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1. IZHODIŠČA IN CILJI FINANCIRANJA 
 

Temeljno izhodišče  politike  socialnega varstva države in posledično tudi lokalne 

skupnosti je predvsem zagotavljati  take razmere  oziroma pogoje, ki bodo posameznikom 

v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem  okolju omogočale 

ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo 

dejavnostjo dosegli  tako raven  kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju  

in bo ustrezala merilom  človeškega dostojanstva.  

 

Sistem socialnega varstva zajema: 

 

- storitve, programe in druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati 

nastajanje socialnih stisk in težav, 

- storitve, programe in druge oblike pomoči, ki so namenjeni reševanju socialnih 

stisk in težav 

- vključevanje nevladnih organizacij v programe socialnega varstva  

 

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07-UPB, 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 in 54/17)  kot 

temeljni zakon, v svojem 99. členu določa, da se iz proračuna občine financirajo 

naslednje socialno varstvene storitve:  

 

- pravice družinskega pomočnika, 

- pomoč družini na domu,  

- stroški storitev v zavodih za odrasle,  

- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami. 

 

Ostale pravne podlage so: 

 

- Zakon o lokalni samoupravi v RS 

- predpisi s področja socialnega in zdravstvenega varstva ter zavarovanja,  

- Zakon o Rdečem križu Slovenije, 

- Stanovanjski zakon 

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 

- Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Lendava 

- posamične upravne odločbe, 

- Odlok o proračunu občine Lendava za leto 2018 

 

Tematski sklopi programa socialnega varstva ter razvoja človeških virov v Občini 

Lendava se določijo z letnim programom, ki določa storitve in programe, ki se 

sofinancirajo iz javnih sredstev  ter predlog obsega sredstev, ki se naj zagotovijo v 

občinskem proračunu za te namene.. 

 

Splošni cilji, ki jih Občina Lendava zasleduje pri izvajanju Programa socialnega varstva 

in razvoja  človeških virov  so: krepitev človeškega kapitala, izboljšanje socialnega 

kapitala, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, izboljšanje solidarnosti in 

socialne vključenosti občanov. 
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Država in lokalna skupnost sta v okviru politik socialnega varstva dolžni zagotavljati 

pogoje, v katerih posamezniki lahko uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s svojo 

dejavnostjo dosegajo raven kakovosti življenja, ki zadostuje standardom človekovega 

dostojanstva. Kadar si posamezniki in družine ne morejo zagotoviti socialne varnosti, so 

upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne politike, zagotavlja država in 

lokalna skupnost. 

 

Občina Lendava na področju socialnega varstva in razvoja človeških virov sofinancira ali 

financira naslednje dejavnosti:  

 

- denarna pomoč ob rojstvu otroka 

- prevozi šoloobveznih otrok in gibalno oviranih oseb, 

- prispevek za šolske sklade 

- programi javnih del 

- zdravstveno zavarovanje  brezposelnih 

- domsko in institucionalno varstvo 

- pomoč družini na domu 

- subvencija najemnin za stanovanje 

- sofinanciranje zavetišč 

- sofinanciranje društva upokojencev 

- sofinanciranje društva invalidov 

- medgeneracijsko središče 

- sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa 

- sofinanciranje drugih humanitarnih organizacij 

- mrliško ogledna služba 

- kritje pogrebnih stroškov 

- enkratne denarne pomoči za pokrivanje nujnih življenjskih potrebščin, plačilo 

režijskih stroškov  in stroškov povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok  

 

Storitve in programi socialnega varstva so namenjeni občankam in občanom, ki se 

znajdejo v socialni stiski, ter posameznim ranljivim skupinam, ki potrebujejo določene 

vrste podpore. Pri tem gre za materialno podporo ali podporo v obliki programov in 

storitev, v obliki svetovanj in informiranja, zagotavljanje socialnih stanovanj in 

namestitev. 

 

Temeljna načela na katerih temelji izvajanje letnega programa so zagotavljanje 

človekovega dostojanstva, socialna pravičnost, solidarnost, (so)odgovornost lokalne 

skupnosti za socialno varnost občanov ter  medgeneracijske povezanosti 

 

Operativni cilji socialnega varstva  v občini Lendava so: 

a). znižanje brezposelnosti 

b). povečanje oskrbe na domu 

c). družbena vključenost socialno šibkih  

d). medgeneracijsko sodelovanje 

e). skrb za otroke in najbolj ranljive skupine občanov 

 

Program socialnega varstva občine je dokument, ki celostno obravnava področje 

socialnega varstva in predstavlja prioritete Občine Lendava za sofinanciranje posameznih 

področij socialnega varstva, ob upoštevanju proračunskih sredstev.  
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Prikaz izhodiščnega stanja: 

 

 

 
 

Pokazatelj: 

 

Stanje 2017 

1.  Število občanov (po stanju 1.1.) 10.437 občanov   

3.  Število delovno aktivnega prebivalstva 

(delovna mesta  v občini Lendava) 

6.208 oseb 

          (nov. 2017) 

 

4. Število prostih delovnih mest (območje UE 

Lendava) 

1.131 delovnih mest  

5. Število in stopnja brezposelnih 859 oseb 

 

17,9 % (nov. 2017) 

6. Število študentov in dijakov 321 študentov  

      259 dijakov  

(šolsko leto 2017/18) 

7. Število in površina občinskih stanovanj 105 stanovanj 

 

5510,63 m2  

8. Število najemnikov občinskih stanovanj 85 najemnikov  

9. Število prejemnikov subvencij najemnin  37 prejemnikov subvencij  

(povprečno na mesec)  

