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PREDLOG SKLEPOV: 

Sprejme se Letni program socialnega in zdravstvenega varstva v občini Mirna za leto 
2018 v predloženi vsebini. Letni program socialnega in zdravstvenega varstva je usklajen 
s sprejetim proračunom Občine Mirna za leto 2018 in se uskladi z morebitnim 
rebalansom med proračunskim letom 2018 oziroma prerazporeditvami, ki jih skladno z 
veljavnim Odlokom o proračunu lahko sprejme župan oziroma občinski svet. 

Višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna v letu 2018 oziroma do sprejetja 
Letnega programa socialnega in zdravstvenega varstva v občini Mirna za leto 2019 znaša 
270 EUR. 

Priloga: Obrazložitev predlogov sklepov z Letnim programom socialnega in zdravstvene 
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Zadeva: Letni program socialnega in zdravstvenega varstva v občini Mirna za leto 2018 
Občinskemu svetu se na podlagi 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 24/2011) posreduje v obravnavo predlog sklepa o Letnem programu socialnega in 
zdravstvenega varstva za leto 2018. Občinskemu svetu se predlaga, da omenjeni predlog sklepa 
obravnava oziroma nanj poda pripombe. 

NASLOV: Letni program socialnega in zdravstvenega varstva v občini Mirna za leto 2018 

UVOD 
Z letnim programom socialnega in zdravstvenega varstva se določi javni interes občine Mirna na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2018. 

Letni program določa programe na področju socialnega varstva, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, 
obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki se zagotavlja v 
proračunu Občine Mirna. 

2.1. Opis razlogov za sprejem akta 
Med temeljne funkcije lokalne samouprave sodi kakovostno zadovoljevanje potreb v okviru lokalne 
skupnosti, še posebej javnih dobrin. Naloga lokalne skupnosti in države je, da zagotavlja takšne 
razmere oz. pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, v delovnem in v 
bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da 
bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako raven socialnega blagostanja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju 
in ki bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. 

lz proračuna občine se v skladu z Zakonom o socialnem varstvu financirajo naslednje storitve: 
pravica družinskega pomočnika; 
pomoč  družini na domu; 
pomoč  pri uporabi stanovanja (subvencije neprofitnih in tržnih najemnin); 
stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila; 
stroški storitev v zavodih za invalide; 
razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami 
ter podpora posebnim skupinam; 

Na podlagi Zakona o Rdečem križu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za sofinanciranje 
delovanja območnih organizacij Rdečega križa in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki 
jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije RK. 

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Mirna, se financira tudi 
enkratna denarna pomoč  družinam ob rojstvu otrok. 
Na podlagi Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mirna, se financira 
občinska denarna pomoč, ki je namenjena socialno ogroženim posameznikom in njihovim družinskim 
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članom. Občinske denarne pomoči so namenjene zmanjševanju socialne izključenosti in revščine 
občanov Občine Mirna. 
V okviru letnega programa se določi tudi višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine 
Mirna; višine enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka pa je že določena v Odloku o 
enkratnem denarnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Mirna, in sicer znaša 225 EUR. 
V Odloku o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mirna je v 11. členu določeno, 
da Občinski svet vsako leto ob sprejemu proračuna določi višino osnovnega zneska občinske dename 
pomoči. Občinska uprava predlaga, da višina ostane enaka kot v letu 2017, in sicer 270 EUR. 

V letu 2018 bo Občina Mirna sledila nasledniim ukrepom in vsebinam: 

- sodelovanje pri reševanju problema revščine: 
sofinanciranje programov na področju humanitarne dejavnosti na podlagi javnega razpisa, 
pomoč  staršem ob rojstvu otrok — enkratni prispevki za novorojence na podlagi Odloka o 
enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Mirna, 
občinske denarne pomoči socialno ogroženim, na podlagi Odloka o občinskih denarnih 
pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mirna, 
pomoč  pri uporabi stanovanja (subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin), 
plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, 
subvencioniranje šolske prehrane učencem iz socialno ogroženih družin, 
plačevanje zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe na podlagi odločbe Centra za 
socialno delo Trebnje. 

