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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža

Zadeva:

Predlog Letnega programa socialnega varstva v Občini Straža za leto
2014

Namen:

Obravnava in sprejem

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07-UPB2 (23/07
popr.,41/07 popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre,
62/2010-ZUPJS)
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v
Občini Straža (Uradni list RS, št. 1/07),
Pogoji in merila za vrednotenje programov organizaciji in društev na
področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih
dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža,
Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2014 (Uradni list RS, št.
102/12) in
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08)
Pravna osnova:

Predlagatelj:

Alojz Knafelj – župan

Poročevalec:

Dušan Krštinc - direktor

Obrazložitev:

Letni program socialnega varstva v Občini Straža določa programe in storitve na področju
socialnega varstva, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih
za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti.
Letni program socialnega varstva se udejanja preko programov izvajalcev, med katere
spadajo: javni zavodi in nevladne organizacije, med slednje pa prištevamo: dobrodelne
organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave članov, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, humanitarne
organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva, organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi
v njih skupno reševali socialne potrebe, invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne

organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih
izvajajo posebne socialne programe in storitve.
V letu 2014 se predvideva, da se bo na podlagi razpisa razdelilo sredstva v višini 10.600,00
eur.
Sredstva iz proračuna se koristijo na podlagi pogodb z zavodi ali na podlagi izdanih odločb
upravičencem.
Finančne posledice:
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Straža za leto 2014.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program socialnega varstva v Občini
Straža za leto 2014

Župan
Alojz Knafelj l.r.
Priloge:
-
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