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ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O SUBVENCIONIRANJU
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA 1. obravnava
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Oddelek za družbene zadeve

PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:
Odbor za družbene zadeve
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na ___ redni seji, dne ________, obravnava
in sprejme:
PREDLOG ODLOKA:

1. obravnava

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi 21. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 –
popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 –
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 –
ZPPreb-1, 15/17 –
DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in 16. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina
na ___ seji, dne ________, sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O SUBVENCIONIRANJU SOCIALNO VARSTVENE
STORITVE SOCIALNEGA SERVISA
1. člen
V Odloku o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list RS, št.
8/18 – v nadaljevanju odlok) se v 2. členu v prvem odstavku črta druga alineja.
Dosedanja tretja alineja, ki postane druga alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»- njihovi dohodki ne smejo presegati višine, ki jo s sklepom določi župan.«
2. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina Ajdovščina odobri subvencijo na podlagi vloge, ki ji je potrebno priložiti vsa
potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
(2) Postopek ugotavljanja upravičenosti do subvencije vodi občinska uprava, ki tudi izda
odločbo na prvi stopnji. Zoper izdano odločbo na prvi stopnji je možna pritožba, ki se jo
vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan občine.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 122-1/2018
Datum:
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s. r.
OBRAZLOŽITEV
1. Pravni temelj
21. člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih
prebivalcev med drugim tudi pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo,
osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele. 15. člen Zakona
o socialnem varstvu določa, da socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v
primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih
primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. 16. člen Statuta
Občine Ajdovščina pa določa pristojnosti občinskega sveta, med katerimi je tudi sprejemanje
odlokov in drugih občinskih aktov.
2. Ocena stanja, razlogi za sprejetje in poglavitne rešitve odloka
Občina Ajdovščina je odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
varovanja na daljavo sprejela v začetku leta 2018. Občina subvencionira storitev varovanja na
daljavo občanom, ki izpolnjujejo dohodkovni kriterij (tega določi župan s sklepom) in so starejši
od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu telesnih
okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do invalidnine, in bivajo sami. Subvencija znaša
10 € oz. 25 € mesečno, v odvisnosti ali gre za upravičenca s slabšim socialnim položajem ali
ne. Izplačuje se 24 mesecev. Subvencije se dodelijo preko javnega razpisa. Med izbranim
upravičencem, izvajalcem storitve in občino se sklene pogodba o dodelitvi subvencije, v kateri
se določijo pravice in obveznosti v zvezi z dodelitvijo subvencije.
Na podlagi odloka sta bila doslej izvršena dva javna razpisa za podelitev subvencij. V letu 2018
sta se na javni razpis prijavili dve občanki, od katerih je ena občanka subvencijo tudi sprejela.
V letu 2019 pa se na javni razpis za podelitev subvencij ni prijavil nihče. Ker izvedena javna
razpisa nista bila uspešna, smo pripravili predlog sprememb, ki se nanašajo na spremembe v
bivanjskih in premoženjskih pogojih ter v postopku dodelitve subvencije.
S predlagano spremembo drugega člena odloka se črta alinejo, ki določa, da je do subvencije
upravičen občan, ki biva sam. Na ta način se omogoči, da subvencijo lahko pridobijo tudi tisti
občani, ki ne živijo sami, a izpolnjujejo ostala dva pogoja (so starejši od 70 let ali imajo
ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare ter ne presegajo cenzusa za pridobitev
subvencije).
S spremembo tretje alineje, ki bi po uveljavitvi spremembe postala druga alineja drugega
odstavka 2. člena, prihrankov ne bi več šteli v cenzus za odobritev subvencije, saj je cenzus
za odobritev subvencije mogoče določiti že z omejitvijo letnih dohodkov.
Predlagamo tudi spremembo postopka dodelitve subvencij. Dodelitev subvencij na podlagi
prijave na javni razpis se je izkazala za neučinkovito, zato predlagamo, da se postopek
dodelitve subvencij izvede na podlagi vložene vloge neposredno pri občini (na isti način kot

npr. občinske socialne pomoči). Postopek dodelitve subvencije bi na prvi stopnji vodila
občinska uprava, ki bi o dodelitvi subvencije izdala odločbo.
3. Ocena finančnih posledic odloka za občinski proračun
Za dodelitev subvencij so v proračunu za leto 2019, na postavki 20025, zagotovljena sredstva
v višini 1.500 evrov. Realizacija proračunske postavke je v višini 152 €, kar pomeni, da je za
subvencije v letu 2019 na razpolago še 1.348 €. Sredstva zadoščajo za financiranje subvencije
za tri mesece (oktober, november, december) za npr. 44 upravičencev, oziroma 17
upravičencev s slabšim socialnim položajem.
ŽUPAN
TADEJ BEOČANIN, s. r.

