
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 4. alineje 

99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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 in 31/18 – ZOA-A), v zvezi z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih 

(Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18), 5. in 28. člena  Statuta 

Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017-uradno prečiščeno besedilo), 

je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 3. redni seji, dne 18. aprila, sprejel 

 

Pravilnik o ukrepih na področju socialnega varstva in pomoči družini 

 v Občini Lovrenc na Pohorju 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem pravilnikom se določijo nameni, upravičenci, pogoji in postopki za izvajanje ukrepov na področju 

socialnega varstva in pomoči družini v Občini Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: občina). 

2. člen 

Občina zagotavlja sredstva za izvedbo ukrepov na področju socialnega varstva in pomoči družini v 

vsakoletnem proračunu občine na posebnih proračunskih postavkah. Ukrepi se lahko izvajajo do porabe 

sredstev na posamezni proračunski postavki.  

3. člen 

(1) Ukrepi po tem pravilniku so: 

− denarne pomoči in 

− drugi ukrepi na področju socialnega varstva in pomoči družini. 

4. člen 

(1) V kolikor je za izvedbo ukrepa potrebna komisija, jo s sklepom imenuje župan.  

(2) Komisija pregleda prispele vloge, zahteva dopolnitve in na osnovi obravnave popolnih vlog pripravi 

predlog za dodelitev sredstev.  

 

II. DENARNE POMOČI 

5. člen 

(1) Denarna pomoč je v znesku ali odstotku izražena višina pomoči, ki se nakaže upravičencu ali 

neposredno drugi pravni osebi, ki za upravičenca izvede storitev, s katero se prispeva k izboljšanju 

socialnega položaja upravičenca.  

(2) Upravičenci do denarne pomoči so: 

− državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v občini; 

− izpolnjujejo kriterije, ki jih predvideva ta pravilnik. 

(3) Občina lahko dodeljuje naslednje denarne pomoči: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1403
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0371
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3926
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3573
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1. izredna denarna pomoč, 

2. denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka  

3. denarne pomoči starejšim občanom 

4. subvencioniranje prehrane dojenčkov in otrok, 

5. subvencioniranje šolske prehrane za učence, 

6. subvencioniranje letovanja otrok, 

 

Izredna denarna pomoč 

6. člen 

(1) Izredna denarna pomoč je namenjena občanom in družinam, ki se zaradi vzrokov, praviloma 

nastalih brez njihove krivde, nepričakovano znajdejo v situaciji, ko potrebujejo pomoč za kritje 

nujnih stroškov oziroma za premostitev trenutne socialne ogroženosti.  

(2) Izredna denarna pomoč je namenjena za: 

− pomoč pri elementarnih nesrečah (požar, poplava, potres, vetrolom in drugo, tudi kritju stroškov 

najemnine za stanovanje v teh primerih), 

− premostitev trenutne socialne ogroženosti v primeru smrti ožjega družinskega člana po določilih 

Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s katerim oseba prebiva v skupnem gospodinjstvu, 

− premostitev trenutne materialne ogroženosti v izjemnih primerih zaradi spremembe socialnega 

stanja (npr. nenaden prehod v brezposelnost, osebni stečaj, bistveno zmanjšanje prihodkov, 

povečanje števila družinskih članov, …) 

− kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje (npr. nakup ozimnice, kurjave, šolskih 

potrebščin, plačila neporavnanih obveznosti, doplačila zdravstvenih storitev in ortopedskih 

pripomočkov invalidom, ki jih ZZZS ne financira v celoti, nakupu posebne vrste hrane zaradi alergij, 

…), ki se z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ne morejo pokriti.  

(3) Višina izredne denarne pomoči za drugo, tretjo in četrto alinejo prejšnje točke ne sme presegati 

višine enega minimalnega dohodka samske osebe ali družine v enem koledarskem letu in se določi 

v skladu z merili in kriteriji, ki jih s sklepom sprejme župan.  

Višji znesek izredne denarne pomoči posameznemu upravičencu lahko odobri župan in sicer do 

višine največ dveh minimalnih dohodkov samske osebe ali družine v enem koledarskem letu po 

predhodnem mnenju komisije. 

Za izredne stroške, nastale zaradi elementarne nesreče, višina izredne denarne socialne pomoči ne 

sme presegati višine petih minimalnih dohodkov samske osebe ali družine v enem koledarskem letu, 

o čemer odloči občinski svet po predhodnem mnenju komisije. 

(4) Upravičenci do izrednih denarnih pomoči iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka tega 

člena so občani, ki so praviloma izčrpali zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske 

oziroma pridobitev sredstev za preživljanje z delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz 
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premoženja in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s 

področja socialnega ali zdravstvenega varstva, zato nujno potrebujejo pomoč občine. 

(5) Izredna denarna pomoč ni vezana na cenzus, se pa pri ugotavljanju upravičenosti do izredne 

denarne pomoči smiselno upoštevajo dohodki in prejemki, določeni po Zakonu o  uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev. 

(6) v primeru osebe, ki je imela v prejšnji odločbi o upravičenosti do izredne denarne socialne pomoči 

status otroka, ob novi vlogi za izredno denarno socialno pomoč pa se šteje kot samska oseba ali kot 

družinski član nove družine, znesek izredne denarne socialne pomoči, prejete na podlagi prejšnje 

odločbe, ne šteje v višino dohodkov, prejetih v enem koledarskem letu. 

(7) Izredna denarna pomoč se upravičencu ne dodeli, ali se mu dodeli v nižjem znesku, če: 

– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in 

družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko 

zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke, 

– se ugotovi, da upravičenec živi z osebami oziroma mu pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso 

družinski člani po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke. 

