola
Vir: Mestna občina Koper (http://www.koper.si/povezava.aspx?pid=7651,
12. 11. 2008)
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6.2.6.2 Center za socialno delo
Med naštetimi prijavitelji je pomemben Center za socialno delo Koper, s katerim
ima MOK sklenjeno pogodbo, na podlagi katere center izvaja redno dejavnost za
obmoĉje MOK, ki se pokriva z Upravno enoto Koper.
Center za socialno delo Koper je po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 45/1994,
8/1996 pop.) javni zavod, ki poleg nalog po pooblastilu izvaja še naloge po
zakonu kot javna pooblastila, katere naloge izvajajo v imenu drţave, ter naloge, ki
jih nalagajo predpisi. Center za socialno delo opravlja storitve socialne preventive,
osebne pomoĉi, pomoĉ druţini za dom in na domu (ZSV, 49. ĉlen).
Socialnovarstvene naloge so namenjene odpravljanju socialnih stisk in teţav.
Poleg tega izvaja še naloge s podroĉja starševskega varstva in druţinskih
prejemkov ter preventivne in razvojne programe. Center za socialno delo izvaja
tudi naloge regijske interventne sluţbe za drugi dve istrski obĉini, to sta obĉini
Izola in Piran. V pripravi je tudi razvojni projekt, s katerim se bo ustanovil Regijski
center za pomoĉ na domu, ki naj bi deloval na obmoĉju obĉin: Koper, Izola, Piran,
Seţana, Divaĉa, Hrpelje-Kozina, Komen, Ilirska Bistrica, Postojna in Pivka (Center
za socialno delo, Center za socialno delo Koper. URL: http://csdkp.si/sl/page/view/id/predstavitev, 21. 11. 2008).

6.2.6.3 Projekt Varna hiša
Varna hiša je ime za zatoĉišĉe za ţrtve nasilja oziroma zatoĉišĉe za ţenske, ki so
primorane zapustiti svoje domaĉe okolje in se zateĉi po pomoĉ drugam. Varna
hiša je projekt MOK, Obĉine Izola, Obĉine Piran, ki skupaj sofinancirajo investicijo
in prenovo objekta. Investicijo vodi Obĉina Piran. Projekt je stekel ţe leta 2005,
ko je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. Program bo v
zaĉetku izvajal piranski center za socialno delo, in sicer od 1. januarja 2010 dalje.
Varna hiša bo lahko sprejela do devet ţensk in mater z otroki, ki bodo potrebovale
pomoĉ, in bodo deleţne 24-urnega varovanja ter ostalih socialnih pomoĉi.3

6.2.6.4 Dejavnosti Rdečega kriţa
Rdeĉi kriţ Slovenije je neodvisna humanitarna organizacija nacionalnega pomena.
Zaradi veĉje uĉinkovitosti deluje decentralizirano, kar pomeni, da ima 916
krajevnih organizacij RKS, 56 obmoĉnih zdruţenj ter 12 regijskih. Poleg ostalih
dohodkov, kot so ĉlanarine, dohodki Loterije Slovenije, dohodki od pridobitvene
dejavnosti, donacij, dohodkov akcij, prostovoljnih prispevkov ter drugih virov, se

3

Podatki so povzeti po razgovoru s predstojnico Oddelka za socialno varnost v MOK in iz ĉlanka
ĈAUŠEVIĆ, Alma: Prva Varna hiša na Obali bo odprla svoja vrata 1. januarja prihodnje leto.
Primorski info. 11. 10. 2008.
http://primorska.info/novice/1330/prva_varna_hisa_na_obali_bo_svoja_vrata_odprla_1_januarja_
prihodnje_leto, 21. 11. 2008).
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financirajo tudi iz javnih sredstev RS in obĉine (Rdeĉi kriţ – obmoĉno zdruţenje
Koper. URL: http://www2.arnes.si/~kprk1s/, 21. 11. 2008).
Rdeĉi kriţ Slovenije – Obmoĉno zdruţenje Rdeĉega kriţa Koper deluje na obmoĉju
MOK. Sredstva za svoje delovanje pridobiva tudi s prijavo na razpis o
sofinanciranju programov socialnega varstva.

6.2.6.5 Ostali socialnovarstveni zavodi in druge organizacije
Ostali socialnovarstveni zavodi in druge organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene
storitve na obmoĉju MOK, so:
Dom za starejše obĉane Koper,
poseben socialnovarstveni zavod za odrasle,
varstveno delovni centri,
dom za otroke,
socialnovarstveni zavod za usposabljanje,
dobrodelne organizacije,
organizacije za samopomoĉ,
invalidske organizacije.
6.3 FINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA ZA LETO 2008
V MESTNI OBČINI KOPER
MOK v svojem vsakoletnem proraĉunu nameni sredstva tudi za socialno varstvo.
Višino sredstev doloĉi glede na poroĉila izvajalcev, kot je Center za socialno delo
Koper, število prijaviteljev ter na splošno na podlagi preteklih izkušenj in potreb.
Postopek dodeljevanja sredstev za socialno pomoĉ se vodi po Zakonu o splošnem
upravnem postopku, ki doloĉa izdajo odloĉb.
V spodnji tabeli so storitve socialnega varstva razdeljene na dve podroĉji:
izvajanje programa socialnega varstva ter varstvo otrok in druţine. Slednje
podroĉje je v ZSV loĉeno od poglavja Socialno varstvo. V tem primeru gre za
obdaritev novorojenca, ki se izvede na podlagi obĉinskega Pravilnika o dodelitvi
enkratne denarne pomoĉi staršem ob rojstvu otrok in spada pod otroško varstvo.
Drugo podroĉje, izvajanje programa socialnega varstva, je razdeljeno na
naslednje raĉunovodske podstavke: delo Centra za socialno delo Koper, na
podroĉje socialnega varstva invalidov, socialnega varstva starejših, socialnega
varstva materialno ogroţenih, socialno varstvo zasvojenih ter socialno varstvo
drugih ranljivih skupin. V tabeli 5 so prikazane vsa podroĉja z višino sredstev, ki
jih je MOK namenila v tem letu, in z ustreznim strukturnim deleţem.
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Tabela 5: Bilanca odhodkov za socialno varstvo v MOK za leto 2008

SOCIALNO VARSTVO

Plan za 2008
2.373.375 EUR
84.000

Varstvo otrok in druţine:

%
3,54

Drugi programi v pomoč druţini:

84.000

- obdaritev novorojencev

84.000

Izvajanje programa socialnega
varstva:
Center za socialno delo:
- ugotovitveni postopek

2.289.375
22.263
22.263

Socialno varstvo invalidov:
- Dnevno terapevtski center Barĉica
- Varstveno delovni center Koper
- druţinski pomoĉnik
- druge oblike varstva
- Bivalna skupnosti slepih in slabovidnih
Socialno varstvo starejših:
- institucionalno varstvo starejših oseb
- javna sluţba – pomoĉ na domu
- Center za pomoĉ na domu Mali princ
- Dom starejših obĉanov
- program Centra za pomoĉ na domu Mali
princ
Socialno varstvo materialno
ogroţenih:
- pomoĉ na domu: prejemniki in razvoz kosil
- druge pomoĉi – enkratne podpore
- delna oskrba otrok
- plaĉilo pogrebnin
- subvencije stanarin
- regresiranje prehrane uĉencem

96,46
0,97

467.349
178.500
7.244
268.005
13.600
0

20,41

1.194.060
711.739
280.000
8.130
100.000
94.191

52,16

388.534
16,97
116.772
32.967
19.695
14.127
128.250
76.723

Socialno varstvo zasvojenih:
- sofinanciranje programov za delo z
zasvojenimi

42.814
42.814

Socialno varstvo drugih ranljivih
skupin:
- dejavnost Rdeĉega kriţa
- sofinanciranje programov društev

174.355

1,87

7,62
37.158
21.621
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- sofinanciranje preventivnih programov
- sofinanciranje akcij socialnega varstva
- sofinanciranje projekta Varna hiša

7.869
7.707
100.000

Vir: Zaključni račun z bilanco odhodkov MOK za leto 2008

V letu 2008 je MOK namenila za socialno varnost 2.373.375 EUR sredstev, od
tega je 84.000 EUR namenjenih varstvu otrok in druţine ter 2.289.375 EUR
izvajanju programov socialnega varstva. Pod slednje spadajo naslednje
podstavke: ugotovitveni postopek centra za socialno delo, kateremu je namenjeno
22.263 EUR sredstev, socialno varstvo invalidov (467.349 EUR) ter starejših oseb
(1.203.060 EUR), socialno varstvo materialno ogroţenih (388.534 EUR), socialno
varstvo zasvojenih (42.814 EUR), socialno varstvo drugih ranljivih skupin (174.355
EUR).
Graf 1: Financiranje izvajanja programov socialne varnosti v MOK leta 2008