- sodelovanje na področju dela s starimi: 
izvajanje zakonskih nalog na področju dela s starimi (pomoč  na domu, družinski pomočnik, 
doplačevanje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih) 
sodelovanje med pristojnimi službami (CSD, DSO, patronažna služba, nevladna društva in 
organizacije, ki se ukvarjajo s starimi), 

- sodelovanje pri reševanju problematike na področju nasilja nad ženskami in otroki: 
sofinanciranje nevladnih organizacij, ki v svoje programe vključujejo občanke in občane občine 
Mirna na podlagi javnega razpisa, 
spodbujanje akcije in projektov, ki imajo za cilj seznanjati javnost s problematiko nasilja, 
podpiranje že obstoječe in razvoj novih preventivnih in izobraževalnih programov, 

- spodbujanje programov za ljudi s težavami v duševnem zdravju: 
sofinanciranje programov za ljudi s težavami v duševnem zdravju na podlagi javnega razpisa, 

- spodbujanje programov za ljudi s težavami z zasvojenostjo: 
sofinanciranje programov za ljudi s težavami z zasvojenostjo na podlagi javnega razpisa, 
spodbujati obstoječe in oblikovanje novih programov za zdravljenje in rehabilitacijo 
zasvojenosti, 

- pomoč  pri izvajanju programov za ljudi z motnjo v duševnem in telesnem razvoju: 
sofinanciranje programov na podlagi javnega razpisa, 

- sodelovanje z invalidskimi organizacijami: 
sofinanciranje programov na podlagi javnega razpisa, 
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- razvijanje prostovoljnega dela: 
promocija in razvoj prostovoljstva, organizacija strokovnega posveta, 
spodbujanje in podpiranje sofinanciranja programov preko javnega razpisa. 

Načela, na katerih temelji izvajanje sistema, so: 
socialna pravičnost; 
solidarnost; 
odgovornost posameznika za zagotavljanje lastne socialne varnosti in socialne varnosti 

njegovih družinskih članov. 

Vodila pri delovanju pa so: 
enak dostop; 
prostovoljnost vključitve; 
prosta izbira; 
individualizacija obravnave; 
zagotavljanje človekovega dostojanstva; 
gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi; 
dogovarjanje med izvajalci in uporabniki. 

Cilji socialnega varstva so predvsem: 
izboljšanje kvalitete življenja; 
zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva; 
razvoj strokovnih oblik pomoči; 
vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti; 
oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. 

2.2. Ocena stanja 
Vsebina Letnega programa socialnega in zdravstvenega varstva: 

Program Drugi programi na področju zdravstva 
Podprogram nujno zdravstveno varstvo 
1701 Investicije in investicijsko vzdrževani° zdravstvenih domov  
Občina Mirna ima v proračunu za leto 2018 zagotovljena sredstva v skupni višini 2.500,00 EUR, in sicer 
za nakup opreme za ZP Mima oziroma širše, glede na potrebe, ki se bodo izkazale skozi leto. 

1702 Prispevek ZZZS za nezavarovane osebe 
Občina na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo in Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (777S) plačuje zdravstveno zavarovanje osebam, ki nimajo dovolj sredstev 
(na podlagi ugotovitvenega postopka CSD-ja) in jim zavarovanje plačuje občina. Za leto 2018 je 
določen pavšalni znesek za zavarovance iz 21. točke 15. člena ZZZS v višini 32,43 EUR. V proračunu 
je zagotovljenih 16.000 EUR za leto 2018. 