(8) Za pridobitev izredne denarne pomoči mora upravičenec vložiti pisno vlogo na predpisanem 

obrazcu na občino. Upravičenec mora vlogi priložiti zahtevana dokazila, s katerimi dokazuje 

upravičenost do izredne denarne pomoči. Zahtevana dokazila so navedena na obrazcu. 

(9) Vlogo upravičenca iz prve alineje drugega odstavka tega člena obravnava komisija in poda ustrezno 

mnenje pred odločitvijo občinskega sveta. 

(10) O dodelitvi sredstev odloči na prvi stopnji občinska uprava občine z odločbo, na drugi stopnji 

župan občine. 

(11) Sredstva se upravičencem lahko dodelijo v obliki denarnega zneska ali izdane naročilnice.  

7. člen 

(1) V vlogi za izredno denarno pomoč mora vlagateljica ali vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen 

potrebuje pomoč in opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje. 

(2) Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za 

katerega mu je bila dodeljena, v roku 30 dni po prejetju pomoči oziroma do vložitve nove vloge, če 

je ta vložena pred potekom tega roka. 

(3) Upravičencu, ki je iz opravičenih razlogov zamudil rok iz prejšnjega odstavka, se na njegov predlog 

dovoli vrnitev v prejšnje stanje v skladu z določbami zakona o splošnem upravnem postopku. 

(4) Dokazila ali izjavo o porabi sredstev je upravičenec dolžan predložiti občini v roku 45 dni po prejetju 

izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno 

socialno pomoč, če je novo vlogo vložil pred potekom roka iz drugega odstavka tega člena. Če 

upravičenec tega ne stori ali pa se iz dokazil ali izjave ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena 

ali ni bila porabljena v roku iz drugega odstavka tega člena, ni upravičen do izredne denarne socialne 
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pomoči 14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči, razen v primeru vložitve 

vloge za izredno denarno socialno pomoč zaradi elementarne nesreče. 

 

Denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka  

8. člen 

(upravičenci) 

Upravičenec je eden od staršev novorojenca.  

9.člen 

(pogoji za uveljavljanje denarne pomoči staršem novorojencev) 

(1)Eden od staršev novorojencev lahko uveljavlja pravico do denarne pomoči pod pogojem, da imata 

upravičenec in novorojenec stalno prebivališče v Občini Lovrenc na Pohorju.  

(2)Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem 

novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.  

(3)Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na 

podlagi odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.  

(4)Upravičenec, ki prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice 

do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku. 

10.člen 

(postopek uveljavljanja denarne pomoči) 

(1) Občina Lovrenc na Pohorju vsako leto predvidoma do konca marca z javnim naznanilom na uradni 

spleti strani Občine Lovrenc na Pohorju in oglasnih deskah obvesti svoje občane o možnosti in 

pogojih uveljavljanja denarne pomoči staršem novorojencev. 

(2) Pridobitev pravice do denarne pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem obrazcu 

na občini. 

(3) Upravičenec do denarne pomoči za novorojence lahko uveljavlja  pravico najpozneje do 

izpolnjenega enega leta otrokove starosti. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči 

ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.  

(4) Pisni vlogi za uveljavljanje pravice do denarne pomoči staršem novorojencem morajo biti 

priloženi:  

- izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka;  

- potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu vlagatelja oziroma fotokopija osebnega  

dokumenta vlagatelja;  

- potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu novorojenca;  

- fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja, in  

- v primeru tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika tudi odločba pristojnega organa.  

(5) O dodelitvi denarne pomoči na prvi stopnji odloči občinska uprava z odločbo, na drugi stopnji župan. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-1245/pravilnik-o-dodelitvi-enkratne-denarne-pomoci-starsem-ob-rojstvu-otroka/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-1245/pravilnik-o-dodelitvi-enkratne-denarne-pomoci-starsem-ob-rojstvu-otroka/#3. člen
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Občinska uprava z odločbo dodeljeni znesek denarne pomoči nakaže na transakcijski račun vlagatelja 

ali denarno pomoč zagotovi v obliki darilnega bona najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.  

(6) Denarna pomoč ni prenosljiva na drugo osebo (fizično ali pravno), niti je ni mogoče nameniti v 

humanitarne ali druge namene. 

(7) Višino denarne pomoči s sklepom določi župan.  

(8) Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v 

nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti skupaj z zakonsko 

določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.  

(9) Občina lahko za namen obdaritve staršev novorojencev  obdeluje osebne podatke upravičencev. 

 

Denarne pomoči starejšim občanom 

11. člen 

(upravičenci) 

Upravičenci so občani, starejši nad 75 let. 

12. člen 

(pogoji za uveljavljanje denarne pomoč starejšim občanom) 

Starejši občan lahko uveljavlja pravico do denarne pomoči pod pogojem, da ima na dan uveljavljanja 

stalno bivališče v Občini Lovrenc na Pohorju in, da je starejši od 75 let. 

13.člen 

(postopek uveljavljanja denarne pomoči) 

(1) Občina Lovrenc na Pohorju vsako leto predvidoma do konca marca z javnim naznanilom na 

uradni spleti strani Občine Lovrenc na Pohorju in oglasnih deskah obvesti svoje občane o 

možnosti in pogojih uveljavljanja denarne pomoči starejšim občanom. 

(2) Pridobitev pravice do denarne pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem 

obrazcu na občini. 

(3) Upravičenec-starejši občan do denarne pomoči lahko uveljavlja pravico 1x letno.  