Vir: Lastni vir

Po vsebinski razlagi posameznih raĉunovodskih postavk, po obsegu programa in
sredstev, ki jih namenja obĉina socialnemu varstvu, je na prvem mestu socialno
varstvo starejših, ki predstavlja 0,52 strukturni deleţ glede na vsa sredstva, ki so
namenjena za socialno varnost (graf 1). Ta podatek je priĉakovan zaradi velikega
števila starejših obĉanov. To je razvidno iz tabele 2, ki prikazuje starostne skupine
v MOK. Iz tega lahko sklepamo, da je poglavitna naloga MOK na podroĉju
socialnega varstva varstvo starejših obĉanov in zadovoljevanje njihovih potreb.
Drugi veĉji sklop sredstev za socialno varnost je namenjen invalidom (20 %). S
17 % sledijo socialne pravice, ki se tiĉejo materialno ogroţenih. Te predstavljajo
tiste upraviĉence, ki sami ne morejo rešiti socialnega tveganja. Ponavadi gre v
tem primeru za tiste druţine, ki imajo prenizke osebne dohodke. Naslednji sklop
je socialno varstvo drugih ranljivih skupin, katera sredstva so namenjena
predvsem sofinanciranju zavodov, društev, projektov itd. To je 8 % vseh
namenjenih sredstev za socialno varnost. Najmanj sredstev, to je 1 %, je
dodeljenih Centru za socialno delo Koper, saj so namenjena zgolj ugotovitvenim
postopkom za dodeljevanje pravic socialnega varstva in niso del
socialnovarstvenih programov.
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6.4 PRIMERJAVA FINANCIRANJA PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
V MESTNI OBČINI KOPER 2005–2007
Za primerjavo financiranja socialne varnosti so spodaj navedeni odhodki MOK za
socialno varstvo, ki so bili uresniĉeni v letu 2005, 2006 in 2007. V primerjavi ni
zajeto leto 2008, ker v ĉasu pisanja diplomske naloge še ni bilo na voljo teh
podatkov, saj še ni bila narejena realizacija proraĉuna. Iz spodnje tabele lahko
razberemo, kako je MOK dodeljevala sredstva za socialno varstvo skozi veĉletno
obdobje ter na katerih podroĉjih se dodeljeni znesek ni spremenil, kje se je
zmanjšal ter kje poveĉal.
Tabela 6: Bilanca realizacije odhodkov za socialno varstvo v MOK za leta 2005–2007

SOCIALNO
VARSTVO
Varstvo otrok in
druţine:

2005
1.711.636
7.553

2006
1.868.598
6.979

2007
2.107.041
76.600

Indeks
05/07
9,9
90 %

Drugi programi v
pomoč druţini:
- obdaritev
novorojencev

7.553

6.979

76.600

7.553

6.979

76.000

Izvajanje programa
socialnega varstva:
Center za socialno
delo:
- ugotovitveni
postopek

1.704.083

1.861.619

2.030.441

26.201

21.282

21.699

26.201

21.282

21.699

Socialno varstvo
invalidov:
- Dnevno terapevtski
center Barĉica
- Varstveno delovni
center Koper
- druţinski pomoĉnik
- druge oblike varstva
- Bivalna skupnosti
slepih in slabovidnih

253.462

326.767

452.801

144.383

147.722

180.037

7.094

7.094

7.244

94.891
7.094
/

154.258
7.261
10.432

258.105
7.415
0

Socialno varstvo
starejših:
- institucionalno
varstvo starejših in

998.584

1.035.101

1.064.805

672.242

680.849

696.461

39

83,9
16 %
120,7
-21 %

55,8
44 %

93,8
6%

invalidnih oseb
- javna sluţba –
pomoĉ na domu
- Center za pomoĉ na
domu Mali princ
- Dom starejših
obĉanov
- program Centra za
pomoĉ na domu Mali
princ

238.883

256.218

268.194

/

8.346

8.346

/

0

0

87.459

89.688

91.804

Socialno varstvo
materialno
ogroţenih:
- pomoĉ na domu:
prejemniki kosil in
razvoz kosil
- druge pomoĉi –
enkratne podpore
- delna oskrba otrok
- plaĉilo pogrebnin
- subvencije stanarin
- regresiranje
prehrane uĉencem

320.470

365.620

376.936
85
15%

132.455

136.967

114.938

32.551

31.303

32.132

16.305
15.844
64.503
58.812

18.373
11.354
106.383
61.240

19.195
13.769
127.876
69.026

Socialno varstvo
zasvojenih:
- sofinanciranje
programov za delo z
zasvojenimi

39.643

40.561

41.729

39.643

40.561

41.729

Socialno varstvo
drugih ranljivih
skupin:
- dejavnost Rdeĉega
kriţa
- sofinanciranje
programov društev
- sofinanciranje
preventivnih
programov
- sofinanciranje akcij
socialnega varstva
- sofinanciranje
projekta Varna hiša

65.723

72.288

72.471

95
5%

90,7
9%
34.635

35.470

36.217

20.239

20.706

21.073

7.511

7.511

7.670

3.338

7.463

7.511

/

1.138

0

Vir: seje občinskega sveta MOK (http://www.koper.si/podrocje.aspx?id=948 ,
http://www.koper.si/podrocje.aspx?id=762 , 15. 11. 2008)
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Sredstva za socialno varnost v MOK od leta 2005 do leta 2007 so se vsako leto
poveĉevala (graf 2), kar je priĉakovan podatek. Podroĉju izvajanja socialnega
varstva je bilo namenjeno leta 2005 glede na leto 2007 16 % manj sredstev. Prav
tako se je poveĉal obseg sredstev, ki so namenjena obdaritvi novorojencev, saj se
je iz leta 2005 poveĉal kar za 90 %. Temu so botrovali novi obĉinski predpisi, ki
so podroĉje razširili, zato so bila potrebna veĉja finanĉna sredstva.
Najveĉje razlike pri dodeljevanju sredstev so opazne na podroĉju socialnega
varstva invalidov, saj je leta 2005 zabeleţen kar 44 % manjši obseg sredstev kot
leta 2007. Razlog za takšno poveĉanje je predvsem v vedno draţji opremi, ki jo
invalidi potrebujejo.
Poveĉal se je tudi obseg sredstev materialno ogroţenih, saj je bilo v letu 2005 za
14 % manjše kot v letu 2007. Enako velja tudi za socialno varstvo drugih ranljivih
skupin, ki so glede na leto 2005/2007 manjše za 9 % ter socialno varstvo
starejših, ki je manjši za 6 %. Tudi v tem primeru je povišanje potreb po finanĉnih
sredstev posledica višjih stroškov.
Zanimiv je deleţ sredstev, ki je namenjen delovanju Centra za socialno delo
Koper. Ta je bil v letu 2005 veĉji za 20 % glede na leto 2007 (tabela 6). Razlog je
moţno iskati v spremembi obĉinskih pravilnikov. Ta sredstva so namenjena
ugotovitvenim postopkov, ki jih opravlja Center za socialno delo Koper za MOK.
Ugotovitveni postopki so se skozi leta spremenili, zato se je spremenil tudi deleţ
sredstev v obĉinskem proraĉunu. To ne pomeni, da se je delo Centra za socialno
delo Koper, ki ga opravlja za obĉino, zmanjšalo, ampak le spremenilo.
Graf 2: Primerjava financiranja socialne varnosti v MOK med leti 2005–2007