10. Obseg javnih prevozov - km  letno 81.529,20 

11. Število rojstev 74 otrok 

12. Število in stopnja vključenih otrok v vrtec 216 otrok 

68,1 % (povprečje  v 

šolskem letu 2016/17) 

13. Število vključenih oseb v institucionalno oskrbo 62 oseb 

14. Število prejemnikov pomoči na domu 42 oseb  

15. Število vključenih v javna dela 160 oseb 

(urad za delo) 

16. Število prejemnikov izrednih denarnih socialnih 

pomoči (z odločbo CSD) 

- zavrnjenih vlog 

1790 

 

80 

17. Letno število umrlih s stalnim prebivališčem v 

občini Lendava, ki so umrle v letu 2017 

123 oseb  

18.  Povprečna mesečna bruto plača občana občine 

Lendava 

1.381,08 EUR 

 

  Povprečna mesečna neto plača občana občine 

Lendava 

924,11 EUR 

 

  Povprečna mesečna bruto plača državljana v 

RS 

1.756,95 (nov. 2017) 

 

  Povprečna mesečna neto plača državljana v RS 1.151,76 (nov. 2017 

 

Vir: Statistični podatki,  in druge evidence  
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2. OTROCI IN  MLADE DRUŽINE  
 

2.1.  Denarna pomoč ob rojstvu otroka – neobvezna storitev 
 

Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Lendava so v 

predlogu proračuna občine Lendava za leto 2018 na proračunski postavki 200012 – Druge 

pomoči družini, konto 411103 – Darilo ob rojstvu otroka zagotovljena sredstva za izplačilo 

enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka. S tem namenom se  med Občino in CSD 

Lendava vsako leto sklenjen dogovor, da CSD Lendava na podlagi uradnih evidenc Občini 

posreduje seznam živorojenih otrok in njihovih staršev, Občina pa  družini posreduje 

obvestilo o izplačilu enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, skupaj s čestitko in 

obrazcem za sporočilo o TRR enega od staršev, kamor bo Občina sredstva nakazala v višini, 

ki jo v skladu z 5. členom pravilnika  določi župan z sklepom. V letu 2017 je pomoč znašala 

160,00 EUR na otroka.   

 

Izvajalec:  občinska uprava Občine Lendava v sodelovanju z CSD Lendava  

    

 Podlaga:    Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Lendava,  

                   sklep župana o višini pomoči, odločba o priznanju pravice, proračun občine  

 

Način:       Izjava upravičenca, seznam CSD Lendava 

 

Št. odobritev 

2017 

Znesek po otroku 

v letu 2017 (EUR) 

Skupaj 2017 

(EUR) 

Plan 2017-

2018 (EUR) 

    

96, od tega se 

74 vlog nanaša 

na leto 2017, 

22 vlog pa se 

nanaša na leto 

2016* 

160,00 15.040,00 15.000,00 

 

* gre za vloge, ki se nanašajo na obdobje rojstva otrok v IV. kvartalu leta, to je od 1.10. 

do 31.12. in se odločanje o teh vlogah prenese v naslednje leto.  

 

Predvideni znesek sofinanciranja v letu 2018  znaša do 15.000,00 EUR.  

 

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunskih postavkah 200012 – 

Druge pomoči družini, konto 411103 – Darilo ob rojstvu otroka v višini 15.000,00 EUR.  

2.2.  Prevozi otrok – obvezna storitev  

 

Sofinanciranje prevozov osnovnošolskih otrok 

 

Izvajalec: Prevoznik, izbran na podlagi javnega razpisa 

 

Podlaga: Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 

prevozih v cestnem prometu  in pogodba z izvajalcem  
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Način: Šolski prevoz se omogoči vsem šoloobveznim otrokom v občini in s plačilom storitev 

tudi občanom 

 

Predvideni znesek sofinanciranja v letu 2018 znaša do 220.000,00  EUR. V letu 2017 je bilo 

za ta namen namenjenih 193.831,81 EUR. 

 

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 190002, v višini 

220.000,00 EUR. 

 

Cilj: Skladnost s strategijo in sinergijski učinki: spremeni se financiranje tako, da se omogoči 

tudi javni prevoz za širši krog občanov. 

 

 

2.3. Prispevek za šolske sklade – neobvezna storitev  
 

Namen je pomagati socialno šibkejšim otrokom zagotoviti vključevanje v šolske aktivnosti, 

nabavo šolskih potrebščin in drugih pogojev učenja. Navedeno storitev je občina prvič izvedla 

v letu 2017, ko je šolam in vrtcu zagotovila 8.000,00 EUR sredstev. 

 

Podlaga:  Pravila delovanja šolskih skladov  

 

Izvajalec: Šole in vrtec 

 

Način:      Pogodbe z javnimi zavodi 

 

Predvideni znesek sofinanciranja v letu 2018 znaša  do 8.000 EUR. 

 

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunskih postavki 190033 – Pomoči 

šolajočim v osnovnem šolstvu v višini do 8.000,00 EUR. Realizacija v letu 2017 za ta namen 

je znašala 6.500,00 EUR.  
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3. POMOČ BREZPOSELNIM  
 

Brezposelnost je odraz razkoraka med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Občina 

Lendava je »samozadostna« glede na število delovnih mest, ki so na njenem območju.  

Približno 40 % (38,31 %) delovnih mest so v letu 2016 zasedali dnevni migranti, ki živijo in 

plačajo dohodnino v drugih občinah. V letu 2014 je bilo doseženo dno glede izgube delovnih 

mest v Nafti Lendava, ki jih država ni nadomestila z novimi programi.  

 

V letu 2016 beležimo upad brezposelnosti, ki je še vedno visoka. Potrebno je zagotoviti 

nadaljevanje teh trendov  in spreminjati strukturo brezposelnih tako, da bodo ti lažje 

zaposljivi. Povečati je treba podjetniško iniciativo lokalnega okolja in nastajanje mikro 

podjetij skozi gospodarske spodbude in projekte, ki jih občina zagotavlja. 

