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Novo mesto, 11. 11. 2019

ZADEVA: AMANDMA K PRORAČUNU ZA LETO 2020 in 2021: »Zvišanje proračunske postavke
08109006 - Programi socialnega in zdravstvenega varstva, 4120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam«

Pozdravljeni,
skladno s 1. in 2. odstavkom 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
vlagava amandma k proračunu za leto 2020. Prosiva, da predlog objavite na spletnem mestu
občinskega sveta, zato da bo možno o njih razpravljati in odločati.
Sklep (amandma k predlogu proračuna za leto 2020): Zagotovijo se dodatna sredstva v višini
15.000,00 evrov na proračunski postavki 08109006 - Programi socialnega in zdravstvenega varstva,
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva se zagotovi iz postavk
01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi (8.000,00 EUR) in delno iz sredstev 01011114 Delovanje
svetniških skupin (7.000,00 EUR).
Sklep (amandma k predlogu proračuna za leto 2021): Zagotovijo se dodatna sredstva v višini
15.000,00 evrov na proračunski postavki 08109006 - Programi socialnega in zdravstvenega varstva,
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva se zagotovi iz postavk
01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi (8.000,00 EUR) in delno iz sredstev 01011114 Delovanje
svetniških skupin (7.000,00 EUR).
Obrazložitev:
Pri pregledu predloga proračunov za leti 2020 in 2021 ugotavljamo, da sredstva za sofinanciranje
programov socialnega in zdravstvenega varstva glede na prejšnja leta stagnirajo. Ker je obstoj
številnih ključnih programov za MONM s tem ogrožen, predlagamo, da se sredstva v imenu ohranitve
programov zviša za 15.000 € v letu 2020 in v letu 2021.
Iz sredstev na postavki Programi socialnega in zdravstvenega varstva se sofinancirajo programi, ki
skrbijo za najbolj ranljive skupine: starejše, žrtve nasilja, invalide, kronične bolnike, ljudi, ki se
znajdejo v duševnih stiskah, itd.
Po ocenah nevladnih organizacij, ki te programe izvajajo (npr. Družinsko središče Rona, Zakonski in
družinski inštitut, Šent, Ozara, Društvo življenje brez nasilja, Društvo za razvijanje prostovoljnega
dela, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Društvo za osebe z izgubo sluha, Društvo
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Medobčinsko društvo invalidov, Škofijska Karitas), te

storitve redno uporablja okoli 15.000 ljudi v stiski in njihovih svojcev. Zanje so programi brezplačni.
Gre za storitve, ki jih občani ne morejo dobiti s strani javnih služb, saj so te preobremenjene ali pa jih
za izbrano področje sploh ni. Tak primer je duševno zdravje: oseba s težavami v duševnem zdravju
lahko koristi zgolj storitve javnega zdravstva (tj. medikamentozno zdravljenje), medtem ko za vso
ostalo obravnavo skrbita Šent in Ozara.
Večina sredstev iz te postavke je namenjenih sofinanciranju štirinajstih večletnih programov, ki
morajo zadostiti posebnim pogojem. Izvajajo jih lahko le strokovni delavci, programi so dostopni po
najmanj štiri ure na dan in so verificirani s strani Socialne zbornice Slovenije. Za te programe država
preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotavlja 80 % vseh potrebnih
sredstev. Na ta način posamezen program v našo občino iz državnih sredstev prečrpa tudi po 300.000
€ letno, kar vključuje tudi zaposlitve.
Programi pomenijo strokovni kader - zaposlene in vsakodnevne aktivnosti, v katere se lahko
vključujejo ranljive skupine. Povečanje sredstev na tej postavki je nujna in dejanska potreba
lokalnega prebivalstva. Potrebe po socialnih programih so vse večje, saj se socialna izključenost ne
zmanjšuje. Občina bi morala na to potrebo reagirati in jo nasloviti.
Gre za podobno izhodišče kot pri oživljanju mestnega jedra. Namreč, prenovljen trg kot prostorinfrastruktura sam po sebi ni dovolj. Če želimo tam obiskovalce, moramo pripraviti program in
dodatne vsebine. To potrebo je občina prepoznala in jo podprla z dodatnimi sredstvi na Javnem
pozivu za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra. Šele program in storitve, ter
možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa generirajo ljudi in "oživijo" sicer prazen prostor.
Imeti prostor je le pogoj, da se program lahko izvaja. Program na področju socialnega varstva pa
pomeni strokovne delavce, ki vsak dan pričakajo osebe, ki rabijo podporo in ustvarjajo aktivnosti za
njih in z njimi.
Regijski NVO center – regijski center za nevladne organizacije spremlja vsa področja, kjer se sredstva
razpisujejo (na projektih in programih) in ugotavlja, da so se sredstva v tej kategoriji (od 2016 do
2019) zvišala predvsem za področje C (upokojenci), ki so le ena izmed številnih ranljivih skupin (žrtve
nasilja, invalidi, kronični bolniki, ljudje, ki se znajdejo v duševnih stiskah ipd.). To je zelo pozitiven
ukrep in prvi korak pri zagotavljanju podpore kakovostnih programov. Vendar je treba narediti tudi
naslednje korake in podpreti tudi druge ranljive skupine. Kot je razvidno iz spodnje tabele občina
sofinancira 4 področja (A, B, C in D): področja A, B (enoletni projekti), C (upokojenci) in D (večletni
programi).
Prikaz gibanja sredstev: 08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva, 4120 Tekoči
transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za obdobje 2016 – 2020.
Skupaj A, B (enoletni projekti), C (upokojenci)
Skupaj A, B, C, D
D (večletni programi)
2016