Vir: Lastni vir
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Izraĉunani indeksi ne povejo veliko o financiranju socialnega podroĉja, zato je
potrebna še vsebinska razlaga ozadja posameznega programa socialnega varstva.
V letu 2005 je bil izdelan regionalni projekt Varne hiše, vendar planirana sredstva
za sofinanciranje projekta niso bila realizirana v tem letu, ampak so bila v
naslednjem letu, kar je razvidno tudi iz tabele 6. Sredstva za projekt so bila
namenjena le v letu 2006, ko je za projekt Varne hiše Obĉina Piran pridobila
gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta ter objavila javni razpis za izvedbo
tega dela. Poslediĉno je MOK namenila za sofinanciranje sredstva iz proraĉuna, ki
so pokrila manjši del stroškov v zvezi z uresniĉitvijo projekta. Projekt se bo
zakljuĉil leta 2010.
Brez sredstev sta tudi Dom starejših obĉanov, o katerem teĉejo samo pogovori na
ministrstvu, zato ni bilo namenjenih še nobenih proraĉunskih sredstev, in Bivalna
skupnost slepih in slabovidnih, ki se je uresniĉila v letu 2006. V tem letu je bila
realizirana investicija programa Centra za socialno delo – Mali princ, ki predstavlja
nakup dodatnih komunikacijski naprav, to je 27 telefonskih naprav z rdeĉo tipko,
za kar so bila potrebna nova finanĉna sredstva. Z nakupom se je omogoĉilo
dodatno varovanje starejših oseb na daljavo.
V letu 2006 so se poveĉala sredstva za druţinskega pomoĉnika zaradi višjih
izdatkov. Poleg tega so se poveĉala tudi sredstva za subvencijo stanarin, saj se je
število upraviĉencev v drugi polovici leta 2006 poveĉalo. Tudi v tem letu je bila
izvedena investicija nakupa dodatnih komunikacijskih naprav, to je 17 telefonskih
naprav z rdeĉo tipko. To leto se je višina sredstev za enkratne pomoĉi zmanjšalo,
kar velja tudi za sredstva, ki so namenjena CSD Koper za izvajanje nalog po
koncesiji.
V letu 2007 so se izdatki za druţinskega pomoĉnika moĉno poveĉali, zato je prišlo
tudi do povišanja sredstev na proraĉunskih postavkah. Poleg tega je prišlo do
veĉjega povišanja sredstev v proraĉunu za subvencijo stanarin, za kar je razlog v
dodelitvi novih socialnih stanovanj. Zaradi povišanja števila upraviĉencev so se
poveĉala planirana sredstva za Dnevni delovni terapevtski center Barĉica,
institucionalno varstvo, pomoĉ na domu (prejemniki kosil in javna sluţba pomoĉi
na domu). Prav tako so se povišala sredstva za varstvo otrok in za druţine. Razlog
tiĉi v spremembi zakonodaje in poveĉanju števila novorojencem, katerim je denar
namenjen. Center za pomoĉ na domu Mali princ Koper je leta 2007 dobil sredstva
za nujna adaptacijska dela za poslopje, v katerem deluje, v letu 2006 pa jim je
MOK namenila sredstva za investicije. V letu 2008 ni bilo predvidenih investicij ali
vzdrţevalnih del, zato za Center za pomoĉ na domu Mali princ Koper ni dobil
proraĉunskih sredstev. Podobno velja tudi za Bivalno skupnost slepih in
slabovidnih, ki v letu 2007 niso dobili nobenih sredstev.
V letu 2007 so potekale aktivnosti v zvezi s projektom izgradnje Doma za starejše
obĉane z dnevnim centrom kot dislocirane enote Obalnega doma upokojencev
Koper. To je potekalo v skladu s pismom o nameri za sodelovanje pri izgradnji
enote Obalnega doma upokojencev Koper, podpisanim z Ministrstvom RS za delo,
druţino in socialne zadeve septembra 2006. Organiziranih je bilo nekaj delovnih
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sreĉanj s predstavniki ministrstva o moţnostih ĉimprejšnje uresniĉitve projekta.
Maja 2007 so bila izdelana nova programska izhodišĉa za gradnjo Doma za
starejše obĉane z dnevnim centrom z idejno zasnovo objekta, ki so bila
posredovana ministrstvu. Na ministrstvu je dokumentacijo pregledala Sluţba za
investicije in nanjo ni imela pripomb. Oktobru 2007 je bil izdelan dokument
identifikacije investicijskega projekta za to novogradnjo. S ciljem zagotovitve
veĉjega števila mest za institucionalno varstvo starejših oseb je bila novembra
2007 predlagana nova idejna zasnova gradnje doma za starejše obĉane z
dnevnim centrom, ki naj bi omogoĉila celodnevno varstvo za 100 starejših oseb in
dnevno varstvo za 15 starejših oseb (Zakljuĉni raĉun MOK za leto 2007, str 76).
Na podlagi zadnjih opisanih raĉunovodskih postavk ugotovimo, da nekateri
programi oz. organizacije, ki izvajajo socialno varstvo, ne dobijo vsako leto
proraĉunskih sredstev, in sicer: Bivalna skupnost slepih in slabovidnih, Center za
pomoĉ na domu Mali princ, Dom starejših obĉanov ter Varna hiša. Kljub temu pa
so zapisani v bilanci odhodkov kot posebna raĉunovodska postavka. To bi lahko
pomenilo, da je njihovo izvajanje programa socialnega varstva za MOK zelo
pomembno in zato je njihova raĉunovodska postavka stalna, saj lahko pride do
nujnih nepredvidljivih investicij in takrat pride do rebalansa proraĉuna, v katerem
lahko namenijo potrebna sredstva.
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7 PRIMERJAVA FINANCIRANJA S SOSEDNJIMI OBČINAMI
7.1 PREDSTAVITEV OBČINE IZOLA IN SOCIALNE VARNOSTI
Obĉina Izola na vzhodu meji z obĉino Koper. V 2. polletju 2007 je imela 15.645
prebivalstva (tabela 7) in obsega naslednja naselja: Baredi, Cetore, Dobrava,
Izola, Jagodje, Korte, Malija, Šared in Noţed. Naselja so povezana v pet krajevnih
skupnosti: Staro mesto, Haliaetum, Livade, Jagodje - Dobrava in Korte (Statut
Obĉine Izola, 3. ĉlen). Oţji deli obĉine obsegajo: Krajevno skupnost Staro mesto,
Haliaetum, Livade, Jagodje – Dobrava in Korte (Statut Obĉine Izola, 13. ĉlen).
Tabela 7: Število prebivalstva v Občini Izola leta 2007

PREBIVALSTVO V OBČINI IZOLA, 2. polletje 2007
Moški
Ţenske
Skupaj

7.875
7.770
15.645

Vir: Statistični urad Slovenije (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp,
24. 11. 2008)

Po statutu obĉine ima Izola 3 organe, to so ţupan, obĉinski svet ter nadzorni
odbor (Statut obĉine Izola, 26. ĉlen). Obĉinska uprava je organizirana z Odlokom
o organizaciji in delovnem podroĉju obĉinske uprave Obĉine Izola (Uradni list RS,
št. 8/2007), socialna varnost se uresniĉuje znotraj Urada za druţbene dejavnosti
Obĉine Izole.
Urad za druţbeno dejavnost Obĉine Izola na socialnem podroĉju financira
socialnovarstvene storitve, ki so v bilanci odhodkov za leto 2007 prikazane
nekoliko drugaĉe, kot so v Obĉini Piran in MOK (priloga 2). Zaradi laţje primerjave
sem razvrstila podatke za Obĉino Izola po enakih raĉunovodskih postavkah, kot so
razvršĉeni v Obĉini Piran in MOK. Po bilanci odhodkov je Obĉina Izola v letu 2007
financirala:
-

izvajanje programov socialne
pomoĉi,
socialnovarstvene pravice
materialno ogroţenih,
socialne pomoĉi posameznikov
in druţin,
program javnih del v sociali,
štipendijski skladi,
oskrbnine starejših,
enkratne pomoĉi,
sofinanciranje programov
varstva invalidov,

-
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sofinanciranje programov za
mlade,
Rdeĉi kriţ Izola,
sofinanciranje sociale
humanitarnih društev,
sofinanciranje društev
upokojencev,
pomoĉ druţini na domu,
sofinanciranje veteranskih
društev,
regijski center pomoĉi na
domu,

-

Varna hiša,
Sklad Silva,
rejniška druţina,
delna oskrba otrok v zavodih,
akcije socialnega varstva,
darilo novorojencem
druţinski pomoĉnik,
investicija regionalnega centra
pomoĉ na domu,

-

oskrbnina invalidov,
sofinanciranje programov
varstva invalidov.
investicija – Društvo
prijateljem mladine,
spremstvo in podpora ljudi s
posebnimi potrebami.

Tabela 8: Bilanca realizacije odhodkov za socialno varnost v Občini Izola za leto
2007

SOCIALNO VARSTVO

Realizacija 2007
398.941,95
56.500,00

Varstvo otrok in druţine:
Drugi programi v pomoč druţini:
- obdaritev novorojencev

56.500,00
56.500,00

Izvajanje programa socialnega varstva:
Center za socialno delo:
- enkratne pomoĉi

342.440,11
9.609,24
9.609,24

Socialno varstvo invalidov:
- oskrbnina invalidov
- sofinanciranje programov varstva invalidov
- Varstveno delovni center Izola
- druţinski pomoĉnik
- druge oblike varstva

73.922,87
30.039,22
11.136,00
2.592,75
23.730,95
6.423,95

Socialno varstvo starejših:
- institucionalno varstvo starejših oseb
- javna sluţba – pomoĉ na domu
- Center za pomoĉ na domu – Mali princ
- program Centra za pomoĉ na domu – Mali princ
- Sklad Silva

147.721,16
58.473,33
60.081,00
11.684,00
10.597,50
6.885,33

Socialno varstvo materialno ogroţenih:
- delna oskrba otrok v posebnih zavodih
- plaĉilo pogrebnin
- rejniške druţine
- enkratne pomoĉi

16.400,98
7.694,50
3.041,90
920,00
4.744,58

Štipendijski sklad

35.540,07
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Socialno varstvo drugih ranljivih skupin:
- dejavnost Rdeĉega kriţa Izola
- sofinanciranje programov društev
- sofinanciranje akcij socialnega varstva
- sofinanciranje projekta Varna hiša