 

Stopnja brezposelnosti je vidno padla tudi v letu 2017, kar je vzpodbujajoč podatek in znaša 

konec meseca novembra 2017 17,9 % (859 oseb).  

 

19,38
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16,79
15,71
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21,73 21,99
22,53 22,73

22,29

23,86

21,56
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10,00

15,00

20,00

25,00
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Gibanje povprečne stopnje brezposelnosti po letih v Občini Lendava

Leto
 

Vir: Spletna stran Zavoda RS za zaposlovanje 

Opomba: V grafu so zajeti podatki od januarja 2005 do novembra 2017 

 

Merljivi cilji: ohraniti padajoča gibanja brezposelnih (pod 17% v dveh letih) in zmanjšati 

delež brezposelnih med mladimi. 

 

 

3.1. Programi javnih del – trg dela – neobvezna storitev - projektna aktivnost 

 

Na področju pomoči brezposelnim osebam je na podlagi razpisov Zavoda za zaposlovanje 

RS pripravljen obsežen paket vključevanja občanov v javna dela in vključevanja mladih v 

program Prvi izziv. Na podlagi teh razpisov in programov je v letu 2017 v programe javnih 

del bilo vključenih 160 občanov in občank.  

 

Programe javnih del občina podpira tudi v letu 2018. Tako občina izkazala javni interes za 

izvajanje 16 programov oziroma je  za 25 oseb že podpisala pogodbe o sofinanciranju razlike 

v plači (15 %, 85 % daje Zavod za zaposlovanje in plačilo regresa za letni dopust). 
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Izvajalec: Javni zavodi, društva ter občinska uprava 

  

Podlaga:  Aktivna politika zaposlovanja in pogodbe z Zavodom za zaposlovanje in izvajalci 

 

Način:     Razpis Zavoda RS za zaposlovanje in razpis Občine Lendava 

 

Predvideni znesek sofinanciranja v letu 2018  znaša  181.470,00 EUR 

 

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 100001, v višini 

81.470,00 –  ter na proračunski postavki 100004 v višini 100.000,00 EUR.  

 

Merljivi cilji in učinki: število vključenih v javna dela, vrednotenje njihovega dela in resnost 

delodajalcev z vključevanjem v redne zaposlitve. 

 

 

3.2. Zdravstveno zavarovanje brezposelnih – obvezna storitev 

 

 

Izvajalec:  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

      

Podlaga:  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  

 

Način:   Upravni postopek in odločba CSD  

 

Cilj: Čim manj občanov, za katere bi občina plačevala osnovno zdravstveno zavarovanje,  

kar je možno doseči z znižanjem stopnje brezposelnosti in s tem dvig socialnega statusa 

občanov.    

 

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 170002, v višini 

200.000,00 EUR. 

 

Povprečno število oseb, za katere se plačuje zdravstveno zavarovanje je 525 oseb mesečno.  
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4. POMOČ STAREJŠIM IN POSEBEJ RANLJIVIM 
 

4.1. Domsko in institucionalno varstvo občanov – obvezna storitev  
 

Domska in institucionalna oskrba je razmeroma draga in ne vedno najprimernejša oblika  

oskrbe občanov, predstavlja pa veliko breme za občinski proračun. S socialnim 

podjetništvom  bi to lahko zmanjšali in povečali zaposlovanje lokalnega prebivalstva.  

 

Prikaz institucionalnega in domskega varstva v letu 2017, kar do nastalih sprememb 

pomeni tudi stanje v letu 2018  
 

Zap. št.  Dom/ zavod Število 

oskrbovancev 

Povprečno doplačilo storitve 

v EUR/mesečno po zavodu  

1. Dom starejših 

Lendava 

21 13.496,16 

2. Dom Lukavci 19 13.573,02 

3. SVZ Hrastovec 4 2.594,06 

4. VDC Murska Sobota 4 2.099,09 

5. SONČEK – Zveza 

društev za 

cerebralno paralizo 

1 934,74 

6. DOSOR d.o.o. 1 1.254,94 

7. Dom Kuzma 

 

2 1.101,06 

8. Zavod Karion 6 3.551,99 

9. ZUDV Dornava  1 1.092,09 

10. Dom Brigita, Brigita 

Beznec s.p. 

 1 321,54 

11. CUD – Center za 

usposabljanje, delo 

in varstvo 

1 961,81 

12. Dom starejših 

občanov Ljutomer 

1 1.154,45 

 SUPAJ/mesečno 62 42.134,95 

 SKUPAJ/letno   505.619,40 
Vir: stanje po veljavnih odločbah – od 01.01.2017do 31.12.2017  

 

Prikaz stroškov domskega in institucionalnega varstva v letih 2012 – 2017: 

 

Leto Znesek v EUR  

2012 380.104,79 

2013 351.276,46 

2014 392.445,79 

2015 438.339,50 

2016 475.972,78 

2017 505.619,40 
Vir: Občina Lendava 
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Vir: Zaključni računi Občine Lendava 

 

 

Iz spodnje tabele je razvidna vključenost oseb v institucionalno  in domsko varstvo v zadnjih 3 

letih.  

 

Zap.  Dom/ zavod 

št.  2015 2016 2017 

1. Dom starejših Lendava 28 30 21 

2. Dom Lukavci 17 17 19 

3. SVZ Hrastovec 4 4 4 

4. VDC Murska Soota 4 5 4 

5. SONČEK – Zveza društev 

za cerebralno paralizo 

1 1 1 

6. DOSOR d.o.o. 2 3 1 

7. Dom Kuzma 

 

3 2 2 

8. Zavod Karion 5 6 6 

9. ZUDV Donava  1 1 1 

10. Dom Brigita, Brigita Beznec 

s.p. 