POROČILO ODBORA:
Na 6. redni seji dne 11. 9. 2019 je Odbor za družbene zadeve obravnaval Odlok spremembah
odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa in sprejel
pozitivno mnenje k Odloku spremembah odloka o subvencioniranju socialno varstvene
storitve socialnega servisa, zato predlaga, da ga občinski svet sprejme.
Datum: 12.9.2019
Predsednica odbora
Suzana Krašna, s. r.

Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list RS,
št. 8/18) z vključenimi predlaganimi spremembami:
Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
1. člen
S tem odlokom se določajo vrsta storitve socialnega servisa, ki ga Občina Ajdovščina (v nadaljevanju:
občina) subvencionira, upravičenci, višina subvencije, pogoji, merila in postopek za uveljavitev ter
prejemanje subvencije.
2. člen
(1) Občina subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek
osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo). Subvencija pripada
občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini ter tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno
prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo druge pogoje iz tega
odloka.
(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka za prejemanje subvencije
izpolnjevati še naslednje pogoje:
- so starejši od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po
seznamu telesnih okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do invalidnine;
- bivajo sami;
- njihovi dohodki in prihranki ne smejo presegati višine, ki jo s sklepom določi župan.

3. člen
(1) Subvencija se upravičencu dodeli za 24 mesecev.
(2) Subvencija znaša 10 evrov mesečno. Za upravičenca, ki ima slabši socialni status, znaša
subvencija 25 evrov mesečno. Cenzus za določitev upravičenca, ki ima slabši socialni status, določi
župan s sklepom. Višina subvencije je določena v bruto znesku. Od zneska se obračunana
dohodnina, če je tako določeno z zakonom.
(3) V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev
varovanja na daljavo. Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali stroške opreme
za vzpostavitev storitve.
4. člen
Izvajalci storitve socialnega servisa varovanja na daljavo morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega
ministrstva za izvajanje te storitve (v nadaljevanju: izvajalec).
5. člen
(1) Občina Ajdovščina odobri subvencijo na podlagi prijave na javni razpis, ki se objavi na spletnih
straneh občine. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni obrazci in
ostale podrobnosti za izvedbo razpisa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
(2) V primeru, da je prejetih več vlog in sredstva ne zadoščajo za dodelitev subvencije vsem, se
subvencije dodelijo tistim upravičencem, ki imajo nižje dohodke ter prihranke.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene zadeve Občine Ajdovščina.
(4) Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(5) Naloga komisije je, da pregleda pripele vloge, ugotovi popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih
pogojev. Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija pripravi predlog upravičencev do
subvencije ter seznam vlog, ki se zavržejo ali zavrnejo.
(6) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda Občinska uprava Občine Ajdovščina odločbe o
dodelitvi subvencije oziroma sklepe o zavržbi ali zavrnitvi vlog. Zoper odločbo ali sklep je možna
pritožba županu.

(1) Občina Ajdovščina odobri subvencijo na podlagi vloge, ki jo občan vloži pri Občini
Ajdovščina. Vlogi za uveljavljanje subvencije je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila o
izpolnjevanju pogojev, ki so navedena v vlogi.

(2) Postopek ugotavljanja upravičenosti do subvencije vodi občinska uprava, ki tudi izda
odločbo na prvi stopnji. Zoper izdano odločbo na prvi stopnji je možna pritožba, ki se jo vloži
v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan občine.

6. člen
(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini
predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer
se šteje, da odobrene subvencije ne bo koristil.
(2) Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene
pogodbo o dodelitvi subvencije iz 7. člena tega odloka.
7. člen
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve. V pogodbi
se določijo njihove medsebojne pravice ter obveznosti.
8. člen
(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v
roku 8 dni od nastanka spremembe.
(2) V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih
dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.

9. člen
Pravica do subvencije preneha v primeru:
- smrti upravičenca,
- vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
- prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu.
10. člen
(1) Upravičenec do subvencije mora Občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled porabe
sredstev.
(2) V kolikor se ob pregledu ugotovi manjše nepravilnosti, se upravičenca na nepravilnosti opozori in
določi rok za odpravo le-teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se prekine
plačevanje subvencije do izteka veljavnosti pogodbe.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
ŽUPAN
TADEJ BEOČANIN, s. r.

