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PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Pravilnik o postopkih in merilih pri 
dodeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog 
Občine Selnica ob Dravi na področju socialnega varstva. 

 
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 

Pravilnik se sprejme po enofaznem postopku. Sprejet je, če zanj glasuje večina 
opredeljenih navzočih članov občinskega sveta. 

 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 



Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 
76/2008, 100/2008), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št., 3/2007, 23/2007 popr., 
41/2007 popr.), Pravilnika o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik 
sofinanciranja iz proračuna Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/07) in 16. člena Statuta 
Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji ... 
redni seji ... sprejel naslednji 
 
 
 
Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči in 

izvajanju drugih nalog Občine Selnica ob Dravi na področju socialnega varstva 
 
 
 

I. PREDMET PRAVILNIKA 
 

1. člen 
(predmet pravilnika) 

S tem pravilnikom Občina Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina) določa vrste in ureja 
postopke ter pogoje pri dodeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih 
nalog občine na področju socialnega varstva. 
 
 
II. VRSTE OBČINSKIH SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI IN DRUGIH NALOG OBČINE NA 
PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 
 

 
2. člen 

(vrste občinskih socialno varstvenih pomoči) 
Občinske socialno varstvene pomoči (v nadaljevanju pomoči) so: 

1. izredna denarna pomoč, 
2. pomoč pri plačilu šolske prehrane, 
3. šolske pomoči, 
4. pomoč pri plačilu letovanja otrok, 
5. pomoč pri plačilu prehrane dojenčkov. 

 
3. člen 

(druge naloge občine na področju socialnega varstva) 
Druge naloge občine na področju socialnega varstva, ki ne sodijo med dejavnosti javne službe 
(v nadaljevanju druge naloge), so: 

1. sofinanciranje dejavnosti in programov socialno humanitarnih društev, 
2. sofinanciranje drugih skupnih občinskih in regijskih socialno varstvenih programov. 

 
4. člen 

(sredstva) 
Sredstva za pomoči in izvajanje drugih nalog občine na področju socialnega varstva se 
zagotovijo v proračunu občine. 
 
 
 



III. OPREDELITEV NAMENA IN VIŠINE SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI TER 
UPRAVIČENCEV 
 
 
1. Izredna denarna pomoč 

 
5. člen 

(namen pomoči) 
Izredna denarna pomoč je namenjena reševanju trenutne socialne/materialne ogroženosti 
oziroma stiske prosilca. Utemeljena socialna/materialna ogroženost je posledica okoliščin, ki 
ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika oziroma družine. 
 

6. člen 
(višina pomoči) 

Izredna denarna pomoč se lahko odobri največ do višine 200,00 EUR. V izjemnih primerih je 
izredna denarna pomoč lahko povečana do 100 %. 
 
Izredna denarna pomoč se lahko dodeli največ dvakrat letno. 
 

7. člen 
(upravičenci) 

Upravičenci za izredno denarno pomoč so občani in njihovi družinski člani s stalnim 
prebivališčem v občini, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev, kar dokazujejo z 
veljavnimi listinami: 
- nimajo zadostnih sredstev za preživljanje potem, ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev 

sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz 
premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih 
s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati; 

- imajo hudo bolnega otroka, katerega zdravljenje zahteva dodatne visoke stroške; 
- se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, 

naravne ali druge nesreče ipd.) znajdejo v takšni finančni situaciji, da ne morejo poravnati 
najnujnejših obveznosti, 

- so trenutno ostali brez vsakršnega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne 
pomoči ali druge oblike prejemkov.  

 
8. člen 

(cenzus za pridobitev denarne pomoči) 
Do izredne denarne pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, katerih neto dohodki največ 
za 60 % presegajo cenzus upravičenosti do denarne socialne pomoči, če je v postopku 
ugotovljeno, da je tudi z upoštevanjem dejanskih socialnih razmer upravičenca oziroma družine 
izredna denarna pomoč nujno potrebna. Za družinske člane po tem pravilniku se štejejo osebe, 
določene v veljavnih predpisih s področja socialnega varstva. 
 
 

9. člen 
(način plačila) 

Izredne denarne pomoči se nakazujejo na račun Krajevne organizacije Rdečega križa Selnica 
ob Dravi, ki opravi prenos denarnih sredstev upravičencem in skrbi za smotrno porabo teh 
sredstev za namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena. 
 