1 1 1 

11. CUD – Center za 

usposabljanje, delo in 

varstvo 

   

12. Dom starejših občanov 

Ljutomer  

  1 

 SKUPAJ/letno  66 70 62 
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Občina želi zaostriti nadzor pri sprejemanju odločitev v breme občine in povečati programe 

izvajalcev pomoči na domu. Pri izvajanju te aktivnosti je potreben projektni pristop v 

sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, Zdravstvenim domom Lendava in CSD Lendava. 

Navedeno pomeni, da bi občan, ki je potreben pomoči pri vsakodnevnih opravilih čim dlje 

ostal v oskrbi v domačem okolju in se čim kasneje vključil v domsko varstvo. Pomembno je 

tudi povečati prihodke  pri prodaji in uporabi prejetih nepremičnin iz naslova financiranja 

institucionalne oskrbe.  

 

Podlaga:  Zakon o socialnem varstvu in odločbe Centra za socialno delo 

 

Način:     Upravni postopek in odločbe Centra za socialno delo 

 

Cilj:       Cilj je s ponudbo in razvojem izven institucionalnih oblik varstva  zmanjšati potrebe 

po vključevanju občanov v bivanje v institucijah.  

 

Izvajalci:   

 

- Domovi za starejše občane: Lendava, Ljutomer, Radenci itd. 

- Posebni socialno-varstveni zavodi: Hrastovec, Lukavci, Sonček itd. 

- Varstveno delovni centri: Bivalna enota VDC Murska Sobota 

- Društva, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva: YHD – Društvo za 

teorijo in kulturo hendikepa itd. 

 

Predvidena sredstva sofinanciranja v letu 2018 so zagotovljena na proračunski postavki 

200002 – Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih v višini 240.000,00 EUR in na 

proračunski postavki 200011 – Sofinanciranje  bivanja  oseb s posebnimi potrebami v višini 

245.000,00 EUR.  

 

Predvideni znesek sofinanciranja za točko 4.1.  v letu 2018 znaša do 485.000,00 EUR.   

 

Po sedaj veljavnih odločbah letno sofinanciranje znaša 475.972,78 EUR, kar pa se med letom 

lahko spremeni.  

 

Merljivi cilji: Zmanjševati potrebe po nastanitvah občanov v institucijah, povečanje nadzora 

nad upravičenostjo odločb CSD in učinkovito ravnanje s prevzetim premoženje. 

 

 

4.2. Pomoč družini na domu  – obvezna storitev 

 

a) Pomoč družini na domu – obvezna storitev 

  

Izvajalec:  Dosedanji izvajalec je Center za socialno delo Lendava.  V letu 2018 občina 

pripravi javni  poziv kompetentnim izvajalcem za izvajanje programa v letu 2018 - CSD 

ohrani vlogo koordinatorja, neglede na to, kdo bo izvajalec, s tem da se preveri cena te 

storitve. 

 

Podlaga:  Zakon o socialnem varstvu in odločbe Centra za socialno delo  

Način:   Obvestilo za javnost o sofinanciranju te storitve s strani Občine Lendava 
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Cilj: Omogočiti starejšim, kronično bolnim in invalidnim osebam, ob pomoči  izvajanja 

storitve pomoč družini na domu kot socialni oskrbi na domu (pomoč pri temeljnih 

dnevnih opravilih, gospodinjska pomoč, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov), da čim 

dlje živijo doma ter ostanejo aktivni in integrirani v svojem domačem okolju, saj je ta 

socialnovarstvena storitev namenjena  upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in 

druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude 

invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege 

ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Z navedeno storitvijo se upravičencem vsaj za 

določen čas nadomesti potreba po institucionalnem varstvu.  

 

Predvideni znesek sofinanciranja v letu 2018  znaša 65.200,00 EUR. 

 

Predvidena letna sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunskih postavkah 

200006 – Sofinanciranje programov socialnega varstva  v višini 19.200,00 EUR in na 

proračunski postavki 200001  - Sofinanciranje programov izvajanja pomoči na domu v 

višini 46.000,00 EUR.  

 

V letu 2017 je v izvajanje tega programa bilo vključenih skupaj 3,65 izvajalcev (3,40 

neposredna socialna oskrba in 0,25 strokovno vodenje, mesečno je bilo opravljenih nad 

265,5 ur – december do 412,5 ur v januarju 2017) za 42 upravičencev v starosti nad 50 – 

do nad 90 let, za preteklo petletno obdobje pa je število izvajalcev in upravičencev 

prikazano v spodnji tabeli. 

 

Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu v letih od 2013 do 2017 
  

Leto Uporabniki ali 

koristniki 

Izvajalci - socialne 

oskrbovalke  
(neposredna socialna 

oskrba) 

Izvajalci 
(strokovno vodenje) 

2013 42 3,40 0,25 

2014 39 3,40 0,25 

2015 39 3,40 0,25 

2016 41 3,40 0,25 

2017 42 3,40 0,25 
Vir: CSD Lendava 

 
Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu je od leta 1998 organizirana kot 

skupna javna služba pri CSD Lendava za 7 občin na območju UE Lendava.  

 

Cilj: Ob izvajanju programa Pomoč družini na domu je potrebno vključevati tudi 

elemente solidarnosti in sosedske pomoči ter koordinacijo vseh vključenih institucij. 

Povečati je treba konkurenco in motivacijo izvajalcev. 

 

b)  Financiranje družinskega pomočnika – obvezna storitev  

 

Izvajalec: Center za socialno delo. V letu 2018 se v aktivnosti vključi tudi DOŠ 2.  