59.245,79
0
58.080,79
1.165,00
0

Vir: Zaključni račun z bilanco odhodkov za Občino Izola za leto 2007

Zgoraj naštete raĉunovodske postavke sem razdelila na dva sklopa, varstvo
otrok in druţine ter izvajanje socialnega varstva. Prvi obsega obdaritev
novorojencev, kar predstavlja za obĉino 56.000,00 EUR odhodkov. Drugi sklop,
ki obsega delo Centra za socialno delo Izola, socialno varstvo invalidov, socialno
varstvo starejših oseb, socialno varstvo materialno ogroţenih ter socialno
varstvo drugih ranljivih skupin, obsega 342.440,11 EUR odhodkov. Za razliko od
MOK je v tem sklopu zajet tudi štipendijski sklad, vendar je v analizo zajet
zaradi laţje obravnave, ĉeprav ne spada k socialnovarstvenim pravicam. Skupni
znesek realiziranih odhodkov za socialno varnost v letu 2007 znaša 398.941,95
EUR.
Najveĉ sredstev je dobilo podroĉje socialnega varstva starejših (147.721,16
EUR), ki zajema naslednje raĉunovodske postavke: institucionalno varstvo
starejših oseb, javna sluţba – pomoĉ na domu, Center za pomoĉ na domu –
Mali princ (investicija), progam Centra za pomoĉ na domu – Mali princ,
financiranje projekta Sklada Silva. Po višini sredstev je na drugem mestu
socialno varstvo invalidov (73.721,16 EUR). Denar je namenjen za oskrbnino
invalidov, sofinanciranje programov varstva invalidov, Varstveno delovni center
Izola, druţinskega pomoĉnika ter za druge oblike varstva (Društvo pomoĉ
mladine, Javno delo ŠENT, Društvo Ozara, Sklad Silva). Temu sledi po višini
namenjenih sredstev socialno varstvo drugih ranljivih skupin (59.245,79 EUR),
socialno varstvo materialno ogroţenih (35.540,07 EUR) ter delo Socialnega
centra Izola (9.609,24 EUR). Socialno varstvo drugih ranljivih skupin obsega
financiranje delne oskrbe otrok v posebnih zavodi, rejniških druţin ter enkratnih
pomoĉi (plaĉilo pogrebnin se ne izvaja po ZSV). Socialno varstvo drugih ranljivih
skupin pa obsega dejavnost Rdeĉega kriţa Izola, sofinanciranje programov
društev, sofinanciranje akcij socialnega varstva ter sofinanciranje projekta
Varna hiša (v tem letu sredstva za projekt niso bila realizirana). Center za
socialno delo je v letu 2007 namenjena sredstva uporabil za enkratne pomoĉi.
Opisane raĉunovodske postavke Obĉine Izola se deloma pokrivajo z
raĉunovodskimi postavkami MOK. Obĉina Izola v primerjavi z MOK ne izvaja
financiranja za subvencijo stanarin, regresiranja prehrane uĉencem ter
sofinanciranja programov za delo z zasvojenimi. To se lahko razbere iz
njihovega proraĉuna. Ta je za razliko od proraĉuna MOK nejasno opredeljen in
zato je toliko teţje izpeljati primerjavo. Zanimivo je dejstvo, da sofinanciranje
programov za delo z zasvojenimi je pri MOK tako pomembno, da ga je v svojem
proraĉunu uvrstila kot posebno raĉunovodsko postavko, obĉina Izola pa nima te
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kategorije kot samostojni del, ampak je uvršĉena in razdeljena pod druge
programe socialnega varstva.
7.2 PREDSTAVITEV OBČINE PIRAN IN SOCIALNE VARNOSTI
Obĉina Piran je tretja obalna obĉina v RS, ki je gospodarsko, upravno ter tudi
kulturno povezana z ostalima dvema obĉinama, zato je pri primerjavi z MOK ne
moremo izpustiti. Leta 2007 je štela 17.389 prebivalcev (tabela 9), naseljenih v
Buţinih, Dragoniji, Luciji, Mlinih, Novi vasi, Padni, Parecagu, Piranu, Portoroţu,
Seĉovljah, Strunjanu, Sv. Petru, Škodelinih in Škrilih. Prebivalci so organizirani v
sedmih krajevnih skupnostih: Piran, Portoroţ, Lucija, Strunjan, Seĉovlje, Sv.
Peter, Padna in Nova vas (Statut Obĉine Piran, 2. ĉlen).
Tabela 9: število prebivalstva v Občini Piran leta 2007

PREBIVALSTVO V OBČINI PIRAN, 2. polletje 2007
Moški
Ţenske
Skupaj

8.485
8.904
17.389

Vir: Statistični urad Slovenije ( http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp,
24. 11. 2008)

Organizacija obĉine Piran je opredeljena v 11. ĉlenu Statutu Obĉine Piran, in
sicer si naloge delijo tri organi, to so ţupan, obĉinski svet in nadzorni odbor.
Podroĉje socialnega varstva je dodeljeno oddelku obĉinske uprave (Statut
Obĉine Piran, 12. ĉlen), ki se po statutu imenuje Urad za druţbene dejavnosti
Obĉine Piran.
Urad za druţbene dejavnosti Obĉine Piran ima natanĉno opredeljene naloge,
med katerimi spodaj navedena spadajo k socialnemu varstvu:4
–
–
–

–
–

programi javnih del v obĉini (aktivno vkljuĉevanje brezposelnih oseb);
materialne pomoĉi obĉanom (denarne pomoĉi obĉanom, druţinam v
stiski v skladu s kriteriji o dodelitvi pomoĉi);
program šole v naravi, letovanj in zimovanj otrok (delno plaĉilo ali
plaĉilo programa v celoti kot pomoĉ staršem na osnovi predloga
izvajalca programa v skladu s kriteriji);
delna oskrba otrok (delno zagotavljanje toplih obrokov uĉencem v
ustanovah za usposabljanje);
preţivninsko varstvo kmetov;

4

Naloge so povzete po straneh Urada za druţbeno dejavnost Obĉine
(http://www.piran.si/index.php?page=static&item=220&tree_root=1, 17. 11. 2008).
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Piran

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–

sofinanciranje storitev spremljanja in podpore za ljudi s posebnimi
potrebami;
socialna oskrba v domovih upokojencev in posebnih socialnih
domovih;
subvencioniranje najemnin v neprofitnih in najemnih stanovanjih;
plaĉilo pogrebnin;
javna sluţba pomoĉi na domu (doplaĉilo ali plaĉilo v celoti storitev
pomoĉi na domu po obĉinskem odloku);
program obmoĉne organizacije Rdeĉega kriţa;
program humanitarnih in invalidskih organizacij (financiranje
društvene dejavnosti na osnovi programov in poroĉil o delu v
preteklem obdobju – sklepi, pogodbe);
humanitarni projekti;
program LAS – lokalne akcijska skupine za prepreĉevanje zlorabe
drog;
preventivni ukrepi CAP (obĉina po pogodbi sofinancira izvajanje
programa preventive nasilja nad ţenskami, otroki in nemoĉnimi, ki ga
izvaja društvo Center za preventivne dejavnosti);
preventivni program CSD Piran (obĉina po pogodbi sofinancira
preventivne programe CSD v podporo razvoju socialne mreţe in
socialnih storitev v bivalnem okolju).

V spodnji tabeli je prikazala bilanca odhodkov za socialno varstvo za leto 2007.
Obĉina Piran ima tako kot MOK sredstva razdeljena na dve podroĉji: varstvo
otrok in druţine ter izvajanje programa socialnega varstva. Pod varstvo otrok in
druţine spada obdaritev novorojencev, ki se izvaja po pravilniku.
Socialno varstvo invalidov obsega sofinanciranje druţinskega pomoĉnika, ki je
opredeljeno v ZSV ter sofinanciranje Varstveno delovnega centra Koper, ki ima
svojo enoto tudi v Luciji, kar spada pod obĉino Piran.
Socialno varstvo starejših obsega financiranje dejavnosti Centra za socialno delo
Piran, natanĉneje javne sluţbe pomoĉi na domu, stroški dela, izvajanje
programa, vodenje. Poleg tega se za CSD Piran financira program Dnevnega
centra Školjka, ki za izvajanje svojega programa dobiva subvencijo. Tretji sklop
sredstev se navezuje na druge dogovorjene naloge CSD Piran, kot so npr.
stroški postopkov dodeljevanja socialnih pomoĉi in izplaĉil.
Naslednji sklop socialnega varstva starejših je financiranje Regionalnega
programa Centra za pomoĉ na domu – Mali princ, ki obsega varovanje na
daljavo s pomoĉjo telekomunikacijskih naprav, subvencijo uporabnikov
telekomunikacijske naprave, ki je namenjena najemu aparata. Regresiranje
socialne oskrbe v domovih se izvaja in poslediĉno financira v dveh ustanovah,
to sta Splošni socialni zavod ter Posebni socialni zavod.
Preţivninsko varstvo kmetov ne ureja ZSV, zato ga na tem mestu ne omenjamo.
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Socialno varstvo materialno ogroţenih obsega financiranje programa socialnih
pomoĉi in subvencij obĉanov, kot so obĉinske socialne-materialne pomoĉi,
enkratne in zaĉasne denarne pomoĉi druţinam, subvencioniranje izobraţevanja
uĉencev, subvencioniranje tople prehrane uĉencev ter pomoĉ za letovanje in
zimovanje otrok in mladine. Pomoĉ pri plaĉilu pogrebnih stroškov se ne izvaja
po ZSV.
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin pomeni sofinanciranje društev s
podroĉja socialnega varstva, ki predstavljajo nevladne organizacije, in sicer
preko javnega poziva. Poleg tega so sredstva namenjena sofinanciranju akcij in
humanitarnih projektov, preventivnih socialnih programov, ki se financirajo prav
tako preko javnega poziva (center za socialno delo, šole). Regionalni projekt
Varna hiša in projektno individualizirano financiranje storitev socialnega varstva
se financirata skupaj z ostalima dvema obalnima obĉinama. Pri financiranju
projekta Varna hiša je Obĉina Piran v letu 2007 sredstva namenila za porabo
vode.
Tabela 10: Bilanca realizacije odhodkov za socialno varnost v občini Piran za leto
2007

SOCIALNO VARSTVO

Realizacija 2007
695.806
30.045

Varstvo otrok in druţine:
Drugi programi v pomoč druţini:

30.045

- obdaritev novorojencev

30.045

Izvajanje programa socialnega varstva:
Socialno varstvo invalidov:
- sofinanciranje dejavnosti – VDC Koper
- sofinanciranje druţinskega pomoĉnika