 



2. Pomoč pri plačilu šolske prehrane 
 

10. člen 
(namen pomoči) 

Socialno ogroženim učencem občina subvencionira plačilo šolske prehrane z namenom 
zagotavljanja redne prehrane med poukom. 

 
11. člen 

(način plačila in višina pomoči) 
Občina sofinancira šolsko prehrano mesečno na osnovi izstavljenih računov s strani Osnovne 
šole Selnica ob Dravi. Število upravičencev do pomoči in višina subvencije šolske prehrane sta 
odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev in se določita na začetku šolskega leta. 
 

12. člen 
(upravičenci) 

Do pomoči pri plačilu šolske prehrane so upravičeni učenci s stalnim bivališčem v občini, ki 
obiskujejo Osnovno šolo Selnica ob Dravi in katerih starši so prejemniki socialno varstvenih 
pomoči po veljavnih predpisih.  
 
Izjemoma se lahko na predlog Centra za socialno delo Ruše, Osnovne šole Selnica ob Dravi in 
Krajevne organizacije Rdečega križa Selnica ob Dravi prizna pravica do subvencije plačila 
šolske prehrane tudi posameznim drugim izrazito socialno ogroženim učencem. 
 
 
3. Šolske pomoči 

 
13. člen 
(namen) 

Socialno ogroženim učencem občina subvencionira plačilo šolskih pomoči z namenom 
zagotavljanja potrebnih šolskih učbenikov. 
 

14. člen 
(višina pomoči in način plačila) 

Občina sofinancira šolske pomoči na podlagi izstavljenih računov s strani Osnovne šole Selnica 
ob Dravi. Višina pomoči je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev in števila 
upravičencev. 
 

15. člen 
(upravičenci) 

Do pomoči za nakup šolskih učbenikov so upravičeni učenci Osnovne šole Selnica ob Dravi s 
stalnim prebivališčem v občini in katerih starši so prejemniki socialno varstvenih pomoči po 
veljavni zakonodaji.  
 
Izjemoma se lahko na predlog Centra za socialno delo Ruše, Osnovne šole Selnica ob Dravi in 
Krajevne organizacije Rdečega križa prizna pravica do šolskih pomoči tudi posameznim drugim 
izrazito socialno ogroženim učencem. 
 
 
 
 
 



4. Pomoč pri plačilu letovanja otrok  
 

16. člen 
(namen pomoči) 

Občina v okviru svojih možnosti sofinancira letovanje otrokom iz socialno ogroženih družin, ki se 
letovanja drugače ne bi mogli udeležiti.  
 

17. člen 
(višina pomoči in način plačila) 

Letovanje otrok se subvencionira v višini in obsegu glede na razpoložljiva proračunska sredstva 
in število upravičencev. Sofinanciranje letovanja otrok se izvede s plačilom predhodno 
odobrenega deleža stroška letovanja za upravičence po računu, ki ga občini predložijo 
organizatorji letovanj. 
 

18. člen 
(upravičenci) 

Do pomoči pri plačilu letovanja otrok ima pravico vsak otrok do izpolnjenega 16. leta starosti s 
stalnim bivališčem v občini, za katerega se v postopku ugotovi, da je zaradi izkazanega 
socialnega stanja njegove družine, upravičen do pomoči. Do pomoči so upravičeni tudi rejenci 
na predlog komisije iz 23. člena tega pravilnika. 
 
 
5. Pomoč pri plačilu prehrane dojenčkov  
 

19. člen 
(namen) 

Občina sofinancira prehrano dojenčkov do 6. meseca otrokove starosti, v primeru dietne 
prehrane pa do dveh let otrokove starosti z namenom zagotavljanja otroške prehrane otrok iz 
socialno ogroženih družin. 
 

20. člen 
(upravičenci) 

Do sofinanciranja prehrane dojenčkov so upravičeni starši s stalnim prebivališčem v občini, ki so 
prejemniki socialno varstvenih pomoči oziroma je v postopku ugotovljeno, da so socialno 
ogroženi. 
 

21. člen 
(način plačila) 

Občina povrne stroške otroške prehrane na podlagi predloženih plačanih računov upravičencev 
skladno z določili sklepa o upravičenosti do sofinanciranja prehrane dojenčkov, upravičeni višini 
in trajanju sofinanciranja. 
 