1703 Mrliško pregledana služba 
V proračunu je zagotovljenih 3.000 EUR za izvajanje mrliško pregledne službe, ki jo izvaja v skladu s 
Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in pogodbo, ki jo ima Občina 
sklenjeno z Zdravstvenim domom Trebnje. Sredstva v okviru te postavke so namenjena tudi za prevoz 
po odredbi zdravnika, ki opravi pregled, do bolnišnice, kjer se naročena obdukcija opravi oziroma druge 
potrebne preiskave v skladu z odredbo zdravnika. Za slednjo je tudi zavezanka za plačilo občina. 
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Program Varstvo otrok in družine 
Podprogram Drugi programi v pomoč  družini 
2001 Drugi programi v pomoč  družini  
Pomoč  staršem ob rojstvu otroka, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni 
prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. Višina enkratnega denarnega prispevka 
ob rojstvu otroka je določena v Odloku o enkratnem denarnem prispevku ob rojstvu otroka občine 
Mirna, tj. 225 EUR. 
Za leto 2018 so zagotovljena sredstva za enkratni denarni prispevek za novorojenca v višini 7.875,00 
EUR. 

Program Izvajanje programov socialnega varstva 
Podprogram Socialno varstvo invalidov 
2011 Financiranie družinskega pomočnika  
Program zajema financiranje družinskega pomočnika, ki je zagotovljena v Zakonu o socialnem varstvu. 
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali 
polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč  pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih 
potreb (invalidna oseba). Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri centru 
za socialno delo, ki je pristojen za to invalidno osebo. Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je 
določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS in se usklajuje 
dvakrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega Urada RS. 
Sredstva pa so zagotovljena v višini 2.000 EUR, in sicer za primer, če bo uveljavljena pravica do izbire 
družinskega pomočnika v letu 2018. 

Podprogram Socialno varstvo starih 
2003 Bivanie stareiših oseb v splošnih socialnih zavodih  
V proračunu so načrtovana sredstva za plačilo storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec 
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih za starejše. Odločbe o 
delnem ali celotnem plačilu stroškov storitev institucionalnega varstva izda Center za socialno delo, 
občina pa v skladu z odločbo zagotavlja plačilo iz proračuna, na podlagi veljavne zakonodaje pa 
uveljavlja terjatve (vpis na premoženje) iz naslova teh doplačil, če upravičenec premoženje ima. V 
proračunu občine je za leto 2018 zagotovljenih 65.000 EUR. Trenutno občina Mirna doplačuje domsko 
oskrbo za pet občanov, ki so nastanjeni v domovih starostnikov. 

2004 Delavnost izvaiania pomoči na domu  
Dejavnost izvajanja pomoči na domu obsega socialno oskrbo upravičenca/ke v primeru starosti, 
invalidnosti in podobnih primerih. Socialna oskrba pomeni pomoč  pri vzdrževanju osebne higiene, 
gospodinjsko pomoč  in pomoč  pri ohranjanju socialnih stikov. 
Dejavnost izvajanja pomoči na domu se iz proračuna občine v skladu z Zakonom o socialnem varstvu 
financira najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma 
drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Občina Mirna občanom krije skladno s sklepom 
občinskega sveta 63°A) cene storitve pomoči na domu. Razliko krijejo samo plačilno sposobni uporabniki 
in uporabnice, za ostale, ki nimajo dovolj sredstev pa krije razliko do polne višine občina na podlagi 
odločbe CSD Trebnje. 
Pravico do storitve pomoči družini na domu se uveljavlja po načelu enake dostopnosti in proste izbire 
oblike za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelih socialne pravičnosti. Osnova za 
planiranje finančnih sredstev je finančni in vsebinski plan izvajalca storitve pomoč  družini na domu. 
V proračunu občine je za leto 2018 je zagotovljenih na proračunski postavki dejavnost izvajanja pomoči 
na domu, konto 411999 (za plačilo storitve) 23.000 EUR. 
Dodatne kilometrine 
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Dodatno je potrebno zagotoviti tudi financiranje dodatnih stroškov kilometrin — konto 413302 -, ki niso 
zajeti v strukturi priznane cene, izračunane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev. V proračunu so zagotovljena sredstva v višini 6.000,00 EUR. Z najemom 
avtomobilov za izvajanje storitve pomoč  družini na domu so se stroški racionalizirali. Občine, kjer se 
izvaja storitev, pa smo dogovorile ključ  za razdelitev stroškov najema devet avtomobilov, ki se 
uporabljajo za izvajanje storitve pomoč  družini na domu, in sicer glede na število dejansko opravljenih ur 
storitve pomoč  družini na domu v posamezni občini. 