131.639,10

18,000.00

149.639,10

2017

129.216,00

25,000.00

154.216,00

2018

132.800,00

25,000.00

157.800,00

2019

132.800,00

30,000.00

162.800,00

2020

132.800,00

30,000.00

162.800,00

1.160,90

12.000,00

13.160,90

Skupaj dvig sredstev
(2016-2020)

Skupaj so se sredstva od leta 2016 povišala za 13.160,90 EUR. Pri A, B, D je bilo 2017 znižanje
sredstev (za 2.423,00 EUR in nato dvig v letu 2018 za 3.584,00 EUR). Pri C sredstva naraščajo

(12.000,00 EUR). Ponovno znižanje sredstev je bilo tudi v 2018 (za 10.000,00 EUR. Sredstva so bila
potem po končanih razpisih ponovno vrnjena na postavko, in sicer po posredovanju predsednika
Odbora za družbene dejavnosti).
Za primer navajam področje D - večletni programi. Vrednost štirinajstih programov, ki jih izvaja enajst
organizacij je malo manj kot 900.000,00 EUR. Pri tem občina sofinancira le 10%, ostalo pa
organizacije pridobijo iz drugih virov (80% iz razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti) in na tej postavki je tudi največja potreba po višjem deležu sofinanciranja občine z
zvišanjem sredstev za vsaj 15.000,00 EUR. Izvajalec mora namreč preostalih 20% sredstev zagotovi iz
naslova lokalne skupnosti, v kateri program poteka in drugih virov. S tem izvajalec dokaže, da potreba
po takšnem programu v občini obstaja in da jo občina očitno želi reševati. Če izvajalec tega deleža ne
zagotovi, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in preneha s financiranjem. Ker se na razpis za
sofinanciranje takšnih programov prijavlja vse več kakovostnih izvajalcev, to ob enaki višini sredstev
pomeni manjši delež na izvajalca in posledično manjši delež sofinanciranja programa.
Verjamemo, da nam je vsem, ki delamo v dobro ljudi v tej občini v skupnem interesu, da naši občani
in občanke živijo bolj kakovostno življenje. Kot lokalna skupnost jim kljub težki situaciji, v kateri so se
znašli, lahko pridemo nasproti in jim pomagamo soustvariti življenjsko okolje, kjer se bodo počutili
sprejete, varne in bodo dobili vso podporo, ki jo potrebujejo.

Lep pozdrav,
Maja Žunič Fabjančič in Uroš Lubej
Svetniška skupina Solidarnost Novo mesto