 
IV. POSTOPKI ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO POSAMEZNIH POMOČI 

 
22. člen 

(vloga za uveljavitev pravice) 
Postopek za pridobitev pomoči se začne na podlagi vloge upravičenca oziroma njegovega 
zakonitega zastopnika oziroma Osnovne šole Selnica ob Dravi. Vlagatelj mora vlogi na 
posebnem obrazcu priložiti zahtevana dokazila o svojih dohodkih in premoženjskem stanju 
oziroma o dohodkih in premoženjskem stanju družine, v kolikor organ, ki o vlogi odloča, z njimi 



že ne razpolaga, ali si jih ne more pridobiti po uradni dolžnosti. Vloga se vloži osebno v vložišču 
občine oziroma se pošlje priporočeno na naslov Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 
Selnica ob Dravi. 
 

23. člen 
(komisija) 

Vse vloge obravnava štiričlanska komisija, ki jo imenuje župan za obdobje štirih let. Komisija je 
sestavljena iz predstavnika Centra za socialno delo Ruše, predstavnika Osnovne šole Selnica 
ob Dravi, predstavnika Krajevne organizacije Rdečega Križa in predstavnika občinske uprave 
zadolženega za področje družbenih dejavnosti. Komisija pri svojem delu smiselno uporablja 
določbe veljavnih predpisov s področja socialnega varstva.  
 
Komisija obravnava vloge enkrat mesečno oziroma po potrebi, če gre za nujne primere. 
 

24. člen 
(odločitev) 

Na podlagi preučitve vlog komisija pripravi predlog upravičencev do pomoči, ki se predloži 
županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena, za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. 
 

25. člen 
(pravica do individualne presoje) 

Ne glede na predhodna določila tega pravilnika se lahko v posameznem primeru pri določitvi 
višine pomoči izjemoma upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, izkazane s potrdili oziroma 
mnenji pristojnih služb, ki odražajo dejanski socialni položaj upravičenca oziroma njegove 
družine. 
 
 
V. OPREDELITEV NAMENA IN VIŠINE IZVAJANJA DRUGIH NALOG OBČINE NA 
PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 
 
1. Sofinanciranje dejavnosti in programov socialno humanitarnih društev 
 

26. člen 
(opredelitev namena) 

Socialno humanitarna društva lahko za svoje delovanje in programe pridobivajo sredstva 
občinskega proračuna za izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k preprečevanju in blažitvi socialnih 
stisk občanov in niso financirani kot redna dejavnost javnih služb na področju socialnega 
varstva. 

 
27. člen 

(način razdeljevanja sredstev) 
Proračunska sredstva za te namene se razdeljujejo na osnovi letnih javnih razpisov skladno z 
veljavnimi predpisi občine na področju dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik 
sofinanciranja iz sredstev občinskega proračuna. 
 

28. člen 
(upravičenci) 

Do sredstev po javnem razpisu so upravičena društva, ki izpolnjujejo pogoje, določene s 
predpisi s področja socialnega varstva, dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in 
invalidske organizacije, ki imajo sedež v občini.  



Izjemoma so po javnem razpisu lahko upravičenci do pridobitve sorazmernega deleža občinskih 
sredstev tudi društva in organizacije, ki nimajo sedeža v občini, vendar izvajajo svojo dejavnost 
na območju občine in vključujejo člane iz občine.  

 
29. člen 

(prednost pri dodelitvi) 
Prednost pri sofinanciranju imajo društva in organizacije iz 28. člena tega pravilnika s sedežem v 
občini in ki izvajajo naslednje programe: 

- socialni programi društev, namenjeni večjemu delu socialno ogrožene populacije ali 
večjim skupinam specifično socialno ogroženih občanov (invalidov …), 

- programi, ki dopolnjujejo dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebujejo elemente javnih 
služb s področja socialnega varstva, 

- drugi programi, ki so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk 
posameznikov ali specifičnih skupin občanov, njihovi izvajalci pa imajo status društva 
oziroma organizacije v javnem interesu, 

- drugi programi, ki so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk 
posameznikov ali specifičnih skupin občanov. 

 
30. člen 

(višina sofinanciranja) 
Višina sofinanciranja delovanja in programov upravičencev iz 28. člena je odvisna od 
razpoložljivih proračunskih sredstev in števila upravičencev. 
 