 

Podlaga:  Zakon o socialnem varstvu in odločbe Centra za socialno delo 
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Način:   Upravni postopek in odločbe CSD, obvestilo za javnost o sofinanciranju te 

storitve s strani Občine Lendava 

 

Cilj: Cilj je, da se osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim 

osebam, ki potrebujejo pomoč  pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, 

zagotovi namesto vključitve v zavod primerno varstvo in pomoč v domačem okolju s 

pomočjo  družinskega pomočnika, kar vpliva tudi na kvaliteto življenja uporabnikov, pri 

tem pa ena oseba pridobi tudi pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini 

minimalne plače.  

 

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 200004: 

Financiranje družinskega pomočnika  v višini 50.000,00 EUR. 

 

V letu 2017 je v izvajanje tega programa bilo vključenih 6 izvajalcev za 6 upravičencev, 

za preteklo petletno obdobje pa je število izvajalcev in upravičencev prikazano v spodnji 

tabeli. 

 

Družinski pomočnik v letih 2013 – 2017: 

 

Leto Uporabniki ali koristniki Izvajalci – družinski pomočniki 

2013 5 5 

2014 6 6 

2015 6 6 

2016 6 6 

2017 6 6 

 

 

V letu 2017 je sofinanciranje družinskega pomočnika  znašalo 52. 172,80 EUR, s tem da 

je  

do meseca oktobra bilo 5 upravičencev, z novembrom 2017  pa je bilo 6 upravičencev. 

 

Predvideni znesek sofinanciranja za  celotno točko 4.2 v letu 2018  znaša do 115.200,00 

EUR. 

 

Opomba: Glede izvajanja storitve pomoči na domu bo potrebno opraviti podrobno 

analizo glede potreb iz tega naslova in kakovost opravljanja storitve ter proučiti možnost 

aktiviranje posebnih socialnih programov na DOŠ 2 Lendava. Zametki so sicer bili 

narejeni z koncem leta 2017, z vzpostavitvijo medgeneracijskega središča, pri čemer so se 

pričele izvajati posamezne dejavnosti tudi iz tega dela programa. 

  

Merljivi cilji: Obravnava širše skupine otrok in občanov s posebnimi potrebami in 

spodbujanje prostovoljstva. 

 

 

4.3.  Subvencije najemnin za stanovanja – obvezna storitev  

 

Subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin 

    

Izvajalec:  Center za socialno delo 

    



 15 

Podlaga:   Stanovanjski zakon  

 

Način:      Upravni postopek in odločbe Centra za socialno delo  

 

Cilj:         Znižanje potreb občanov po  subvencijah.  

 

 Število najemnikov v 

letu 2017, ki prejemajo 

subvencijo najemnine  

Mesečno v EUR: 

Januar 31 2.380,09 

Februar 33 2.631,54 

Marec 35 2.412,43 

April 37 3.177,84 

Maj 42 3.404,08 

Junij 42 3.224,44 

Julij 39 3.470,89 

Avgust 39 2.533,01 

September 37 3.282,15 

Oktober 37 2704,05 

November 39 3.389,30 

December  35 2.884,16 

SKUPAJ:  35.493,98 

 
Vir: CSD Lendava 

 

 

Predvideni znesek sofinanciranja v letu 2018  znaša do 42.500,00 EUR. 

 

Predvidena sredstva sofinanciranja v letu 2018 so zagotovljena na proračunski postavki 

200003: Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencija najemnin)  v višini 42.500,00 EUR.  

 

Merljivi cilji: vzpostaviti kontakt s koristniki subvencije in jih obravnavati celovito, kot 

posebej ogroženo skupino občanov. 

 

V letu 2017 je bilo v povprečju 37 najemnikov mesečno, ki so prejemali subvencijo 

najemnine, pri čemer so upoštevani tudi najemniki, ki plačujejo tržno najemnino. Strošek 

subvencij najemnin v letu 2017 pa je znašala 35.810,53 EUR.  

 

 

4.4.  Sofinanciranje zavetišč – obvezna storitev  

 

Sofinanciranje zavetišč 

 

Izvajalec:            Zavetišče za brezdomce Mozaik in druga zavetišča 

 

Pravna podlaga:  Zakon o socialnem varstvu  

 

Način:                 Neposredna pogodba z izvajalci 
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Cilj:                 Pomoč občanom (preko pristojnih institucij), da na območju občine ne bi 

bilo brezdomcev ter priprava različnih nastanitvenih možnosti preko 

stanovanjskega programa za občasne intervencije 

 

Predvideni znesek sofinanciranja znaša v letu 2018 do 5.000,00 EUR. 

 

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 200010: 

Sofinanciranje zavetišč za brezdomce  v višini 5.000,00 EUR. 

 

 

4.5.  Sofinanciranje Društva upokojencev – neobvezna storitev  

 

 

Izvajalec: Društvo upokojencev Lendava  

      

Podlaga:  Proračun  občine 

 

Način:     Neposredna pogodba in predlog letnega programa  

  

Cilj:    Spodbujati aktivnost starejših na vseh področjih življenja in dela, rekreacije,  

solidarnosti, družabništva  in medgeneracijskega  sodelovanja.  

 

Predvideni znesek sofinanciranja v letu 2018  znaša do 15.000,00 EUR. 

 

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 180042: 

Sofinanciranje delovanja Društva upokojencev  v višini 15.000,00 EUR. 

 

 

4.6. Sofinanciranje Društva  invalidov – neobvezna storitev  

 

 

Izvajalec: Medobčinsko društvo delovnih invalidov Lendava     

 

Podlaga:  Proračun občine  

 

Način:     Neposredna pogodba in predlog letnega programa  

  

Cilj:      Izvajanje Programa invalidom prijazna občina in medgeneracijsko sodelovanje, 

pri čemer se v aktivnosti vključi  DOŠ II. 

