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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
OBČINSKI SVET OBČINE MOKRONOG-TREBELNO 
 

Zadeva:   SEZNANITEV S POVZETKOM REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA NA 

PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2017-2020 ZA 

JUGOVZHODNO STATISTIČNO REGIJO 

Občinskemu svetu se na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog-

Trebelno (Uradni list RS, št. 66/2010) posreduje v obravnavo -Regijski izvedbeni načrt na 

področju socialnega varstva za obdobje 2017-2020 za jugovzhodno statistično regijo. 

Občinskemu svetu se predlaga, da omenjeni načrt obravnava oziroma nanj poda pripombe.  

 

1. NASLOV: Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 

2017-2020 za jugovzhodno statistično regijo 

2. UVOD: 

2.1. Opis razlogov za sprejem akta 

Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 

je pripravljen izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za štiriletno obdobje, in sicer 

za jugovzhodno statistično regijo, v katero je vključenih 21 lokalnih skupnosti.   

2.2. Ocena stanja 

Državni zbor RS je aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega 

varstva za obdobje 2013-2020 (v nadaljevanju Resolucija), ki je temeljni programski 

dokument Slovenije na področju socialnega varstva za obdobje do leta 2020. Resolucija 

posebno pozornost namenja izvajanju in neposrednemu uresničevanju zastavljenih ciljev 

dokumenta. 

Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2017-2020 za 
jugovzhodno statistično regijo je bil oblikovan na regijski koordinacijski skupini, ki je bila 
sestavljena iz predstavnikov regijske razvojne agencije, predstavnikov lokalne skupnosti 
(13 občin), predstavnikov lokalnih izvajalcev, nevladnih organizacij in predstavnikov 
uporabnikov. Regijska koordinacijska skupina šteje 21 članov, ki so sodelovali pri pripravi 
dokumenta in ga potrdili. 

Skupina je proučila socialne problematike, ocenila potrebe in predlagala ukrepe na 
regionalni ravni. Opredelila je prioritetna področja, in sicer:  
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- Center za terapevtsko in psihosocialno obravnavo z mobilno pomočjo na domu za 
področja in ciljne skupine: zasvojenost, mladi, družine, osebe s težavami v 
duševnem razvoj, žrtve nasilja, otroci, žrtve travm; 

- Nastanitvena podpora za vse ranljive skupine; 
- Programi za socializacijo in integracijo Romov. 

 

2.3. Cilji in načela 

Cilji je seznanitev članov občinskega sveta z regijskim načrtom, s katerim se želi doseči 

naslednje cilje: 

1. cilj: Zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno 

ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva; 
2. cilj: Izboljšanje razpoložljivosti, pestrosti in dostopnosti storitev in programov; 

3. cilj: Izboljšanje kakovosti storitev in programov, povečanje učinkovitosti 
upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanje avtonomije in večjega 
vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov  za načrtovanje in izvajanje 
storitev. 

Po sprejemu regijskega načrta lokalna skupnost v svojih planskih dokumentih opredeli 

obseg, način in dinamiko doseganja ciljev, ki spadajo v njeno pristojnost. 

Priprava načrta sovpada s pripravo planskih dokumentov za črpanje evropskih sredstev v 

novi finančni perspektivi, saj bodo evropska sredstva eden od ključnih virov za širitev 

programov podpore in pomoči ranljivim skupinam prebivalstva v prihodnjem obdobju. 

2.4. Ocena finančnih in drugih posledic 

Seznanitev z regijskim izvedbenim načrtom nima neposrednih finančnih posledic. 

 

3. PRAVNE PODLAGE 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni 

list RS, št. 39/13) 

4. PREDLOG SKLEPA  

 
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je seznanil z regijskim 

izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2017-2020 za 

jugovzhodno statistično regijo. 

 

Župan 

        Anton MAVER 


