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PRAVNA OSNOVA: 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl.
US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 –
Odl. US), 1. in 99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
3/07 – UPB, 23/07-popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17) in 17. člen
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik.
O b r a z l o ž i t e v:

1. Razlogi za sprejem pravilnika in ocena stanja:
Občinska uprava, ki je skupaj s strokovno komisijo zadolžena za pripravo razpisa in vodenje
celotnega postopka ocenjevanja in razdeljevanje prijavljenih vlog na javnem razpisu za
sofinanciranje socialno varstvenih programov, je na podlagi evalvacije razpisov pripravila
predlog manjših vsebinskih dopolnitev trenutno veljavnega pravilnika, z namenom olajšanja
dela strokovne komisije. S spremembo pravilnika se dopolnjuje tudi nabor upravičencev do
sofinanciranja programov na področju socialno varstvene dejavnosti.
Skladno s tem pravilnikom se poleg socialno varstvenih programov sofinancirajo tudi
programi izvajalcev s področja karitativne dejavnosti in programi samopomočnih
medgeneracijskih izvajalcev.
2. Cilji in načela predloga pravilnika:

Cilj pravilnika je omogočanje čim večjemu številu nevladnih organizacij, da kandidirajo na
javnem razpisu. S sprejetjem predlaganega Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih
programov v Občini Kamnik bomo uredili postopek, upravičence, pogoje in kriterije za
vrednotenje socialno varstvenih programov.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem pravilnika na proračun:
Predlog skupne višine sofinanciranja socialno varstvenih programov je vključen v proračun
za leto 2018.
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog pravilnika:
Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 21. 11. 2017 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno
varstvenih programov v Občini Kamnik«.
Marjan Šarec
ŽUPAN

PRILOGA:
- predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno
varstvenih programov v Občini Kamnik
- besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlaga sprememba

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 1. in 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07-popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17) in 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17), je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na
……………..seji dne …………… sprejel
P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih
programov v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS,
št. 8/17), v nadaljevanju: pravilnik, se v 2. členu doda nova, sedma alineja, in sicer
-

»humanitarne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Kamnik,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom«.
2. člen

V 7. členu pravilnika se doda nov odstavek, in sicer:
»Za upravičence, ki kandidirajo za sredstva na proračunskih postavkah za sofinanciranje
karitativnih programov in medgeneracijskih samopomočnih skupin, ne velja določilo 7. člena
tega pravilnika, temveč se sredstva med prijavitelje razdelijo v celoti ne glede na njihov
sedež in ne glede na število prijavljenih programov«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/17-4/2
Kamnik, dne ………………
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
1. člen
Upravičenci do sofinanciranja programov na področju socialno varstvene dejavnosti so:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da
bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Kamnik, ustanovijo posamezniki v
skladu z zakonom,
– 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
občanov,
– karitativne organizacije,
– 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, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Kamnik,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe in projekte na področju sociale, varstva
otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe.

7. člen
Zagotovljena sredstva za izvajanje socialno varstvenih programov se razdelijo v dveh
skupinah:
– skupina A (med upravičence, ki imajo sedež v Občini Kamnik, se razdeli 70 % sredstev
iz občinskega proračuna),
– skupina B (med upravičence, ki nimajo sedeža v Občini Kamnik, pa v izvajanje svojih
programov aktivno vključujejo občane Občine Kamnik se razdeli 30 % sredstev iz
občinskega proračuna).
Kriteriji in merila so enaki za obe skupini.
Upravičenci skupine B lahko na razpis prijavijo le en program.

