
 
  

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                          Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - 
ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-
1, 21/18 - ZNOrg, 54/17, 31/18 - ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 - ZFRO, 196/21 - ZDOsk, 17/22, 163/22) in 20. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) na svoji ______ seji, dne _____________ 
sprejel naslednji  
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti  

v Mestni občini Velenje 
 

1. člen 
 
V Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 14/19 in 4/22; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se v 39. členu drugi odstavek spremeni tako, 
da se glasi: 
» (2) Mednje sodijo: osebe z nizkimi prihodki (denarna socialna pomoč, pokojnina, invalidnina itd.) s 
spremljajočimi oviranostmi (dolgotrajne zdravstvene težave, invalidnost, težave v duševnem zdravju, 
zasvojenost itd.), uporabniki programov Center, Varna hiša in socialno ogrožene družine in posamezniki 
z nizkimi prihodki, glede na informacijo javnega značaja pristojnega centra za socialno delo.«. 
 

2. člen 
 

V 40. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- vse dni v tednu pripravlja in zagotavlja tople obroke za potrebe uporabnikov programov Center, Varna 
hiša in osebam oz. družinam, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za preživetje,«. 
 

3. člen 
 

V 44. členu se za besedo »objekta« doda besedilo »in brezplačnega toplega obroka dnevno za 
uporabnike programa VH.«. 

4. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

 
Številka: 0070-0013/2021 
Datum:       
 
                                                                           župan Mestne občine Velenje                     

Peter DERMOL 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravno podlago predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno 
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve odloka) 
predstavljajo naslednji predpisi: 
− Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 

76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), ki: 

• v 21. členu določa, da lahko občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena 
(izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za 



 
  

zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev pospešuje službe socialnega skrbstva, za 
predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in 
ostarele; ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 
kvaliteto življenja njenih prebivalcev;  

• v 65. členu določa, da občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki 
in navodili; 

− Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 
73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-
A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17, 31/18 - ZOA-A, 46/19, 
28/19, 189/20 - ZFRO, 196/21 - ZDOsk, 17/22, 163/22), ki v 99. členu določa, da se iz proračuna 
občine financirajo javni socialnovarstveni programi, razvojni in dopolnilni socialnovarstveni programi, 
pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami in  

− Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22), ki v 20. členu določa, da 
občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine. 

 
2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM AKTA SO: 
Potrebno je dodati nove upravičence do javne kuhinje in sicer uporabnike programa Varna hiša v MOV. 
 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:  
Sprejetje predlaganega odloka pomeni finančne posledice za Mestno občino Velenje.  
Število uporabnikov v Varni hiši se lahko mesečno spreminja. Po izračunih bi bilo dodatnega stroška za 
MO Velenje približno 1.000 EUR na mesec. 
 
4. PRIMERJAVA SPREMEMB AKTA Z VKLJUČENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI: 
''Izvajalec izvaja storitve skladno z določbami iz pogodbe, še zlasti pa za upravičence do storitve 
opredeljene v drugem odstavku 39. člena tega odloka: 

»- vse dni v tednu pripravlja in zagotavlja tople obroke za potrebe uporabnikov Centra in osebam oz. 
družinam, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za preživetje, 

- vse dni v tednu pripravlja in zagotavlja tople obroke za potrebe uporabnikov programov Center, Varna 
hiša in osebam oz. družinam, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za preživetje.« 

5. PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 84. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 14/22) predlagamo, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje sprejme po skrajšanem postopku, 
ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. 
 
V Velenju, 6. 2. 2023 
 
Pripravila:                                                                             Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r. 
Ines Gričar Ločnikar, univ. dipl. inž., l.r.                                                 vodja Urada za družbene dejavnosti 
višja svetovalka za zdravstvo in socialo 
 
 
 
 
 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22) predlagam 
svetu Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme. 
 
 župan Mestne občine Velenje                     

 Peter DERMOL, l.r. 


	5. PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
	Na podlagi prve alineje prvega odstavka 84. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) predlagamo, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini V...
	V Velenju, 6. 2. 2023
	Pripravila:                                                                             Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r.
	ŽUPAN:
	župan Mestne občine Velenje
	Peter DERMOL, l.r.