 

Predvideni znesek sofinanciranja v letu 2018  znaša do 7.500,00 EUR.  

 

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 180046: 

Sofinanciranje delovanja Društva invalidov  v višini 7.500,00 EUR.  

 

Merljivi cilji: število programov in vključenih oseb ter povezovanje na območju občine 
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4.7. Medgeneracijsko središče – neobvezna storitev  
 

Izvajalec: DOŠ 2 v sodelovanju s partnerskimi institucijami (CSD, Društvo upokojencev 

in invalidov, Ljudska univerza, Prostovoljske organizacije itd.) 

      

Podlaga:  Proračun občine, projektna naloga in program dela 

 

Način:     Neposredna pogodba z DOŠ 2  

 

Cilj: Koordinirano delo, povezovanje programov, vključevanje prostovoljcev in celovita 

obravnava ranljivih skupin. 

 

Predvideni znesek sofinanciranja  v letu 2018 znaša do 30.000,00 EUR.  

 

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunski postavki 200014: 

Medgeneracijsko središče  v višini 30.000,00 EUR. 

 

Merljivi cilji: število programov in vključenih oseb ter povezovanje izvajalcev 

 

 

5. FINANCIRANJE  RDEČEGA KRIŽA IN HUMANITARNIH 

ORGANIZACIJ  

 

5.1. Sofinanciranje delovanja Rdečega križa Lendava – obvezna storitev  

 

Izvajalec: Rdeči križ Lendava 

 

Pravna podlaga:  Zakon o Rdečem križu Slovenije  in na podlagi tega dve neposredni 

pogodbi (Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa 

Lendava za tekoče leto ter Pogodba o sofinanciranju programov in projektov Območnega 

združenja Rdečega križa Lendava za tekoče leto) 

 

Način: Predloženi program za tekoče leto in poročilo o realizaciji programa za preteklo 

leto 

 

Vsebina financiranja: Program dela RK in izvajanje drugih humanitarnih nalog na 

območju občine Lendava 

 

Predmet je sofinanciranje delovanja OZ RK Lendava in dela njegovega programa 

lokalnega pomena, ki ga v javnem interesu izvaja OZ RK Lendava na področju varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, krvodajalstva, socialnega varstva in humanitarnih 

dejavnosti na območju občine Lendava. Znesek financiranja je 14.000 EUR. 

 

Predmet druge pogodbe  je sofinanciranje  programov in projektov OZ RK Lendava 

(enkratne materialne in denarne pomoči občanom, nagrade za krvodajalce) in drugih 

socialnih programov v občini (programi CSD in humanitarne organizacije, paketi 

socialno ogroženim in upokojencem, letovanja otrok socialno šibkih družin). RK Lendava 

prevzema koordinacijo izvajanja teh aktivnosti ter skupaj z Občino Lendava in CSD 
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Lendava oblikuje strokovno skupino za dodeljevanje pomoči in celovito obravnavo 

upravičencev. Znesek financiranja je 16.000 EUR. 

 

Predvideni znesek financiranja znaša do 30.000 EUR. Sredstva so predvidena na 

proračunski postavki 20000: Sofinanciranje delovanja Rdečega križa. 

 

Merljivi cilji:  Število akcij na območju občine in število uporabnikov  teh oblik pomoči. 

 

Opomba: V letu 2018 poiskati ali urediti primernejše prostorske pogoje za delovanja RK, 

kar je bila obveza že iz leta 2017, vendar nerealizirana.  

 

 

5.2. Sofinanciranje drugih humanitarnih organizacij – neobvezna storitev  

 

Podlaga: Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja 

socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava  

 

Način:     Javni razpis in vloge izvajalcev 

 

Vsebina: Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in zdravstvenih organizacij za občane 

občine 

 

Predvideni znesek financiranja znaša do 21.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo na 

proračunski postavki 200005: Sofinanciranje programov skupin  za socialno in 

zdravstveno varstvo. 

 

Merljivi cilji: Število akcij na območju občine in število uporabnikov  teh oblik 

 

 

Opomba: Urediti prostore na DOŠ II za skupne programe različnih humanitarnih in 

prostovoljnih organizacij* 

 

 

6. DRUGI PROGRAMI 
 

6.1. Mrliško ogledna služba – obvezno financiranje 

 

 

Izvajalec:  Zdravstveni dom Lendava in druge zdravstvene ustanove 

      

Podlaga:  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnik o 

pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe.  

 

Način:      Račun izvajalca 

 

Predvideni znesek sofinanciranja v letu 2018  znaša do 10.000,00 EUR.  

 

Predvidena sredstva sofinanciranja so zagotovljena na proračunskih postavkah 170001: 

Mrliško ogledna služba v višini 10.000,00 EUR  
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6.2. Kritje pogrebnih stroškov- obvezno financiranje 
 

Izvajalec:  Izvajalec pogrebnih storitev  

      

Podlaga:  Zakon o socialno varstvenih prejemkih 

 

Način:   Upravni postopek in odločba CSD (prejemnik denarne pomoči, oseba brez 

svojcev) 

 

Cilj:  Zmanjšati število oseb, ki so socialno ogrožene z izboljšanjem dostopnosti do 

zaposlitev, do zdravstvenih storitev in storitev socialnega varstva, skratka z dvigom 

kakovosti življenja občanov ter tako posledično zmanjšati umrljivost občanov.  

 

Žal pa ob tem ugotavljamo, da stroški za ta namen naraščajo, v letu 2017 so ti stroški 

znašali 14.566,87 EUR, v letu 2016 pa so znašali 5.924,52 EUR.  