Podprogram Socialno varstvo materialno ogroženih 
2005 izredne socialne denarne pomoči  
Na podlagi ugotovitev Centra za socialno delo Trebnje, ki v skladu s svojimi pristojnostmi rešuje 
materialne stiske ljudi, ki so v socialnih stiskah, se je v letu 2007 v takratni skupni občini Trebnje 
oblikoval sklad za izredne denarne pomoči, ki dodeluje pomoči v skladu z Odlokom o občinskih 
denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mirna. Višino osnovnega zneska občinske denarne 
pomoči vsako leto ob sprejemu proračuna določi Občinski svet. Za leto 2018 se predlaga enaka višina 
enkratne denarne pomoči kot lani, in sicer 270,00 EUR. 
Za leto 2018 so zagotovljena sredstva v višini 6.000,00 EUR, lani je vlogo oddalo 12 vlagateljev. 

2006 Pomoč  pri uporabi stanovania (subvencioniranje naiemnir0 
Država preko sistema socialnih korektivov skrbi za skupine državljanov, ki stanovanjskega vprašanja 
brez njene pomoči ne morejo rešiti. Najemniki neprofitnih stanovanj z minimalnimi dohodki so tako 
upravičeni do pomoči pri uporabi stanovanja v obliki subvencionirane najemnine. Najemnikom, ki so 
upravičeni do najema neprofitnega stanovanja, v skladu z zakonodajo CSD določi višino najemnine za 
neprofitna in tržna stanovanja. Občina Mirna pa subvencionira najemnino najemnikom za tržna in 
neprofitna stanovanja, katere lastnik je Občina Mirna. V proračunu je za te namene zagotovljenih 6.000 
EUR. 

2007 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 
Občina je dolžna poskrbeti za dostojni pokop umrlega na podlagi Zakon o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti ter Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Mirna in 
tako poravnava stroške pokopa za osebe, ki nimajo dedičev ali če le ti niso sposobni poravnati stroškov 
pokopa. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. 
V proračunu občine je za leto 2018 zagotovljenih 1.500,00 EUR za plačila pogrebnih stroškov za umrle 
brez dedičev. 

Podprogram Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
2008 Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva 
Med temeljne funkcije lokalne samouprave sodi kvalitetno zadovoljevanje potreb v okviru lokalne 
skupnosti, še posebej javnih dobrin. Občina podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, 
oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela ter projekte, ki pomenijo večjo 
kvaliteto življenja za občane naše občine. 
Lokalna skupnost pospešuje službe socialnega skrbstva za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, 
da spodbuja in zagotavlja sredstva za realizacijo socialno varstvenih programov in projektov na 
področju humanitarne dejavnosti, programov za delo z zasvojenimi, preventivnih programov, ki se 
uporabljajo za izvajanje programov in projektov na področju socialnega varstva, sofinancira programe 
medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč  ter druge programe, ki v bivalnem okolju skrbijo za 
zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov. 
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V letu 2018 se bo izvedel javni razpis za sofinanciranje socialno in zdravstveno varstvenih programov in 
projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki delujejo v naši občini oziroma za naše občane in 
občanke z namenom uresničevanja programov javnega interesa v socialnem in zdravstvenem varstvu. 

Celotna vrednost razpisanih sredstev za leto 2018 bo v skladu s sprejetim proračunom 13.000 EUR. 

Sofinanciralo se bo naslednje programske sklope (v skladu s Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za 
sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mirna): 

1. Programi na področju humanitarne dejavnosti v višini 4.000 EUR, in sicer 
programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 

drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja; 
programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom; 
programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in 

družinam; 
— programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti; 
— programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči 
osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam; 

programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih 
bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za 
preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost. 

2. Programi in projekti za delo z zasvojenimi v višini 200 EUR, in sicer: 
programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 

urejanje, rehabilitacija); 
preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter 

preprečevanju zasvojenosti. 