665.761
46.763
1.669
45.094

Socialno varstvo starejših:
- dejavnosti socialnega varstva – CSD Piran
- program centra pomoĉi na domu – Mali princ
- regresiranje socialne oskrbe v domovih
- preţivninsko varstvo kmetov
- Center za starejše obĉane Lucija

444.678
198.431
15.276
204.473
5.633
20.865

Socialno varstvo materialno ogroţenih:
Obĉinski program socialnih pomoĉi in socialnih
subvencij:

107.244
107.244
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- program socialnih pomoĉi obĉanom
- enkratne in zaĉasne denarne pomoĉi druţinam
- pomoĉ uĉencem (subv. v korist izobraţevanja)
- pomoĉ uĉencem (subv. tople prehrane)
- pomoĉ za letovanje in zimovanje otrok in
mladine
- pomoĉ za plaĉilo pogrebnih stroškov

70.940
29.940
13.000
28.000
29.210

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin:
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami
- humanitarni projekti, sofinanciranje akcij
- projekt individualiziranega financiranja storitev
socialnega varstva
- sofinanciranje preventivnih socialnih programov
- sofinanciranje projekta Varna hiša

66.990
48.050
1.637
7.303

7.094

10.000
86

Vir: Zaključni račun z bilanco odhodkov Občine Piran za leto 2007

Obĉina Piran je leta 2007 namenila 695.045 EUR sredstev za socialno varstvo.
Od tega je prvemu sklopu pravic, tj. varstvu otrok in druţine, namenila 30.045
EUR, drugemu sklopu, izvajanju programov socialnega varstva, pa 665.761
EUR.
Najveĉji obseg sredstev v letu 2007 je Obĉina Piran namenila socialnemu
varstvu starejših, in sicer 444.678 EUR. Drugo najveĉje podroĉje socialnega
varstva, ki mu obĉina odmerja proraĉunska sredstva (107.244 EUR), je socialno
varstvo materialno ogroţenih, sledi pa socialno varstvo drugih ranljivih skupin
(66.990 EUR). Najmanj sredstev, to je 46.763 EUR, je bilo namenjenih
socialnemu varstvu invalidov (tabela 10). Podrobnejša primerjava z MOK je
opisana v naslednjem poglavju.
7.3 PRIMERJAVA FINANCIRANJA SOCIALNE VARNOSTI OBALNIH
OBČIN ZA LETO 2007
Obalne obĉine so med seboj povezane na razliĉne naĉine in na razliĉnih
podroĉjih. Eno od teh je tudi socialno podroĉje, saj se le s skupnim delom lahko
doseţe teţje dosegljive cilje. Mesta obĉina Koper, Obĉina Izola ter Obĉina Piran
izvajajo podobne naloge s podroĉja socialne varnosti, zato so tudi razdeljene na
enake raĉunovodske postavke. Glavni sta varstvo otrok in druţine ter izvajanje
programa socialnega varstva (tabela 11). Tukaj je potrebno poudariti, da kljub
enakim programom socialnega varstva, imata le MOK in obĉina Piran enaki
bilanci odhodkov za socialno varstvo. Bilanca odhodkov Obĉine Izole je manj
jasna in ima slabo opredeljene in razdeljene raĉunovodske postavke, iz katerih
je teţko ugotoviti, h kateremu programu socialnega varstva pripadajo.
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Najpomembnejši skupni projekt, ki ga obalne obĉine izvajajo in uresniĉujejo, je
zatoĉišĉe za ţenske, ki so ţrtve nasilja, tj. projekt Varna hiša. Projekt podpirajo
vse tri obalne obĉine in ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, ki bo
zagotovilo sredstva za prvo leto delovanja.
Drugi skupni program je regionalni program Mali princ, preko katerega se izvaja
varovanje starejših oseb na daljavo. Program deluje kot razvojni projekt Centra
za socialno delo Koper. Program sofinancirajo vse tri obalne obĉine z
dokupovanjem posebnih telefonskih naprav za priklic pomoĉi.
Tabela 11: Primerjava odhodkov za socialno varnost za obalne občine v letu 2007

OBČINA
IZOLA
398.941,95
56.500,00

OBČINA
PIRAN
695.806,00
30.045,00

OBČINA
KOPER
2.107.041
76.600,00

56.500,00

30.045,00

76.600,00

Izvajanje programa
socialnega varstva:

342.440,11

665.761,00

2.030.441,00

Center za socialno delo

9.609,24

/

21.263,00

Socialno varstvo invalidov

73.922,87

46.763,00

865.503,00

Socialno varstvo starejših

147.721,16

444.678,00

707.436,00

Socialno varstvo materialno
ogroţenih

16.400,98

107.244,00

321.603,00

Socialno varstvo zasvojenih

/

/

41.729,00

Štipendijski sklad

35.540,07

/

/

Socialno varstvo drugih ranljivih
skupin

59.245,79

66.990,00

72.471,00

SOCIALNO VARSTVO
Varstvo otrok in druţine:
Drugi programi v pomoĉ druţini:

Vir: Zaključni računi bilanc odhodkov obalnih občin za leto 2007

Kot je ţe bilo zapisano, MOK in Obĉina Piran imata financiranje socialnega
varstva urejeno po enakih raĉunovodskih postavkah, zato je tudi njuno
medsebojno primerjanje bolj ustrezno, kot je primerjanje z Obĉino Izola. Vidna
razlika bilance odhodkov za socialno varnost Obĉine Izola je ta, da vsebuje
raĉunovodsko postavko Štipendijski sklad, ki ne spada v sklop socialne varnosti
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(tabela 11). Druga razlika je raĉunovodska postavka financiranje rejniške
druţine, ki je prav tako vsebovana le v bilanci odhodkov Obĉine Izola.
Pri posameznih programih socialnega varstva prav tako prihaja do odstopanj,
ampak najveĉkrat so ta odstopanja v imenovanju raĉunovodskih postavk v
bilanci odhodkov. Primer so enkratne pomoĉi, ki jih financira Obĉina Izola in
enkratne podpore, ki jih financira MOK. Odstopanja so predvsem v
podprogramih, ki jih vsaka obĉina zase definira, glavne raĉunovodske postavke,
kot so socialno varstvo invalidov, socialno varstvo starejših, socialno varstvo
materialno ogroţenih, socialno varstvo zasvojenih ter socialno varstvo drugih
ranljivih skupin, pa ostajajo enaka, zato sem v primerjavo zajele le te.
Iz grafa 3 je razvidno, da je MOK v letu 2007 v primerjavi z ostalima obĉinama
najveĉ sredstev glede na število prebivalstva namenila socialnemu varstvu
invalidov. Obĉina Piran je najveĉ financirala socialno varstvo starejših, Obĉina
Izola pa socialno varstvo drugih ranljivih skupin. Za ostala podroĉja socialne
varnosti obstajajo minimalne razlike. Ta razlika med obĉinami je zanimiva in
hkrati nerazumljiva, saj se predvideva, da je socialna problematika v vseh
obĉinah podobna, vendar rezultati iz grafa kaţejo drugaĉe. Razlog temu je
lahko razliĉna socialna politika, ki jo imajo obĉine, kar pomeni, da vsaka daje
poudarek tistemu podroĉju socialnega varstva, za katerega meni, da je bolj
pomembno. MOK in Obĉina Piran imata podobno socialno politiko, saj socialno
varstvo invalidov in socialno varstvo starejših se prepletata in dopolnjujeta s
pravicami socialnega varstva. Tukaj ponovno izstopa Obĉina Izola, ki najveĉ
sredstev nameni sofinanciranju društev in drugih organizacij, ki izvajajo
programe socialnega varstva. Razlog za to je lahko v drugaĉni bilanci odhodkov
za socialno varnost, ki nima vseh raĉunovodskih postavk, kot jih imata MOK in
obĉina Piran. Primer take raĉunovodske postavke je socialno varstvo zasvojenih,
ki ga Obĉina Izola financira pod drugimi postavkami.
Druga razlika med obĉinami je ta, da MOK med drugim namenja sredstva tudi
za programe reševanje problematike z drogami, kar je v bilanci odhodkov
prikazano kot socialno varstvo zasvojenih, in sicer kot poseben sklop programov
socialnega varstva, kar obĉini Izola in Piran ne. Iz tega se lahko sklepa, da MOK
posveĉa veĉ pozornosti problematiki zasvojenosti z drogami.
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Graf 3: Primerjava v financiranju izvajanja socialne varnosti med obalnimi občinami
glede na število prebivalstva v letu 2007