(4) Pisni vlogi za uveljavljanje pravice do denarne pomoči starejšim nad 75 let morajo biti 

priloženi: 

- potrdilo o enotni matični številki vlagatelja oz. rojstni podatki; 

- davčna številka 

- fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja. 

(5) O dodelitvi denarne pomoči na prvi stopnji odloči občinska uprava z odločbo, na drugi stopnji 

župan. 

Občinska uprava z odločbo dodeljeni znesek denarne pomoči nakaže na transakcijski račun vlagatelja 

ali denarno pomoč zagotovi v obliki darilnega bona najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.  

(6) Denarna pomoč ni prenosljiva na drugo osebo (fizično ali pravno), niti je ni mogoče nameniti v 

humanitarne ali druge namene. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-1245/pravilnik-o-dodelitvi-enkratne-denarne-pomoci-starsem-ob-rojstvu-otroka/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-1245/pravilnik-o-dodelitvi-enkratne-denarne-pomoci-starsem-ob-rojstvu-otroka/#3. člen
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(7) Višino denarne pomoči s sklepom določi župan.  

(8) Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma 

v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti skupaj z 

zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.  

(9) Občina lahko za namen obdaritve starejših nad 75 let obdeluje osebne podatke upravičencev. 

 

Subvencioniranje prehrane dojenčkov in otrok 

14. člen 

(1) Subvencioniranje prehrane dojenčkov in otrok je denarna pomoč, ki jo občina lahko namenja za 

nakup mlečnih preparatov za dojenčke in otroke.  

(2) Nakup mlečnih preparatov se subvencionira do 3600 g mlečnega preparata na mesec za 

posameznega dojenčka oziroma otroka. Mlečni preparati se predpisujejo na bele receptne blakete, 

ki morajo biti podpisane s strani pediatra in opremljene z žigom ambulante. Na receptu se mora 

socialna indikacija jasno označiti.  Mlečne preparate lahko predpisujejo tudi pediatri neonatologi ob 

odpustu dojenčka iz porodnišnice, v kolikor je to za zaščito dojenčka nujno potrebno in ne 

ugotavljajo socialnega stanja družine. 

(3) Upravičenci do subvencionirane prehrane so dojenčki do izpolnjenega enega leta starosti zaradi 

socialne indikacije pod pogojem, da: 

− ima vsaj eden od staršev, s katerim otrok dejansko biva, stalno bivališče v občini, 

− je družina prejemnica denarne socialne pomoči ali starševskega dodatka na podlagi odločbe Centra 

za socialno delo. 

(4) Za dokazovanje socialne indikacije mora starš pediatru predložiti veljavno odločbo Centra za 

socialno delo o prejemanju denarne pomoči ali starševskega dodatka.  

(5) Mlečne preparate lahko v skladu z določbami tega pravilnika izdajajo lekarne v Lovrencu na Pohorju, 

Selnici ob Dravi, Rušah, Radljah ob Dravi in Mariboru. 

(6) Lekarna občini mesečno izstavi račun s priloženimi originalnimi recepti za mlečne preparate.  

 

Subvencioniranje šolske prehrane za učence  

15. člen 

(1) V izjemnih primerih lahko občina na podlagi utemeljenega predloga šolske svetovalne službe 

dodatno ob subvenciji iz državnega proračuna subvencionira prehrano tudi za učence, katerih 

dohodek staršev presega meje dohodkov, ki jih za to pravico iz javnih sredstev določajo veljavni 

predpisi, pri čemer se upoštevajo vsa dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni 

položaj učenca. 

(2) Upravičenci do subvencije so učenci, ki obiskujejo Osnovno šolo v Lovrencu na Pohorju ali učenci, 

usmerjeni v posebni program na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo. 
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(3) Postopek dodelitve subvencije vodi in o njej odloča osnovna šola. O pritožbi zoper odločbo osnovne 

šole odloča ravnateljica. 

(4) Šola občini mesečno izstavlja zahtevek za refundacijo s podatki o upravičencih (ime in priimek).  

 

Subvencioniranje letovanja otrok 

16. člen 

(1) Subvencioniranje letovanja otrok je denarna pomoč, ki jo lahko izvaja občina za omogočanje 

organiziranega letovanja otrok s socialno ali zdravstveno indikacijo. Izvajalca letovanja sta Zveza 

prijateljev mladine Maribor in Območno združenje Rdečega križa Maribor oziroma drug izvajalec, 

ki ga lahko izbere občina. 

(2) Upravičenci do subvencioniranja letovanja so otroci, ki: 

− imajo stalno bivališče v občini Lovrenc na Pohorju 

− so prijavljeni v program letovanja, ki ga organizirajo izvajalci letovanja, 

− izpolnjujejo s sklepom župana določene kriterije. 

(3) Za pridobitev pravice do subvencije za letovanje otroka mora upravičenec izpolniti obrazec, ki ga 

pripravi izvajalec iz prvega odstavka tega člena. Upravičenec vlogo odda svetovalni službi osnovne 

šole, ki določi rok oddaje vlog in vodi postopek ugotavljanja upravičenosti do subvencioniranja 

letovanja v skladu s sklepom župana. Upravičenci lahko vlogo oddajo tudi direktno pri izvajalcu 

letovanj, o čemer obvestijo osnovno šolo. 

(4) Z izvajalcem letovanja se sklene pogodba z opredeljeno ocenjeno višino subvencije letovanja otrok. 