3. Preventivni programi in projekti v višini 3.200, in sicer: 
programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč  ter drugi programi, ki v bivalnem okolju 

skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; 
programi srečanj in obdaritve starejših za novo leto in jubilantov; 
preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov; 
preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah; 
programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev; 
preventivni programi za družine; 
drugi programi, ki so predlagani na podlagi analiziranih potreb in izraženih socialnih težavah. 

4. Programi in projekti, ki so v posebnem interesu občine v višini 5.600 EUR, in sicer: 
— medobčinski projekt »Zdrave občine; 
— letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine; 

program upokojenskih društev Mirna, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti 
starostnikov (program »Starejši za starejše) ter 

programi, ki jih za takšne določi župan na predlog strokovne komisije s področja socialnega in 
zdravstvenega varstva s posebnim sklepom. 

Opredeljena namenska sredstva na proračunski postavki 2008 se razdelijo in porabijo v celoti za 
planirane namene. Če se po vrednotenju prijavljenih programov ugotovi, da na posameznem 
programskem sklopu ostajajo sredstva, lahko ostanek strokovna komisija, v skladu s Pravilnikom, 
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prerazporedi na drug programski sklop, vendar največ  do višine zaprošenih sredstev izvajalcev oziroma 
do deleža sofinanciranja, določenega s pravilnikom ali letnim programom. 

Izvajalcu se za programe in projekte na področju humanitarne dejavnosti, programe in projekte za delo 
z zasvojenimi in preventivne programe in projekte sofinancira maksimalno do 70 % upravičenih stroškov 
oziroma je mogoče za sofinanciranje posameznega programa oziroma projekta zagotoviti maksimalno 
višino sredstev, določeno z letnim programom, in sicer 2.000,00 EUR na program oziroma projekt 
oziroma je v izjemnih primerih znesek višji, če to presodi strokovna komisija zaradi širšega javnega 
interesa programa na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Izjema od maksimalne višine je 
program zbiranja in delitve pomoči ogroženim prebivalcem občine Mirna. 

Programi in projekti, ki so v posebnem interesu občine, imajo prednost pri sofinanciranju pred drugimi 
področji. V kolikor so programi, ki so v posebnem interesu občine, medobčinski programi, kar izhaja tudi 
iz uradnega medsebojnega dogovora, se sofinancirajo po kriteriju števila prebivalcev. Ostali programi in 
projekti v tem programskem področju se lahko sofinancirajo do 100 % upravičenih stroškov oziroma je 
mogoče za sofinanciranje posameznega programa oziroma projekta zagotoviti maksimalno višino 
sredstev, določeno z letnim programom, in sicer 2.000 EUR na program oziroma projekt oziroma je v 
izjemnih primerih znesek višji, če to presodi strokovna komisija zaradi širšega javnega interesa 
programa na področju socialnega in zdravstvenega varstva. 

2009 Drugi odhodki za področje socialne varnosti  
Sredstva za druge operativne odhodke so namenjena za reševanje raznih nepredvidenih vlog v 
tekočem letu s področja socialnega varstva in za sofinanciranje socialno varstvenih programov, za 
katere se izkaže potreba po sofinanciranju med letom in jih ni možno predvideti v naprej. V proračunu 
občine se v letu 2018 je bilo zagotovljenih za ta namen 1.000 EUR, s prerazporeditvijo v višini 900 EUR 
se je postavka zmanjšala na 100 EUR. 

2010 Delovanje Rdečega križa  
Območno združenje Rdečega Križa Trebnje se je v preteklih letih financiralo na podlagi javnega razpisa, 
kar pa ni zagotavljalo rednih finančnih prilivov. Spremembe Zakona o Rdečem križu nalagajo lokalnim 
skupnostim, da sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja in lokalnih programov. 
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva, skupaj s prerazporeditvijo v višini 900 EUR iz 
proračunske postavke 2009 v višini 900 EUR v skupni višini 7.573 EUR, in sicer za: sredstva za plače in 
druge izdatke zaposlene, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za kolektivno in dodatno 
zavarovanje, sredstva za izdatke za blago in storitve: materialne stroške ter sredstva za programe 
socialne dejavnosti. 