Vir: Lastni vir

Iz grafa 3 se lahko sklepa tudi, da glede na število prebivalstva MOK nameni
podobno višino sredstev za vsako raĉunovodsko postavko socialne varnosti kot
Obĉina Piran. Obĉina Izola pa glede na število prebivalstva nameni manj kot
ostali obĉini. To kaţe na dejstvo, da slednja ima manj uspešno socialno politiko,
ki pa bi lahko bila bolj uĉinkovita, ĉe bi obĉina imela bolje definirano
proraĉunsko politiko in jasno doloĉene programe socialne varnosti, ki bi jih
sofinancirala.
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8 PREDLOGI
MOK v svojem vsakoletnem proraĉunu nameni veliko sredstev za socialno
varnost, s katerimi pokriva izvajanje programov socialne varnosti. Kljub temu v
obĉini in na splošno narašĉajo socialna tveganja, kar pomeni, da finanĉnih
sredstev ni nikoli dovolj. Poleg tega se spreminjajo tudi ţivljenjske potrebe, kar
pripelje do novega povpraševanja na podroĉju socialnega varstva, zaradi ĉesar
mora MOK spremljati demografsko politiko in mora biti odprta za pobude, ki jih
dajejo izvajalci socialnovarstvenih programov. Le na takšen naĉin bo obĉina
lahko sledila trendom na podroĉju socialnega varstva in zadovoljevala potrebe
obĉanov.
Kot je razvidno iz bilance odhodkov za socialno varnosti obalnih obĉin, vse tri
obĉine financirajo podobne programe, s podobnim obsegom nalog, kar pomeni,
da se v osnovi bilance odhodkov med seboj ne razlikujejo. Podobni programi
socialnega varstva so odraz pravne podlage, ki daje premalo manevrskega
prostora za izvajanje lastnih programom socialnega varstva, kar pomeni, da bi
obĉine morale imeti zakonsko obveznost, da same ustvarjajo lastne
socialnovarstvene programe, ki bi bili prilagojeni potrebam svojih obĉanov.
Potrebe obĉanov so zaradi razlik in specifik med obĉinami razliĉne. Tudi v
primeru MOK in ostalih dveh obalnih obĉin je tako. Slednji sta manjši in
poslediĉno tu ţivi manj obĉanov kot v MOK. Poleg tega se obĉine razlikujejo
tudi po obsegu socialnih problematik, kot so npr. problematika zasvojenosti z
drogo, številom starejših prebivalcev itd. Iz tega sledi, da bi morala vsaka
obĉina prirediti socialnovarstvene storitve svojim potrebam.
MOK financira le nekaj socialnovarstvenih programov brez zakonske pravne
podlage. Eden od teh je delna oskrba otrok v obliki plaĉila popoldanske malice v
Centru za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan ter sofinanciranje akcij
socialnega varstva, ki obsega program novoletnega sreĉanja za socialno
ogroţene otroke. Druga razlika, ki je razvidna iz bilance odhodkov, je na
podroĉju socialnega varstva zasvojenih. MOK ima v bilanci za to problematiko
predvideno samostojna raĉunovodsko postavko, v drugih obĉinah pa je
financirana v okviru socialnega varstva drugih ranljivih skupin. To izhaja iz
dejstva, da je problematika drog v MOK veliko veĉja kot pa v Obĉini Izola in
Obĉina Piran, zato MOK namenja tudi veĉ sredstev tej problematiki. Enako bi
moralo veljati tudi za druge programe socialnega varstva, npr. pri socialnem
varstvu materialno ogroţenih in brezdomcev, ki jih je v MOK veliko veĉ kot v
drugih dveh obĉinah. Opisana situacija financiranja socialnega varstva se ne
loteva te problematike celovito, saj reševanje socialne problematike mora zajeti
vse riziĉne skupine – predvideti mora proraĉunska sredstva za vse ogroţene
skupine obĉanov. To pomeni, da bi morala biti bilanca odhodkov za socialno
varnost drugaĉe razvejana, da ne bi dajala nekaterih riziĉnih skupin v slabši
poloţaj. Iz tega se lahko tudi predlaga, da bi raĉunovodske bilance bile
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standardizirane in bi veljale za vse obĉine, saj le na tak naĉin bi se lahko obĉine
primerjale med sabo in sledile tistim, ki so na tem podroĉju bolj uĉinkovite.
Iz primerjave bilanc odhodkov za socialno varnost v obalnih obĉinah je tudi
razvidno, da te financirajo skupne projekte socialnega varstva. Primer takšnega
projekta je Varna hiša, katera ustanoviteljica je Obĉina Piran. Projekt financira
skupaj s pomoĉjo Obĉine Izola in MOK. Drugi regijski program je program
Centra za pomoĉ – Mali princ, ki koordinira in spodbuja programe vladnih in
nevladnih izvajalcev na podroĉju skrbi za starejše osebe. Program prav tako
financirajo vse tri obalne obĉine. Proraĉunska sredstva so namenjena
investicijskim nakupom. Na takšen naĉin lahko program enako kakovostno
pokriva celoto obmoĉje obĉin in s tem rešuje socialno problematiko vseh treh
obalnih obĉin. Poleg tega obĉine loĉeno financirajo podobne programe in
projekte, ki pa se ne izvajajo v skupni izvedbi, kar pomeni, da se izvajajo v
okviru posameznega centra ali zavoda doloĉene obĉine. Primera le-teh sta
programa Sklada Silva ter izvajanje dejavnosti varstvenega delovnega centra.
Sklad Silva ĉrpa proraĉunska sredstva za regionalni projekt Oblika spremljanja
in podpore ljudi s posebnimi potrebami. Dejavnosti Varstvenega delovnega
centra Koper, ki ima enoto tudi v Izoli, prav tako financirajo vse tri obalne
obĉine. Skupno financiranje projektov in programov socialnega varstva prinaša
veliko prednosti, saj omogoĉa veĉji priliv finanĉnih sredstev. Poslediĉno se lahko
ti programi in projekti izvajajo hitreje in uĉinkoviteje, kar je v interesu vseh
udeleţencev, od izvajalcev, uporabnikov ter do tistih, ki jih financirajo. Kot
dokaz temu so prej našteti in opisani uspešni skupinski programi in projekti.
Medobĉinsko sodelovanje se lahko izvaja tudi na drugaĉen naĉin, to je preko
bodoĉih pokrajin. »Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja

lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom doloĉene zadeve regionalnega
pomena« (Ustava RS, 143. ĉlen)«. Podlaga za uvedbo pokrajin sega v leto
2006, ko je Drţavni zbor RS sprejel Ustavni Zakon o spremembah Ustave
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/06), ki je spremenil 121., 140. in 143.

ĉlen Ustave RS, s ĉimer bo omogoĉena uvedba pokrajin. Funkcionalna sestavina
pokrajinske samouprave je doloĉena v Predlogu zakona o pokrajinah (Eva 20061536-0018). V 7. ĉlenu predloga so zapisani trije sklopi nalog pokrajin. Iz
prvega sklopa bi pokrajina izvajala zadeve splošnega pomena, ki so v 12. ĉlenu
predloga opredeljene kot lokalne zadeve širšega pomena. To je npr.
zagotavljanje javnih gospodarskih in negospodarskih sluţb pokrajinskega
pomena in tistih, ki so skupne obmoĉjem veĉ obĉin. Torej so to tiste naloge, ki
so opredeljene v Ustavi RS, in tiste lokalne naloge, ki so skupne veĉ obĉinam.
Drugi sklop nalog bi zajemal regionalne naloge, ki niso ne lokalnega ne
drţavnega pomena. Poleg tega bi pokrajine dobile tudi naloge iz drţavne
pristojnosti, ki so doloĉene v 14. ĉlenu predloga. Regionalne naloge bi zajemale
veĉ nalog iz razliĉnih podroĉji, med katerimi bi v okviru dela, druţine in
socialnega varstva pokrajine prevzele organiziranje in naĉrtovanje
socialnovarstvenih storitev. Gre za socialno preventivo, prvo socialno pomoĉ,
osebno pomoĉ in pomoĉ druţini na domu, institucionalno varstvo odraslih s
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posebnimi potrebami in starejših oseb, vodenje in zaposlitev pod posebnimi
pogoji ter programe s podroĉja dela, druţine in socialnega varstva. Poleg tega
bi pokrajina in drţava soustanovili centre za socialno delo in bi tako skrbeli za
izvajanje njihove dejavnosti ter zagotavljali pravico do izbire druţinskega
pomoĉnika.
Ustanavljanje centrov za socialno delo na ravni pokrajin bi prineslo veliko
prednosti in uĉinkovitega reševanja socialnih problematik. Najveĉja bi bila v
finanĉnih in organizacijskih vidikih, kar bi bila posledica soudeleţbe drţave pri
izvajanju dejavnosti centrov. Omenjeni prednosti ne bi veljali samo za centre za
socialno delo, ampak tudi za obĉine na splošno. Za slednje predstavlja to veliko
finanĉno breme, ki bi se s prenosom z obĉinske pristojnosti na pokrajinsko
zmanjšalo. Drugo veliko prednost pokrajin vidim v povezovanju obĉin v
pokrajinskem okviru. Nekatere od naštetih nalog se ţe zdaj izvajajo na
medobĉinski ravni in so primer uspešnega povezovanja med obĉinami. Tak
primer je sofinanciranje akcij socialnega varstva, financiranje institucionalnega
varstva, ki se izvaja v zavodih, pomoĉ druţini, ki obsega pomoĉ na domu in za
dom, financiranje centra za socialno delo za tisto delo, ki ima sklenjeno
pooblastilo z obĉino, sofinanciranje projektov, s katerimi se varuje posebej
ranljive skupine. Podobnih socialnovarstvenih programov in projektov, ki se
izvaja veĉ obĉinah skupaj, bi lahko bilo veĉ, saj bi se vsak program socialne
varnosti lahko uĉinkoviteje izvajal, ĉe bi imel veĉ finanĉnih sredstev. Primer
takega programa je tudi druţinski pomoĉnik, ki bi bili financiran iz proraĉuna
obĉine in pokrajine, slednja pa bi koordinirala njihovo število in jih laţje
razporedila glede na potrebe.