 
2. Skupni občinski ali regionalni socialno varstveni programi 

 
31. člen 

(opredelitev programov) 
Občina lahko neposredno sofinancira skupne občinske ali regionalne socialno varstvene 
programe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- socialno varstveni program vsebinsko dopolnjuje dejavnosti javnih služb na področju 
socialnega varstva in ga kot dodatno dejavnost na podlagi posebne pogodbe z občino in 
morebitnimi drugimi sofinancerji (državo, drugimi občinami) izvaja javni zavod ali druga 
pooblaščena oseba; 

- v občinskem proračunu so sredstva za (so)financiranje socialno varstvenega programa 
prikazana na posebni proračunski postavki ali na posebni analitični proračunski postavki. 

 
V času uveljavitve tega pravilnika sodijo med socialno varstvene programe skupni programi: 
Varna hiša, Materinski dom in Varuh bolnikovih pravic. 
 

32. člen 
(pogodba) 

Z izvajalcem programa iz 31. člena se sklene letna pogodba. Izvajalec mora občini posredovati 
poročila o delu, plan dela, razrez, višino in vire potrebnih finančnih sredstev ter podatke o tem, 
koliko občanov občine je koristilo njegove storitve. 
 
 
 
 
 



VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

33. člen 
(postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega pravilnika) 

Postopki, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika že bili v teku, se zaključijo skladno z ureditvijo, 
ki je veljala na dan njihovega pričetka. 
 

34. člen 
(mandat prve komisije iz 23. člen) 

 
Mandat prvo imenovane komisije traja do konca leta 2010. 
 

35. člen 
(veljavnost pravilnika) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
Številka: 007-00008/2008 
Datum:  
 
 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 

 



OBRAZLOŽITEV 
 
 
1. Uvod 
 
Občina Selnica ob Dravi doslej ni imela pravilnika, ki bi urejal postopke in kriterije pri 
dodeljevanju socialno varstvenih pomoči in drugih oblik socialnih transferjev njenim občanom. 
 
Predlagan pravilnik predstavlja pravno podlago za izvrševanje socialno varstvenih pomoči in 
drugih nalog na področju socialnega varstva. Socialno varstvo je obsežno in občutljivo področje, 
ki zahteva dosledno in enakopravno obravnavo občanov in ostalih pri uveljavljanju socialno 
varstvenih pomoči. Ocenjujemo, da se bo glede na nastalo recesijo, število prosilcev za razne 
oblike socialno varstvenih pomoči še povečalo. Prav zato je pomembno, da je tudi to področje 
urejeno s pravnim aktom občine. 
 
 
2. Pravne podlage 
 
Za sprejem navedenega pravilnika so pravni temelji naslednji predpisi: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 100/2008), 
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007-UPB2, 23/2007 popr., 41/2007 popr.), 
- Statut Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007), 
- Pravilnik o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz 

proračuna Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2007) 
 
 
3. Obrazložitev členov 
 
1. člen   opredeljuje vsebino pravilnika; 
2., 3. in 4. člen določajo vrste pomoči in nalog ter vire sredstev; 
5. do 9. člen določajo namen, višino, cenzus, upravičence in način plačila izrednih 

denarnih pomoči; 
10. do 12. člen  določajo namen, način, višino in upravičence do pomoči pri plačilu šolske 

prehrane; 
13. do 15. člen  določajo namen, način, višino in upravičence do šolske pomoči; 
16. do 18. člen  določajo namen, način, višino in upravičence do pomoči pri letovanju 

otrok; 
19. do 21. člen  določajo namen, način in upravičence do pomoči pri plačilu otroške 

prehrane; 
22. do 25. člen  določajo postopke za uveljavitev pravice do posamezne pomoči; 
26. do 32. člen  določajo sofinanciranje delovanja društev in drugih organizacij s socialno 

varstvenega področja ter skupnih občinskih in regijskih programov; 
33. do 35. člen  določajo prehodne in končne določbe. 
 
4. Finančne posledice 
 
Finančne posledice sprejema pravilnika so odvisne od razpoložljivih proračunskih sredstev in 
števila prosilcev oz. upravičencev. Napovedana in že prisotna gospodarska kriza bo število 
upravičencev zagotovo dodatno povečala. Zato je ureditev tega področja, ki omogoča 
transparentno in nediskriminatorno obravnavanje vlagateljev ter dodelitev sredstev pomoči 
tistim, ki jo resnično potrebujejo, nujno potrebna. 