Program Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Podprogram Druge oblike varstva in vzgoje otrok 
1905 Novoletno obdarovanje predšolskih otrok 
Lokalna skupnost nastopa kot financer projekta "Veseli December, ki se odvija v pred novoletnem 
času. Sredstva se namenijo za izvedbo kulturnega programa in za nakup daril za predšolske otroke, v 
starosti od dopolnjenega 1 leta do 5 leti, del sredstev pa tudi za Miklavževanje. V proračunu je v letu 
2018 zagotovljenih 5.200 EUR. 

Program Pomoč  šolajočim 
Podprogram Pomoč  v osnovnem šolstvu 
1912 Subvencioniranje šolske prehrane  
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V proračunu je v letošnjem letu zagotovljenih 5.000 EUR, ki se na podlagi pogodbe z Osnovno šolo 
Mirna - občina regresira učencem osnovne šole na podlagi ocene strokovnih služb in mnenja CSD 
Trebnje, in sicer do 25 kosil dnevno. 

2.3. Cilji in načela 
Cilj je sprejetje Letnega programa socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2018. 
Z letnim programom socialnega in zdravstvenega varstva se določi javni interes občine Mirna na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2018. 

2.4. Ocena finančnih in drugih posledic 
Občina Mirna bo po sprejetem letnega programa socialnega in zdravstvenega varstva objavila javni 
razpis za sofinanciranje programov za sofinanciranje programov društev na področju socialnega 
varstva. Ostala zagotovljena sredstva se porabljajo v skladu s prejeto zakonodajo, Odloki, Pravilniki in 
pogodbami s posameznimi izvajalci. 

3. Pravna podlaga 

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 in 75/17), 
Zakon o socialno varstveno prejemkih (Uradni list RS št. 61/10, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 
40/2012-ZUJF1  14/2013, 99/2013, 90/2015 in 88/16), 
Zakon o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 
(23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 OdI.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-
ZUPJS, 57/2012, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 1 5/1 7 - DZ, 29/17 in 54/17) 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 
Stanovanjski zakon (Uradni list RS št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 
OdI.US: P-31/06-4, 18/2007 SkI.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL1  57/2008, 90/2009 OdI.US: 
U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 OdI.US: U-I-255/09-14, 87/2011, 
40/2012-ZUJF, 14/17 - odl. US in 27/17), 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno 
prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 
21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - 
ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ in 64/17 - ZZDej-K) 
Zakon o šolski prehrani (Uradni list št. 3/2013, 46/14 in 46/16 - ZOFVI-K), 
Zakon o Rdečem križu (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10), 
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 124/2004, 114/2006-ZUTPG, 62/2010-ZUPJS, 99/2013-ZUPJS-C, 42/2015), 
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS št. 45/10, 28/2011, 
104/2011, 111/2013, 102/15, 76/17), 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 87/2006, 
127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012), 
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 - 
ZUPJS, 79/15 in 91/15), 
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/2004, 
62/2006, 11/2009, 81/2011, 47/14), 
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Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS št. 56/93, 
15/08) 
Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011), 
Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu (UL RS, št. 21/2000), 
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Mima (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 53/2015), 
Odlok o občinskih denamih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mirna (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 10/2012), 
Odlok o enkratnem denamem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Mirna (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 38/2012, 10/2016), 
Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje programov in projektov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
13/2014, 61/2016). 

4. Predlog sklepov 

Sprejme se Letni program socialnega in zdravstvenega varstva v občini Mirna za leto 2018 v 
predloženi vsebini. Letni program socialnega in zdravstvenega varstva je usklajen s sprejetim 
proračunom Občine Mirna za leto 2018 in se uskladi z morebitnim rebalansom med proračunskim letom 
2018 oziroma prerazporeditvami, ki jih skladno z veljavnim Odlokom o proračunu lahko sprejme župan 
oziroma občinski svet. 

Višina enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna v letu 2018 oziroma do sprejetja 
Letnega programa socialnega in zdravstvenega varstva v občini Mirna za leto 2019 znaša 270 EUR. 

Pripravila: 
Valerija Jarm, 
višja s lka l 
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