Predlog Zakona o uvedbi pokrajin zahteva tudi spremembo Zakona o socialnem
varstvu. Predlog Zakona o prenosu nalog v pristojnosti pokrajin (EVA 20061536-0030) navaja, da so potrebne spremembe ZSV pri tistih socialnovarstvenih
pravicah, ki se bodo prenesle na pokrajine. Te spremembe so potrebne tudi na
podroĉju financiranja socialnovarstvenih storitev, pri katerem je potrebno jasno
loĉiti, kaj se financira iz drţavnega, pokrajinskega in obĉinskega proraĉuna. Po
predlogu bo pokrajina ustanavljala javne socialne varstvene zavode, kot so
center za socialno delo, dom za starejše, posebni socialno varstveni zavod za
odrasle duševno in telesno prizadete osebe, varstveno delovni center itd. Po
novem 98. ĉlenu ZSV bodo pokrajine financirale:
usposabljanje in delo pod posebnimi pogoji;
socialno preventivo;
prvo socialno pomoĉ;
osebno pomoĉ;
pomoĉ druţini za dom;
pravice druţinskega pomoĉnika;
izvajanje javnih pooblastil;
institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih oseb ter
starejših oseb, kadar je upraviĉenec oziroma drug zavezanec delno ali v
celoti oprošĉen plaĉila;
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pomoĉ druţini na domu, najmanj 50 % celotnih stroškov storitve in v
višini, za katero je upraviĉenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti
oprošĉen plaĉila;
investicije v socialnovarstvene zavode razen v socialnovarstvene zavode
za usposabljanje;
javne socialnovarstvene programe, izjema so programi, financirani iz
proraĉuna RS;
razvojne in eksperimentalne programe, pomembne za pokrajino in
sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Uĉinkovitejše reševanje socialne problematike ne sloni samo na proraĉunskih
sredstvih obĉin, pokrajin ter drţave, medobĉinskem sodelovanju, centrih za
socialno delo, ampak tudi na drugih izvajalcih programov socialnega varstva.
Kot je lahko razvidno iz razpisa prijaviteljev za sofinanciranje programov
socialnega varstva za leto 2008 (tabela 4), na ozemlju MOK veliko društev in
drugih organizacij izvaja te programe in tako ublaţijo socialno problematiko,
vendar deleţ sredstev, ki ga obĉina na tak naĉin vsakoletno nameni socialnemu
varstvu drugih ranljivih skupin, tj. 174.355 EUR za leto 2008 (tabela 5), po
razdelitvi med prijavitelje ni visoka. Kot prostovoljka pri društvu Soţitje obalnih
obĉin Koper opaţam, da društva na splošno nimajo dodelanega poslanstva,
strategij in ciljev, kar poslediĉno pomeni, da nimajo izdelane politike in s tem
nimajo jasno doloĉenih programov, s katerimi bi kandidirali na razpisu MOK.
Zato bi lahko obĉina postavila pravila, ki bi doloĉala standardizirano definiranje
programov socialnega varstva, kar bi pripomoglo k racionalnejšemu in
uĉinkovitejšemu dodeljevanju proraĉunskih sredstev.
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9 ZAKLJUČEK
Podroĉje socialnega varstva je urejeno v številnih zakonskih ter podzakonskih
aktih, v mednarodnih predpisih in dokumentih EU in Sveta Evrope. Izvajanje
sistema socialnega varstva ne opravlja samo drţava, ampak tudi obĉine.
Obĉina mora po ZLS in ZSV skrbeti za socialno ogroţene, invalide, starejše ter
ranljive skupine, in sicer z uresniĉevanjem pravice do druţinskega pomoĉnika,
pomoĉi druţini na domu, plaĉevanja stanarin, plaĉila stroškov storitev v zavodih
za odrasle ter financiranjem razvojnih in dopolnilih programov. Poleg tega
obĉina izvaja še nekatere druge programe socialnega varstva, ki imajo pravno
podlago v obĉinskih pravilnikih in odlokih. Pristojnosti obĉine na socialnem
podroĉju se delijo med obĉinskim svetom, obĉinsko upravo in ţupanom, vendar
vsi trije delujejo povezano. Obĉinski svet mora skrbeti za proraĉunska sredstva,
ki se namenjajo tudi socialnemu varstvu. Obĉinski svet izda odlok o izvajanju
javne sluţbe na podroĉju socialnega varstva, pripravlja koncesijske pogodbe z
javnimi sluţbami za pomoĉ na domu, odloĉa o oprostitvah pri plaĉilu stroškov za
pomoĉ na domu in pri plaĉilu storitev v zavodih za odrasle ter imenuje
predsednike lokalne skupnosti v svetu centra za socialno delo, svetu zavoda za
starejše ter imenuje direktorja sveta zavoda. Ţupan sklene koncesijski akt, poda
predhodno mnenje o odloĉitvi dodelitve druţinskega pomoĉnika in lahko
zahteva prepoved odtujitve ali bremenitve nepremiĉnine. Obĉinska uprava ima
posebne naloge na podroĉju socialnega varstva. Poleg dodatnih odloĉitev o
oprostitvi plaĉil stroškov za pomoĉ na domu in plaĉil storitev v zavodih za
odrase podeljuje koncesije, vodi register o podeljenih koncesijah ter imenuje
triĉlanske komisijo za podelitev koncesije.
V MOK se socialno varstvo izvaja preko urada obĉinske uprave, to je Urada za
druţbene dejavnosti in razvoj MOK, kjer skrbijo za posamezne raĉunovodske
postavke, kot so varstvo otrok in druţine, izvajanje programov socialnega
varstva, socialno varstvo starejših, socialno varstvo materialno ogroţenih,
socialno varstvo zasvojenih in socialno varstvo drugih ranljivih skupin.
Višina sredstev, ki jih MOK vsako leto (2005–2007) nameni za socialno
podroĉje, se višajo, kar pomeni, da MOK vsako leto nameni za vsak program
socialne varnosti veĉ finanĉnih sredstev. To pomeni, da je prva hipoteza
potrjena. Prav tako drţi tudi trditev, da MOK nameni najveĉ sredstev tistemu
podroĉju socialnega varstva, ki ima najveĉ upraviĉencev. MOK najveĉ financira
podroĉje socialne varnosti starejših, saj se po podatkih Statistiĉnega urada RS
število starejših poveĉuje (tabela 2, tabela 3). Iz tega lahko sklepamo, da MOK
sledi potrebam obĉanov in sledi povpraševanju ter povišanju stroškov in s tem
prilagaja svojo socialno politiko. Sledenje potrebam obĉanov je tudi eden od
predlogov za izboljšanje podroĉja socialnega varstva v obĉini, ki so zapisani v
prejšnjem poglavju ter v nacionalnem programu Strategija varstva starejših do
leta 2010 – solidarnost, soţitje in kakovostno staranje prebivalstva. Ta program
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nakazuje na dejstvo, da se potrebe starejših oseb res poveĉujejo in da obĉina
mora skrbno izvajati socialno varstvo starejših oseb. Drugo podroĉje, na
katerega MOK daje velik pomen, je socialno varstvo zasvojenih. To je razvidno
iz primerjave bilanc odhodov za socialno varstvo Obĉine Izola in Obĉine Piran, ki
v svojih bilancah nimata zapisanega omenjenega socialnega varstva kot
samostojne kategorije, kar pomeni, da tej ogroţeni skupini ljudi ne posveĉata
veĉje prioritete v primerjavi z ostalimi uporabniki programov socialnega varstva,
ĉeprav bi morale, ĉe bi ţelele uĉinkovito reševati socialno problematiko, ki je
tudi na tem podroĉju velika. Uĉinkovito reševanje socialne problematike pomeni
celovito reševanje, ki zajema vse riziĉne skupine, ki so potrebne pomoĉi. Zato bi
morala Obĉina Piran, predvsem pa Izola, spremeniti raĉunovodske podstavke
socialnega varstva in uvrstiti veĉ riziĉnih skupin.
Višina sredstev, ki jih MOK nameni socialnemu varstvu, se glede na število
prebivalstva ne razlikuje veliko od Obĉine Piran (graf 3). Obe obĉini namenita za
posamezno podroĉje podobno višino sredstev, le Obĉina Izola nameni manj. S
tem je deloma potrjena druga hipoteza, ki pravi, da se financiranje socialne
varnosti primerjanih obĉin razlikuje v višini sredstev. Razlikuje se tudi v
nekaterih raĉunovodskih postavkah, kot je npr. socialno varstvo invalidov, ki je
najveĉ financirano v MOK. Razlikujejo se tudi posamezni programi. Iz bilance
odhodkov za socialno varnost MOK in Obĉine Piran se lahko sklepa, da gre za
podobne programe, saj so ti razdeljeni po enakih raĉunovodskih postavkah. Na
drugi strani ima Obĉina Izola drugaĉno bilanco odhodkov za socialno varnost, iz
katere je bilo potrebno izlušĉiti posamezne raĉunovodske postavke, a kljub
temu niso razvidni vsi programi, ki jih npr. financira MOK. Iz tega sledi, da
vsaka obĉina izvaja poleg zakonsko doloĉenih socialnovarstvenih pravic tudi
druge programe po obĉinskih pravilnikih, ki so prilagojeni in usklajeni s
potrebami doloĉenega obmoĉja. Ta trditev je bila predstavljena ţe pri prvi
hipotezi, ki je nakazala, da MOK nameni najveĉ sredstev za socialno varstvo
starejših oseb ter da izvaja posebno socialno varstvo zasvojenih. Ta ugotovitev
oz. smernica je opredeljena v predlogu nacionalnega programa, ki govori v prid
decentralizaciji in deregulaciji sistema na podroĉju socialnega varstva. Obĉina bi
morala sooblikovati in odgovarjati za socialno problematiko obĉanov ter razvijati
še druge socialne programe. Ker MOK nima veliko lastnih socialnovarstvenih
programov, ki bi jih financirala, ostali dve obĉini prav tako ne, bi obĉinam lahko
to naloţilo zakonska obveznost, da s predpisi in odloki izvajajo tudi lastne
programe socialnega varstva. Na takšen naĉin bi bile obĉine primorane slediti
potrebam svojih obĉanov. Po drugi strani uĉinkovitost reševanja socialne
problematike je odvisna tudi od samih izvajalcev programov socialnega varstva.
To bi pomenilo, da bi društva in druge organizacije, ki izvajajo te programe,
morale imeti dodelano politiko izvajanja svojih programov, ker samo na takšen
naĉin, bi lahko uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje v
obĉinah. Slednje pa bi jih lahko spodbudile k boljši politiki tako, da bi na razpisu
doloĉile stroţja in natanĉna pravila glede obravnavanih programov.