  
Predvidena sredstva sofinanciranja v letu 2018 so zagotovljena na proračunski postavki 

200009 v višini 12.000,00 EUR.  

 

 

6.3. Pomoč družinam in občanom – enkratna denarna pomoč 
 

Občinski svet je na svoji 13. seji z dne  22.2.2017 sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti 

Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči, saj je bil navedeni odlok  neuporaben 

zaradi širitve pravic brez jasne podlage za ugotavljanje upravičenosti. Pomoč družinam in 

občanom  v obliki denarne pomoči za pokrivanje nujnih življenjskih potrebščin, za plačilo 

režijskih stroškov ali stroškov povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok  je smiselno 

izvajati celovito preko Rdečega križa, tako kot enkratne pomoči ob posebno hudih stiskah 

občanov. Zato se je v besedilo odloka proračun vneslo besedilo, ki pooblašča župana, da 

za te primere na podlagi mnenja pristojnega centra za socialno delo  lahko odobri do 

250,00 EUR enkratne denarne pomoči, s tem, da skupna vrednost  odobrenih denarnih 

pomoči v letu 2018 ne sme presegati 7.5000,00 EUR.   
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7. POVZETEK PROGRAMOV   

 

 Plan 2018 

1.      IZHODIŠČA IN CILJI FINANCIRANJA   

 2.        OTROCI IN MALDE DRUŽINE  243.000 

2.1. Denarne pomoči ob rojstvu otroka  15.000 

2.2. Prevozi otrok 220.000 

2.3. Prispevek za šolske sklade 8.000 

  

3.        POMOČ BREZPOSELNIM 381.470 

3.1. Programi javnih del 181.470 

3.2. Zdravstveno zavarovanje 200.000 

  

4.   POMOČ STAREJŠIM IN RANLJIVIM SKUPINAM 700.200 

4.1. Institucionalno varstvo občanov 485.000 

4.2. Pomoči na domu 115.200 

4.3. Subvencije najemnin za stanovanja 42.500 

4.4. Sofinanciranje zavetišč 5.000 

4.5. Programi društva upokojencev 15.000 

4.6. Programi društva invalidov 7.500 

4.7. Medgeneracijsko središče 30.000 

  

5.      HUMANITARNE ORGANIZACIJE 51.000 

5.1. Rdeči križ Lendava 30.000 

5.2. Druge humanitarne organizacije 21.000 

 

 

 

6.      DRUGI PROGRAMI 29.500 

6.1. Mrliško ogledna služba 10.000 

6.2. Kritje pogrebnih stroškov 12.000 

6.3. Pomoč družinam in občanom – enkratna denarna pomoč 7.500 

  

SKUPAJ 2. DO 6.: 1,405.170,00 

 

 

 



8.  IZVEDBA PROGRAMA 

 

8.1. Aktivnosti za izvedbo programa  

 

    

IZHODIŠČA IN CILJI 

FINANCIRANJA  

DEJAVNOST ČASOVNO 

OBDOBJE 

1.  OTROCI IN MLADE 

DRUŽINE  

  

   

1.2. Denarne pomoči ob rojstvu 1. Sklep župana o višini nagrade  

 

2. Dogovor s CSD 

 

3. Čestitka in obvestilo družini  

 

3. Odločbe o dodelitvi sredstev 

 

4. Odredba o izplačilu 

 

februar 2018  

 

februar 2018  

 

kvartalno 

 

kvartalno 

 

kvartalno  

1.3. Prevozi otrok 1. Javni razpis 

 

2. Dogovor glede prevoza 

občanov: 

 Sklep OS 

 Pogodba s prevozniki 

 

3. Aneks k pogodbi z AP 

 

4. Obvestilo za občane 

 

maj 2017 

 

maj 2017 

 

maj 2017 

maj 2017 

 

junij 2017 

 

junij 2017 

1.4. Prispevek za šolske sklade 1. Razgovor s šolami in vrtcem 

 

2. Kriteriji za dodelitev sredstev 

 

3. Pogodbe o sofinanciranju z 

javnimi zavodi 

   

marec  2018  

 

marec  2018 

 

marec  2018 

   

2. POMOČ 

BREZPOSELNIM  

  

2.1 Programi javnih del 1. Pogodba z Zavodom za 

zaposlovanje 

  

2. Pogodbe o sofinanciranju z 

izvajalci 

 

3. Letno poročilo s strani 

izvajalcev 

 

januar  2018 

 

 

januar 2018 

 

 

do 31.1.2019 

2.2 Zdravstveno zavarovanje 1. Odločbe o dodelitvi pravice – 

CSD 

skozi celo leto 
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3. POMOČ STAREJŠIM 

IN RANLJIVIM 

SKUPINAM 

  

3.1 Institucionalno varstvo 

občanov 

1. Odločbe CSD 

 

2. Pogodbe o sofinanciranju 

programov z zavodi in 

društvi 

 

3. Nadzor OU pri dodelitvi 

pravice:  

 vsebinsko in 

finančno poročilo 

izvajalca programa 

 

4. Obiski oskrbovancev in stik 

z institucijami 

 

5. Dogovor s KS glede 

sodelovanja (posredovanje 

seznama morebitnih 

upravičencev) 

 

skozi celo leto 

 

skozi celo leto 

 

 

 

 

 

do 31.januarja 2019 

 

 

 

enkrat letno 

 

 

celo leto (kvartalno) 

3.2 Pomoči na domu 1.  Pogodba o sofinanciranju s 

CSD (izvajanje dejavnosti do 

prevzema del s strani 

koncesionarja, nato izvajanje 

del koordinatorja)  

 

2. Javni razpis za podelitev 

koncesije za novega izvajalca 

 