Nakazila sredstev se izvajalcu vršijo po prejetih računih in priloženih obveznih prilogah ( kopija 

vloge, izračun višine subvencije, podatki o dohodkih družine, ki so osnova za izračun subvencije). V 

primeru, da se prijavi večje število upravičencev kot je v proračunu zagotovljenih sredstev, imajo 

prednost otroci, ki v preteklosti še niso imeli pravice do subvencije. 

(5) O izvedbi letnega programa letovanja mora izvajalec podati pisno poročilo občini najkasneje do 31. 

januarja za preteklo leto. 

 

III. DRUGI UKREPI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA IN POMOČI DRUŽINI 

17. člen 

Občina lahko namenja proračunska sredstva za sofinanciranje drugih ukrepov na področju socialnega 

varstva in pomoči družini, in sicer: 

− na podlagi sklenjenih pogodb brez javnega razpisa za izvajalce, ki so vključeni v državno mrežo 

socialno varstvenih programov in programov pomoči družini ali za druge izvajalce, ki izvajajo 

dejavnost v javnem interesu občine na podlagi sklepa občinskega sveta; 

− z javnim razpisom za druge izvajalce. 

18. člen 

(1) Občina sofinancira ukrepe iz predhodnega člena, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
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− da se s takšnimi programi dopolnjujejo dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva in 

pomoči družini, ki so v interesu občine; 

− da so v programe vključeni občani občine; 

− da so v proračunu za te namene zagotovljena sredstva. 

(2) Občina lahko programe sofinancira v deležu glede na vključenost uporabnikov s stalnim 

prebivališčem v občini oziroma skladno z javnim interesom občine. 

19. člen 

Izvajalci programov do 31. januarja občini poročajo o porabi dodeljenih sredstev in vključenosti 

občanov s stalnim bivališčem v občini v te programe za preteklo leto.  

20. člen 

(1) Izvajalci programov, ki delujejo izven mreže socialno varstvenih programov in programov pomoči 

družini, se lahko prijavijo na javni razpis občine za sofinanciranje programov z namenom 

izboljševanja socialno varstvenega statusa občanov.  

(2) V razpisu se opredelijo nameni, pogoji, merila, višina razpoložljivih sredstev in postopki za 

pridobitev sofinanciranja.  

(3) Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s področja 

socialnega varstva in pomoči družini ali drugih tovrstnih programov, ki so v interesu občine, 

vključujejo občane občine in pomenijo dopolnitev dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebujejo 

elemente javnih služb s področja socialnega varstva. 

 

IV. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

21. člen 

Občina lahko za namen dodeljevanja denarnih pomoči v skladu s tem pravilnikom obdeluje osebne 

podatke upravičencev, katerih pridobitev je pogoj za dodelitev posamezne pomoči. 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

22. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati: 

- Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog 

v Občini Lovrenc na Pohorju, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva  

( Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2006) in 

- Pravilnik o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Lovrenc na Pohorju ( MUV, št. 4/2005). 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega 

pravilnika, končajo po določbah Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialno 

varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog v Občini Lovrenc na Pohorju, ki ne sodijo med 

dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva ( Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2006) ali 
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po določbah Pravilnika o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Lovrenc na Pohorju ( MUV, 

št. 4/2005). 

(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za otroke, ki so rojeni od 1. januarja 2018 do uveljavitve 

pravilnika in starejše, ki so dopolnili 75. leto starosti od 1.januarja 2019 do uveljavitve pravilnika.  

(4) Javno naznanilo iz 11. člena tega pravilnika občina za leto 2019 objavi najkasneje v roku petnajst 

dni po veljavnosti tega pravilnika. 

23. člen 

Za primere in vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določila področnih 

veljavnih predpisov.  

24. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Številka: 

Lovrenc na Pohorju, dne  

         Marko Rakovnik, prof. 

          ŽUPAN 
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 OBRAZLOŽITEV:  

Ukrepi iz tega pravilnika (različne oblike denarne pomoči in drugi ukrepi) predstavljajo dopolnilne 

socialno varstvene ukrepe, ki so lokalnega pomena, saj lahko občina na ta način lajša vsakodnevne stiske 

posameznikov in družine in izboljšuje kakovost življenja ranljivih skupin prebivalstva. S tovrstnimi 

ukrepi občina izkazuje posebno skrb in dopolnjuje mrežo javnih socialno varstvenih programov. Ti 

ukrepi niso obveza, so pa zaželjeni kot ukrep dodatne pomoči.  

Za izvedbo posameznega ukrepa lahko župan imenuje komisijo, v kateri so predstavniki določenih 

strokovnih institucij, v odvisnosti od situacije in okoliščin, ki so pomembne za rešitev nastale situacije. 

S pravilnikom so določeni upravičenci do posameznih ukrepov, pogoji, postopki in roki za njihovo 

uveljavitev, višine denarnih pomoči, ponekod tudi sankcije. 

Izhodišča za pripravo pravilnika so bile dosedanje situacije, potrebe uporabnikov, izkušnje in rešitve iz 

prakse pri izvajanju predlaganih ukrepov, konkretna ali smiselna uporaba zakonov in pravilnikov, 

navedenih v preambuli, uskladitve z veljavno zakonodajo, pri čemer smo upoštevali tudi mnenje centra 

za socialno delo, šolske svetovalne službe.  

Pravilnik torej regulira, povzema in nadgrajuje dosedanjo prakso izvajanja socialno-varstvenih ukrepov 

in programov v Občini Lovrenc na Pohorju, ki se v skladu s sprejetim proračunom in proračunsko 

obravnavo izvajajo že leta.    