71

Zadnji pomembnejši predlog, ki potrdi tretjo hipotezo, se navezuje na uvedbo
pokrajin. Pokrajine bi prinesle nov naĉin izvajanja socialne politike tudi v
povezavi z obĉinami. S tem, ko bi pokrajine dobile lokalne naloge širšega
pomena, bi prevzele tudi naloge iz drţavne pristojnosti. Pokrajine bi morale
prevzeti predvsem tiste programe socialnega varstva, ki za obĉino predstavljajo
veĉji finanĉni zalogaj, tj. npr. organiziranje socialne mreţe in sofinanciranje
pomoĉi na domu. Poleg tega bi lahko koordinirale tudi druge programe,
predvsem socialnovarstveno pravico do druţinskega pomoĉnika, ki bi se lahko
na ravni pokrajin uĉinkoviteje izvajala. Pokrajina bi koordinirala njihovo število,
ki bi bilo veĉje, kot je trenutno v obĉini MOK (v letu 2008 5 druţinskih
pomoĉnikov). Druga prednost pokrajine je v povezovanju in sodelovanju obĉin.
Do sedaj delujejo preko obĉinskih projektov, po uveljavitvi bi bili pokrajinski
projekti z veĉjo finanĉno moĉjo. Po drugi strani pa bi bilo lahko tudi
medobĉinskih projektov veĉ. MOK, Obĉina Izola in Obĉina Piran ţe zdaj
sodelujejo na podroĉju socialnega varstva, to je preko regijskih projektov.
Takšen projekt sta Varna hiša in program Centra za pomoĉ na domu – Mali
princ. Projekta se uspešno izvajata, iz ĉesar sledi, da bi lahko obĉine med seboj
še veĉ sodelovale in tako pripomogle v boljšemu izvajanju socialne politike na
lokalni ravni ter poslediĉno k zmanjšanju socialnih tveganj, saj se uĉinkovita
politika najuspešnejše izvaja prav na lokalni ravni, ki je najbliţja prebivalcem.
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PRILOGA 1: Bilanca odhodkov za socialno varstvo za MOK 2005-2008
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PRILOGA 2: Bilanca odhodkov za socialno varstvo za Občino Izola
2007
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PRILOGA 3: Bilanca odhodkov za socialno varstvo v Občini Piran 2007
Z.št.
1

KONTO

VRSTA ODHODKOV

REALIZACIJA 2007

2

3

5

SOCIALNO VARSTVO

20

695.806,00

Tekoči del

695.720,00

Investicijski del
20029001
200201

86,00

Varstvo otrok in družine
Programi v pomoč družini

2002

41199

30.045,00
30.045,00

Pomoč staršem ob rojstvu otrok

30.045,00

Izvajanje programov socialnega varstva
Socialno varstvo invalidov

2004
20049002
200401

41330200

Sofinanciranje dejavnosti - VDC Koper

200402

411922

Financiranje družinskega pomočnika, DP

1.669,00
45.094,00

20049003

Socialno varstvo starih

200403

Dejavnost socialnega varstva - CSD Piran
413302060

Javna
služba
program,subvencija

444.678,00

pomoči

198.431,00

domu,

PND-

občinski
143.139,00
143.139,00

413302061

- Program Dnevnega centra "Školjka"- subvencija

49.241,00

413302069

- Druge dogovorjene naloge-CSD
soc.pomoči in izplačila DP)

432300000

Nakup opreme (osebno vozilo PND, leasing

sub.zrsz-1oskrb.

Piran

(stroški

49.241,00

postopkov
6.051,00

CSD ), Inv.transfer

6.595,00

Program Regionalnega centra pomoči na domu Mali Princ (CSD
Koper)

200403
413302062

- Program varovanja na daljavo - Rdeča tipka RT

413302063

- Subvencije uporabnikom RT- najem aparata

4119090

- Splošni socialni zavodi (DU)

4119091

- Posebni socialni zavodi

4112110

Preživninsko varstvo kmetov

1.000,00

204.473,00
54.248,00
150.225,00
5.633,00

CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA

200406
402902

20.865,00

Plačila po podjemnih pogodbah (delo prokurista)

20.865,00

Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004

OBČINSKI
PROGRAM
SOC.SUBVENCIJ
411213

15.276,00
14.276,00

Regresiranje soc. oskrbe v domovih

200404

200407

na

stroški dela, vodenje (0.48 koord.); program soc.oskrbe (7,5 oskrb.)
sub.ZRSZ - 2 oskrb.;

program soc.oskrbe (2,5oskrb.);

200405

665.761,00
46.763,00

SOCIALNIH

107.244,00
POMOČI

(OSP)

IN
107.244,00

- OSP občinske socialne-materialne pomoči občanom
- enkratne in začasne denarne pomoči družinam in posameznikom v
mat.stiski

70.940,00

- pomoč učencem (subv. v korist izobraževanja)

13.000,00

29.940,00

200408

411902

- pomoč učencem (subv.tople prehrane)
- pomoč za letovanje in zimovanje otrok
ŠVN,zdravstv.kolonije in drugo)

200409

411911

- pomoč za plačilo pogrebnih stroškov

200410

412000041

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (javni poziv- sof.društev s
področja soc.varstva)

200410

412000040

Humanitarni projekti,sofinanciranje akcij

1.637,00

200411

4112990

Projekt individualiz. fin. storitev soc.varstva

7.303,00

- osebna asistenca za ljudi s posebnimi potrebami,indiv.pogodbe (po
projektu Sklada Silva)

7.303,00

mladine

(programi

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049006

200412

28.000,00
in

412000015

200413

Sofin. Preventivnih socialnih programov-CSD, šole (javni poziv)
Obalni projekt "Varna hiša"

29.210,00
7.094,00

66.990,00
48.050,00

10.000,00
86,00

402203

voda in komunalne storitve

4022030

poraba vode

420299

nakup druge opreme in napeljav

0,00

420402

rekonstrukcije in adaptacije

0,00

420801

investicijski nadzor

0,00

420899

plačila drugih storitev in dokumentacije

0,00

0,00
86,00
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PRILOGA 4: Vodeni intervju
-

Kateri obĉinski predpisi so podlaga za financirane socialne varnosti v
MOK?
Kako se uresniĉuje 99. ĉlen Zakona o socialni varnosti v MOK?
Kako pripravljate podlago za dodelitev višino sredstev posameznemu
programu? Kateri so kriteriji financiranja?
Katere programe financirate na podroĉju socialnega varstva?
Kaj obsegajo posamezne raĉunovodske postavke v bilanci odhodkov za
socialno varnost?
Kako se uresniĉujeta projekt Varna hiša in gradnja novega doma za
starejše obĉane?
Katerim progami imajo prioriteto?
Kako ste povezani s Socialnim centrom za delo Koper? Katere naloge
izvaja za MOK?
Katere programe planirate v prihodnosti dopolniti, razviti?
Se povezujete s sosednjimi obĉinami? V katerih programih?
Vidite kje prednosti pred ostalimi obĉinami?
Kako komentirate razliĉno višino zneskov v nekaterih raĉunovodskih
postavkah bilance odhodkov za socialno varstvo?
Zakaj nekateri programi niso dobili sredstev vsako leto?
Kaj spada pod raĉunovodsko postavko CSD?
Zakaj je raĉunovodska postavka razvoz kosil loĉena v dve kategoriji?
Katera društva financirate po 99. ĉlenu ZSV in kaj je poslanstvo naštetih
društev?
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Podpisana Andreja Sopiĉ s svojim podpisom potrjujem, da sem avtorica
diplomske naloge z naslovom: Pristojnosti obĉine na podroĉju socialnega
varstva. Strinjam se z objavo diplomske naloge na internetu.
Diplomsko nalogo je jezikovno pregledala Martina Mejak, prof. slovenskega
jezika.
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