3. Pogodba o koncesiji z novim 

izvajalcem 

 

4. Dogovor s KS glede 

sodelovanja (posredovanje 

seznama morebitnih 

upravičencev) 

 

februar 2018 

 

 

marec – april 2018 

 

 

maj 2018 

 

 

celo leto (kvartalno) 

3.3 Subvencije najemnin za 

stanovanja 

1. Odločbe o dodelitvi pravice – 

CSD 

 

2. Upoštevanje subvencij za 

pravilno obračunavanje 

najemnin 

 

skozi celo leto 

 

 

skozi celo leto 

3.4 Sofinanciranje zavetišč 1. Pogodbe o sofinanciranju 

 

skozi celo leto  
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3.5 Programi društva 

upokojencev 

1. Pogodba o sofinanciranju 

dejavnosti - vključiti 

solidarnost in 

medgeneracijsko sodelovanje 

 

2. Sofinanciranje programov in 

projektov na podlagi javnega 

razpisa 

 

februar 2018 

 

 

 

 

marec 2018 

3.6 Programi društva invalidov 1. Pogodba o sofinanciranju 

dejavnosti (+ program 

invalidom prijazna občina + 

medgeneracijsko 

sodelovanje) 

 

4. Dogovor z DOŠ 2 glede 

medgeneracijskega 

sodelovanja z društvom 

(kuhinja, prostori) 

 

februar 2018 

 

 

 

 

 

februar 2018 

3.7 Medgeneracijsko središče 1. Pogodba z DOŠ 2 o 

sofinanciranju dejavnosti – 

vloga koordinatorja 

 

2. Program DOŠ 2 – projektna 

naloga  

 

3. Polletno poročilo o delu s 

strani DOŠ II 

 

4. Letno poročilo o realizaciji 

programa dela s strani DOŠ 

II 

februar 2018 

 

 

 

februar 2018 

 

 

do 15.7.2018 

 

 

do 31. januarja 2019 

 

   

4. HUMANITARNE 

ORGANIZACIJE 

  

4.1  Rdeči križ Lendava 1. Pogodba z RK o 

sofinanciranju dejavnosti  

 

2. Pogodba z RK o 

sofinanciranju programov in 

projektov            kriteriji za 

upravičence, ureditev 

prostorov za RK 

 

5. Pogodba o sofinanciranju 

programov in projektov na 

podlagi razpisa 

 

6. Polletno poročilo o delu s 

strani RK 

 

februar 2018 

 

 

marec 2018 

 

 

 

 

 

marec 2018  

 

 

 

do 15.7.2018 

 

 



 24 

7. Letno poročilo o realizaciji 

programa dela s strani RK 

 

 

do 31.januarja 2019  

 

 

 

4.2 Druge humanitarne 

organizacije 

 

1.  Javni razpis  

 

3. Odločbe o dodelitvi sredstev  

 

8. Pogodbe o sofinanciranju  

 

9. Poročilo o namenski porabi 

proračunskih sredstev 

 

1. Sprememba pravilnika o 

postopkih za izbiro in merilih 

za sofinanciranje programov 

s področja soc. in zdrav. 

varstva v občini Lendava – 

veljavnost za leto 2018 

 

 

 

marec 2018 

 

april 2018 

 

april 2018  

 

do 31. januarja 2019  

 

 

februar 2018  

   

5. DRUGI PROGRAMI   

5.1 Mrliško ogledna služba Nadzor OU nad fakturami skozi celo leto 

5.2 Kritje pogrebnih stroškov Nadzor OU nad fakturami skozi celo leto 

5.3 Pomoč  družinam in 

občanom – enkratna denarna 

pomoč 

 nova  pravna podlaga (preko 

RK!)  

       

    KRITERIJI 

 marec 2018  

   

 

Občina Lendava si pridržuje pravico do prerazporeditve sredstev med posameznimi programi 

v primeru, da je taka potreba izkazana in se s prerazporeditvijo doseže večja učinkovitost 

posameznih programov.  

 

Vrednost sofinanciranih programov in nalog na področju socialnega in zdravstvenega 

varstva ter razvoja človeških virov je odvisna od  razpoložljivih sredstev v občinskem 

proračunu, kar pomeni, da ga je potrebno uskladiti v roku 15 dni od sprejetja 

proračuna za leto 2018. Občinska uprava je dolžna v 8 dneh od potrditve programa 

izdelati operativni plan izvedbe, ki predstavlja operativne zadolžitve zaposlenih v OU 

pri izvedbi programa. 

 

Iz programa  je razvidno, da Občina Lendava tako imenovanim »obveznim« socialnih 

transferjem, ki so po zakonu obvezni, v letu 2018 namenja 1,119.700,00 EUR, dodatnim – 

neobveznim socialnim transferjem, ki niso zavezujoči, pa Občina Lendava v letu 2018 

namenja še dodatnih 285.470,00 EUR. 

 

V zvezi s programom je potrebno omeniti tudi  problematiko terjatev iz naslova neplačanih 

najemnin za neprofitna stanovanja. Terjatve iz tega naslova se iz leta v leto povečujejo, 

občina pa z izvršbami ni učinkovita. Neučinkovitost izvršbe je posledica socialnega statusa 

najemnikov.   
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Program je bil obravnavan na 9. seji odbora za družbene dejavnosti, mladino in šport dne 

31.1.2018. Program je sprejel občinski svet na svoji 19. seji dne 1.2.2018. 

 

Objava programa: spletna stran občine – www.lendava.si. 

 

 

 

Številka: 4190-0003/2018-5 

Datum:   1.2.2018 

 

 

                                                                              mag. Anton BALAŽEK                                                          

                          Župan – Polgármester 
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