Predmet tega pravilnika ni (so)financiranje redne dejavnosti javnih socialnih zavodov, s katerimi občina 

sklepa letne pogodbe neposredno na podlagi zakona. Prav tako niso predmet tega pravilnika postopki 

in način zagotavljanja sredstev za  uveljavljanje tistih socialno varstvenih pravic občanov, o katerih v 

skladu s predpisi odločajo druge osebe javnega prava, sredstva zanje pa bremenijo proračun (npr. 

institucionalno varstvo odraslih, družinski pomočnik, posmrtnina, pogrebnina, …).  

S pravilnikom želi občina omogočiti nadaljnjo izvajanje ukrepov, s katerimi: 

- preprečuje nastajanje socialnih stisk in težav,  

- rešuje socialne stiske in težave. 

Gre za dopolnile socialnovarstveni ukrepe in programe, ki dopolnjujejo javno službo ali ji nudijo 

alternativo, se pa izvajajo po načelih in metodah dela v socialnovarstveni dejavnosti. 

 

Pravna podlaga: 

21. člen Zakona o lokalni samoupravi 

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 opravlja zlasti naslednje naloge: 

-        upravlja občinsko premoženje; 

-        omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja 

gostinstva, turizma in kmetijstva; 
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-        načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in 

graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; 

-        ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj; 

-        v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi, za lokalne javne službe; 

-        pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za 

socialno ogrožene, invalide in ostarele; 

-        skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov 

in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 

-        ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 

-        ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja 

njenih prebivalcev; 

-        pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost 

na svojem območju; 

-        pospešuje razvoj športa in rekreacije; 

-        pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, 

zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno 

dediščino na svojem območju; 

-        gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu 

z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva; 

-        opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 

-        organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini; 

-        skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; 

-        organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 

-      lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah 

občanov; 

-        organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; 

-     določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja 

inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz 

svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno; 

-        sprejema statut občine in druge splošne akte; 

-        organizira občinsko upravo; 

-        ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

7. točka 5. člena statuta Občine Lovrenc na Pohorju 

Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za 

socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da: 

- spremlja stanje na tem področju, 
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- pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju, 

- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in  

institucijami, 

-lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali  

obletnicah občanov. 

 

4. alineja 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

2. Financiranje socialno varstvene dejavnosti iz proračuna občine 

Iz proračuna občine se financirajo:  

-     pravice družinskega pomočnika;  

-      pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in  v višini, za katero je 

upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;  

-   stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti 

oproščen plačila; 

-    javni socialnovarstveni programi, razvojni in dopolnilni socialnovarstveni programi, pomembni za 

občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev in pomoči iz prejšnjega odstavka se 

financirajo iz proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno 

stalno prebivališče. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški storitve iz četrte alineje prvega odstavka tega člena 

pri prijavi stalnega prebivališča na naslovu socialnovarstvenega zavoda na podlagi dokončne odločbe 

upravne enote, izdane v postopku ugotavljanja stalnega prebivališča skladno z zakonom, ki ureja prijavo 

prebivališča, financirajo iz proračuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno stalno prebivališče 

pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu zavoda. 

 

IZREDNA DENARNA POMOČ 

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 

88/16, 31/18 in 73/18) – smiselna uporaba določb poglavja 1.11. Izredna denarna socialna pomoč 

Izredna denarna socialna pomoč je posebna oblika denarne socialne pomoči, ki se dodeli izredno, če se 

ugotovi, da se je samska oseba ali družina iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v 

položaju materialne ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih 

z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ne more pokriti. 

Gre za dopolnilni socialno varstveni program ( oz. ukrep), ki je lokalnega pomena, saj se na ta način lajša 

vsakodnevne stiske ljudi in izboljšuje kakovost življenja v našem okolju. 

Upravičenec mora izredno materialno stisko, povezano s preživetjem, kljub zagotovljenim sredstvom za 

preživetje, tudi posebej izkazati. Ker je namen izredne denarne socialne pomoči pokriti izredne stroške 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0371
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3926
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3573
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preživljanja, jo mora upravičenec tudi porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena. Če tega ne 

stori, se v primeru izkazovanja nove izredne materialne ogroženosti predpostavlja, da bi jo lahko pokril 

s sredstvi, ki jih je porabil za drug (»nedovoljen«) namen, s čimer je pravzaprav sam povzročil 

materialno ogroženost, zato do nove izredne denarne socialne pomoči določeno obdobje ni upravičen. 

Zaradi problemov, ki so se pri izvajanju omenjene določbe pokazali v praksi (prekratek rok za porabo 

dodeljene pomoči in dokazovanje namenske porabe le-te), predlagatelj predlaga, da mora upravičenec  

namensko porabo izredne denarne socialne pomoči dokazati v roku 45 dni po prejemu pomoči oz. 

najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno pomoč, porabiti pa jo mora v roku 30 dni po prejetju le-te. 

Upravičencu, ki je iz opravičenih razlogov zamudil rok porabe 30 dni, pa se na njegov predlog dovoli še 

vrnitev v prejšnje stanje v skladu z določbami zakona o splošnem upravnem postopku ( opravičeni vzrok 

zamude na katerega upravičenec ni imel vpliva, dokazilo poslano nepristojnemu organu, očitna 

pomota). Če tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena oziroma 

ni bila porabljena v roku iz prejšnjega odstavka, ni upravičen do enkratne izredne pomoči oziroma 

izredne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči. 

Višina izredne denarne socialne pomoči za drugo, tretjo in četrto alinejo druge točke 6. člena pravilnika 

ne sme presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe ali družine v enem koledarskem letu 

in se določi v skladu z merili in kriteriji, ki jih s sklepom sprejme župan.  

Višji znesek izredne denarne pomoči posameznemu upravičencu odobri le župan in sicer do višine 

največ dveh minimalnih dohodkov samske osebe ali družine v enem koledarskem letu po predhodnem 

mnenju komisije. 

Za izredne stroške, nastale zaradi elementarne nesreče, višina izredne denarne socialne pomoči ne sme 

presegati višine petih minimalnih dohodkov samske osebe ali družine v enem koledarskem letu, o čemer 

odloči občinski svet po predhodnem mnenju komisije. 

V primeru osebe, ki je imela v prejšnji odločbi o upravičenosti do izredne denarne socialne pomoči status 

otroka, ob novi vlogi za izredno denarno socialno pomoč pa se šteje kot samska oseba ali kot družinski 

član nove družine, znesek izredne denarne socialne pomoči, prejete na podlagi prejšnje odločbe, ne šteje 

v višino dohodkov v enem koledarskem letu. 

Zaradi pogostih primerov izkazanih lastnih dohodkov upravičenca oziroma družine, vendar popolnoma 

drugačnega načina življenja, zunanjega videza in drugih zunanjih znakov, da njihov socialni položaj ni 

ogrožen, je v 2. alineji 7 točke 6. člena dana možnost, da zaradi pomoči drugih oseb, ki prebivajo na istem 

naslovu, kar v nekaterih primerih pomeni tudi porazdelitev nekaterih stroškov, ali nastanitve v 

bolnišnici ali drugi ustanovi najmanj 30 dni, lastništva premoženja - stanovanja ali stanovanjske hiše, v 

kateri posameznik oziroma družina živi nad vrednostjo primernega stanovanja ali stanovanjske hiše, ali 

je upravičencu zagotovljen drug način preživetja, se denarne socialne pomoči ne dodeli ali se jo dodeli 

v nižjem znesku, kar sledi njenemu osnovnemu namenu – zagotavljanje preživetja. 

Znesek minimalnega dohodka je 392, 75€ na dan 1.1.2019. 

Znesek minimalne plače: 886,63€ od 1.1.2019 do 31.12.2019 
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            940,58€ OD 1.1.2020 do 31.12.2020  

 

DENARNA POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA IN STAREJŠIM OBČANOM 

Gre za konkretni prejemek staršem kot finančna pomoč pri pokrivanju stroškov ob rojstvu otroka in 

starejšim kot simbolična obdaritev, skozi katero občina izkazuje posebno pozornost starejšim, tudi s 

sprejemom in pogostitvijo 1x letno. Ti ukrepi niso obveza, je pa zaželjeno in občina lahko to spodbudo 

uveljavi kot ukrep dodatne pomoči. 

 

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE DOJENČKOV 

Gre za ukrep  s katerim lajšamo stiske ljudi, izboljšujemo kakovost življenja in spodbujamo rodnost v 

našem okolju. 

Subvencioniranje prehrane dojenčkov je denarna pomoč, ki jo občina lahko namenja za nakup mlečnih 

preparatov za otroke do prvega leta starosti.  

Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo 

dojenčkom sodobni mlečni preparati in s tem pripomorejo k zdravemu razvoju ter zmanjšanju 

obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Podlaga za 

izplačilo proračunskih sredstev bodo izdani računi lekarn. Pogoji in postopek za predpisovanje in 

izdajanje mlečnih preparatov so določeni s tem pravilnikom. Pravico do mlečnih preparatov, do 

izpolnjenega enega leta starosti lahko uveljavljajo upravičenci, če imajo otroci in starši stalno 

prebivališče v Občini Lovrenc na Pohorju in če je družina prejemnik denarne socialne pomoči na Centru 

za socialno delo. Sredstva se v proračunu načrtujejo v odvisnosti od števila rojstev otrok, števila družin, 

ki so socialno ogrožene in prejemajo denarno socialno pomoč, sredstva pa planiramo na podlagi 

realizacije v preteklem letu. 

 

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE ZA UČENCE 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 

51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18) – določa v poglavju IV. MEJE DOHODKOV, 

KI SO POGOJ ZA PRIDOBITEV IN VIŠINO PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV tudi pravico subvencije šolske 

prehrane iz državnega proračuna. 

V izjemnih primerih lahko občina na podlagi utemeljenega predloga šolske svetovalne službe dodatno 

ob subvenciji iz državnega proračuna subvencionira prehrano tudi za učence, katerih dohodek staršev 

presega meje dohodkov, ki jih za to pravico iz javnih sredstev določajo veljavni predpisi, pri čemer se 

upoštevajo vsa dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj učenca. Postopek 

dodelitve subvencije vodi in o njej odloča osnovna šola. Naloga je del dodatnega programa osnovne šole, 

ki ga občina sofinancira že vrsto let. Sredstva se v proračunu načrtujejo na podlagi finančnega načrta 

šole. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3752
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Predstavitev pogojev za pridobitev pravice iz javnih sredstev državnega proračuna: 

4. Subvencija malice za učence in dijake iz državnega proračuna 

25. člen 

(1) Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni 
štipendiji, ne presega 545,98 eurov. Subvencija pripada v višini cene malice. 

(2) Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni 
štipendiji, znaša: 

Dohodkovni razred  
Povprečni mesečni dohodek na osebo 

(v eurih)  
Subvencija v odstotku od cene malice  

1  do 432,67  100 %  

2  od 432,68 do 545,98  70 %  

3  od 545,99 do 659,30  40 %  

(3) Izvajalec na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v odločbi 
o otroškem dodatku ali državni štipendiji, upošteva višino subvencije iz prvega in drugega odstavka tega 
člena pri plačilu malice. 

(4) Če nobena od povezanih oseb učenca ali dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do 
otroškega dodatka ali državne štipendije, se uvrstitev v dohodkovni razred, ugotovljen na način, kot 
velja za pravico do otroškega dodatka, ugotovi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije 
malice. 

(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena imajo učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško 
družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, učenci in dijaki, ki so prosilci za azil 
ter učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda, pravico do 
brezplačne malice. 

5. Subvencija kosila za učence 

26. člen 

(1) Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 

eurov. 

(2) Izvajalec na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v odločbi 

o otroškem dodatku, upošteva višino subvencije iz prejšnjega odstavka pri plačilu kosila. 
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(3) Če nobena od povezanih oseb učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do otroškega 

dodatka ali državne štipendije, se uvrstitev v dohodkovni razred, ugotovljen na način, kot velja za 

pravico do otroškega dodatka, ugotovi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije kosila. 

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi 

odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, pravico do brezplačnega kosila. 

(5) Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. 

SUBVENCIONIRANJE LETOVANJA OTROK 

Do subvencioniranega letovanja otrok ima pravico vsak otrok, za katerega se na osnovi kriterijev za 

določitev višine subvencije ugotovi, da je zaradi izkazanega socialnega ali zdravstvenega stanja 

upravičen do subvencije v določeni višini. Kriterije za subvencioniranje letovanja otrok in obvestilo o 

pogojih prijave vsako leto določi župan. Za uveljavitev pravice do (do)plačila za letovanje otrok iz 

socialno ogroženih družin in otrok z zdravstveno indikacijo je potrebno v presojo dostaviti: odločbo o 

dohodnini za oba starša, v primeru brezposelnosti potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS, potrdilo o 

skupnem prebivališču, če pa gre za zdravstveno indikacijo pa še zdravniško spričevalo. Vloge zbira in 

vrednoti svetovalna služba OŠ Lovrenc na Pohorju. Program je dodatni ukrep socialnega varstva v 

Občini Lovrenc na Pohorju. Sofinanciranje je odvisno od materialnih zmožnosti družine. Letovanje 

trenutno organizirata Zveza prijateljev mladine in Rdeči križ. Sredstva so načrtovana v proračunu 

občine glede na realizacijo preteklega leta.  

 

DRUGI UKREPI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA IN POMOČI DRUŽINI 

Občina lahko namenja proračunska sredstva za sofinanciranje drugih ukrepov na področju socialnega 

varstva in pomoči družini, in sicer na podlagi sklenjenih pogodb brez javnega razpisa za izvajalce, ki so 

vključeni v državno mrežo socialno varstvenih programov in programov pomoči družini ali za druge 

izvajalce, ki izvajajo dejavnost v javnem interesu občine.  

V skladu s vsakoletnim proračunom občina na področju socialnega varstva že več let  (so)financira 

tovrstne programe. 

Na podlagi sklenjenih pogodb občina sofinancira: 

1. Dejavnosti humanitarnih društev, organizacij 

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja organizacij, ki imajo humanitaren namen ter 

sofinanciranju dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij, ki s svojo 

dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin 

občanov. Iz postavke se krijejo tudi sredstva za prehrambne pakete socialno ogroženim občanom občine 

Lovrenc na Pohorju. Sredstva se načrtujejo na podlagi vsakoletnega dogovora in podpisane Pogodbe o 

sofinanciranju delovanja OZRK Maribor ter dodeljujejo humanitarnim društvom in organizacijam na 

podlagi  tega pravilnika. 
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2. Dejavnost varne hiše 

 Varna hiša je zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini; deluje v okviru Centra za socialno 

delo kot samostojna organizacijska enota. Vanjo se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so 

zaradi nasilja v družini prisiljene zapustiti dom in jim strokovni delavci Centra pomagajo reševati 

osebne stiske ter jim tudi drugače pomagajo, da si v čim krajšem času uredijo življenje. Večinsko 

financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi večletne pogodbe. Pri 

sofinanciranju sodelujejo tudi druge občine, v katerih imajo uporabnice stalno prebivališče. Predvidena 

sredstva so planirana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju javnega socialnega programa Varna hiša 

Maribor. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov obratovanja zatočišča in dela na področju 

svetovanja in podpore ranljivim skupinam (individualno svetovanje, skupinsko delo, izvajanje 

preventive v lokalni skupnosti). Izvajajo se profesionalne strokovne storitve, ki ogroženim vračajo 

dostojanstvo, zmanjšujejo tveganja ter pomembno vplivajo na kvaliteto njihovega življenja v 

prihodnosti.  

3. Dejavnost varuhinje bolnikovih pravic  

Delovanje Varuha se je oblikovalo v letu 2011 in je opredeljeno v sklepu o ustanovitvi. Urejena je bila 

regijska širitev funkcije na območje občin Statistične regije Podravje in s tem ugotovljen tudi interes 

občine Lovrenc na Pohorju za opravljanje funkcije. Zajema obravnavo pritožb bolnikov zoper potek in 

posledice zdravljenja ter zaradi neprimernega ter nevljudnega odnosa zaposlenih v  javnih zdravstvenih 

zavodih ali pri koncesionarjih. Postopek je zaupen, neformalen ter za stranke brezplačen. Finančna 

sredstva so namenjena zagotavljanju materialnih stroškov delovanja pisarne varuha. Sredstva so na 

podlagi razdelilnika načrtovanega letnega deleža stroškov že več let planirana v enaki višini. 

4. Dejavnost materinskega doma 

Deluje kot projektna dejavnost Centra za socialno delo Maribor na dveh lokacijah: v najetem stanovanju 

in v stanovanjskem objektu, ki so ga kot donacijo prejeli v brezplačen najem. Materinski dom je 

namenjen materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa 

trajajoči osebni stiski in nimajo druge možnosti bivanja. Ob nastanitvi in bivanju je materam in otrokom 

ponujena strokovna pomoč, ki je prilagojena ciljem in namenu vsake matere in otroka posebej. 

Predvidena sredstva so planirana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programa Materinski dom 

Maribor. Sredstva so namenjena za dejavnost doma, ki zajema poleg bivanja še strokovno in drugo 

potrebno pomoč pri razreševanju stisk in težav, kot tudi pomoč pri vzgoji in skrbi za otroke. Sredstva 

zagotavljajo še druge občine, donatorji in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

5. Dejavnost preventivnega programa – CSD in Zavoda Danica 

Pomoč je namenjena otrokom in mladostnikom, ki so iz najrazličnejših razlogov prikrajšani za normalno 

družinsko življenje (ne morejo živeti doma v svojih matičnih družinah in živijo v nadomestnih – rejniških 

družinah), otrokom, ki so vključeni v preventivni program »Psihosocialna pomoč družini« kot dopolnilo 

redni storitvi ali kot samostojna preventivna dejavnost. Program zajema neformalno druženje z izvajalci 

pomoči, strokovnimi delavci, starši… Druženje poteka v obliki izvajanja raznih delavnic, taborov, 
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poučnih izletov, ogledov filmov in predstav. CSD v ta namen sredstev nima, večina otrok pa je iz družin 

z nižjim materialnim in kulturnim statusom. 

Občina sofinancira tudi preventivne programe Zavoda Danica. 

6. Dejavnost kriznega centra za ženske in otroke – žrtve nasilja 

Predvidena sredstva so planirana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programa Kriznega centra za 

žrtve nasilja Maribor, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor in je specifični socialni program - je 

prostor, kamor se lahko žrtve nasilja zatečejo v situaciji nasilja (če se je, oziroma, če obstaja nevarnost, 

da se bo to zgodilo). To je mesto, kjer se lahko pogovorijo s svetovalkami, dobijo spremstvo in pomoč 

pri stikih s policijo in zdravnikom, dobijo informacije o oblikah pomoči in možnostih vključitve v 

programe zagovorništva, osebnega svetovanja, podpornih skupin ter možnost začasne namestitve v 

varnem prostoru (največ tri mesece). V Krizni center so sprejete ženske nemudoma, deluje 24 ur na dan. 

Torej, če se je nasilje nad žensko in otrokom zgodilo v petek popoldan, soboto ali nedeljo, ko nihče izmed 

uradnih organov ne dela (npr. CSD) je naloga policistov, da žensko odpeljejo v krizni center kamor je 

takoj sprejeta. V zvezi z nasiljem je to v času praznikov in vikendov najboljša rešitev. Za varno hišo in 

materinski dom so potrebni dodatni sprejemni postopki; v te ustanove namešča CSD ob soglasju 

uporabnice (lokacija Varne hiše je zaupna, tako, da se žensko "preda" strokovnemu delavcu ponavadi 

na lokaciji CSD Maribor, od koder jo odpeljejo sami) in so dolgotrajni (nameščenka se mora strinjati s 

hišnimi pravili). 

7. Dejavnost svetovalnice za žrtve nasilja 

Program Materinski dom Maribor deluje od leta 2004 in je pri tem prešel kar nekaj faz razvoja in v letu 

2010 zaradi potreb uporabnic ustanovil Svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab Maribor, ki jo je kot 

posebni program prijavil na javni razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki je program 

strokovno tudi podprlo. Program je vzpostavljen v smislu širitve obstoječega programa Materinskega 

doma Maribor in je namenjen vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom, v njem nudijo 

psihosocialno in terapevtsko pomoč žrtvam nasilja, terapevtsko pomoč osebam, ki so preživele spolno 

zlorabo, nudijo jim spremstvo na institucije, zagovorništvo in opolnomočenje in sicer za osebe po 

zaključku bivanja v VH, MD, KCŽO ali takšne, ki niso nameščene v nobenega od omenjenih programov. 

8. Dejavnost Večgeneracijskega dnevnega centra Štajerska 

Sofinanciranje dejavnosti Večgeneracijskega dnevnega centra Štajerska, v katerega so vključeni na 

območju Občine Lovrenc na Pohorju: Društvo upokojencev, Center za socialno delo Ruše, Društvo 

Zavetje, Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu s svojimi dosedanjimi aktivnostmi na 

področju skrbi za socialno izključeno populacijo. 

 

Razlogi za sprejem pravilnika:  

- doslej veljavna pravilnika sta bila sprejeta v letu 2005 in 2006,  

- uskladitev z veljavno zakonodajo, 
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- zagotavljanje dodatnih ukrepov pomoči socialno ranljivim in s tem izboljšanje kakovosti 

njihovega življenja. 

 

Finančne posledice:  

Pravilnik bo imel finančne posledice, v skladu s vsakoletnim predlogom proračuna in višino 

zagotovljenih sredstev po posameznih ukrepih. 

 

Datum: 3. april 2019 

 

Pripravila: Irena Kukovec Stajan, direktorica 


