
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

Maribor, 13. 3. 2019 

 

Zadeva: Povpraševanje občine članice na temo časa sklica občinskih sej in proračuna 

 

Spoštovani, 

 

na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem, ki se nanaša na temo 

časa sklica občinskih sej in proračuna, in sicer: 

1. Ob kateri uri navadno sklicujete seje občinskega sveta? 

2. Ali ima vaša občina v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom? 

- za kakšen namen 

-  na kakšen način se dodeljujejo 

3. Če v vaši občini živijo pripadniki romske skupnosti, ali v občinskem proračunu zagotavljate 

sredstva za romsko skupnost? 

- za katere namene? 

 

Občine članice smo prosili za posredovanje odgovorov, ki smo jih zbirali do 13.3.2019. 

Podajamo jih v nadaljevanju: 

 

OBČINA MEŽICA 

1. Ob 17.00 uri.  

2. Občina ima v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom: za splošni 

namen socialne ogroženosti. Ob izpolnjevanju pogojev prosilca  se enkratna denarna pomoč 

dodeli z odločbo.  

3. V občini na živijo pripadniki romske skupnosti.  

 

OBČINA RADENCI 

 

1. Seje občinskega sveta praviloma sklicujemo v zimskem čas ob 16:00 in v letnem čas ob 

17:00.  

2. Občina ima v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom in sicer: 

 Izredna denarna pomoč ob trenutni socialni stiski 200 EUR/1x na leto 

 Pomoč ob rojstvu otroka 200 EUR. 

Za dodeljevanje pomoči imajo sprejete pravilnike. 

3. V občini nimajo romske skupnosti. 

 

 

OBČINA ŠENTJUR 

1. Seje potekajo ob 16.00 uri; 

2. denarnih pomoči ne dodeljujejo, izplačujejo samo denarni prispevek za novorojenčka 

na podlagi sprejetega odloka; 

3. Pripadnikov romske skupnosti v občini ni.  

4.  
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OBČINA LOŠKI POTOK 

1. Na konstitutivni seji občinskega sveta je bil sprejet sklep, da se redne seje občinskega 

sveta v zimskem času sklicujejo ob 18. uri, v poletnem času pa ob 19. uri.  

2. Denarne pomoči občanom: v proračunu imajo zagotovljena sredstva za izplačilo 

denarne pomoči družini ob rojstvu otroka. Denarne pomoči se izplačujejo na osnovi vloge in 

v skladu z Odlokom o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Loški Potok (Uradni 

list RS, št. 94/2014). V proračunu so zagotovljena še sredstva za subvencioniranje šole v naravi 

– za otroke iz OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok – izplača se na osnovi zahtevka šole. 

3. V občini Loški Potok nimajo pripadnikov romske skupnosti. 

 

OBČINA ŠENTILJ 

1. Seje občinskega sveta so ob 18. uri, isti dan v tednu, določeno v Poslovniku. 

2. V proračunu imajo zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom - za izredno socialno 

pomoč, za izredno pomoč ob elementarnih nesrečah, za sofinanciranje stroškov dostave toplih 

obrokov starejšim občanom. Sredstva dodeljujejo na osnovi veljavnih pravilnikov. 

3. V občini ni pripadnikov romske skupnosti.  

 

OBČINA HODOŠ 

1. Seja Občinskega sveta potekajo ob četrtkih ob 17:30 uri v zimskem času, poleti pa ob 19 uri, 

včasih 19:30. 

2. V proračunu občina Hodoš nima zagotovljenih sredstev za denarne pomoči občanom. Imajo 

samo pomoč za novorojence ter ob zaključku študija (diplomanti). 

 

OBČINA MEDVODE 

1. Seje potekajo ob 16:30. 

2. Občina ima v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom. Na letni ravni 

namenjajo od 50-60 tisoč evrov v ta namen. Sredstva namenjajo za: premostitev materialne 

ogroženosti posameznikov in družin (cca 250 na leto), kosila v osnovnih šolah (3 otroci), kosila 

posebej ogroženim odraslim posameznikom (0 odraslih), stroške ob začetku šolskega leta (cca 

20 otrok na leto). Sredstva dodeljujejo tako, da stranke oddajo vlogo, v ugotovitvenem 

postopku se preverijo podatki, upravičenost in določijo prejemki posameznika/družine, ki ne 

presegajo uteži cenzusov za DSP, povišanih za 50 % (torej 150 % državne pomoči), sledi izdaja 

odločbe in plačilo. 

3. V občini ne živijo pripadniki romske skupnosti.  

 

 

MO PTUJ 

1. Seje občinskega sveta so običajno sklicane ob 15. uri. Občasno, kadar je dnevni red obsežen 

ali zahtevnejši, pa izjemoma tudi ob 13. uri.    

2. MO ima v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom za: 

- nakup šolskih potrebščin ali za kritje drugih izobraževalnih stroškov otrok,  

- nakup kurjave,  
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- pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov, nujnih zdravstvenih storitev, stroški 

zanje pa niso zagotovljeni z obveznim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,  

- pomoč pri doplačilu dietne prehrane  

- kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti (npr. 

stroški najemnine, električne energije, plina, kurjave, ipd.),  

- ureditev minimalnih standardov bivanja (nakup opreme, pohištva inp.),  

- pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih,  

- pomoč pri kritju pogrebnih stroškov v skladu z določili Zakona o pokopališki in pogrebni 

dejavnosti ter urejanju pokopališč.  

Podeljujejo se tako, da vlagatelj odda vlogo, ki jo obravnava in o dodelitvi pomoči odloči 

občinska uprava, ki izda tudi odločbo. Sredstva se v večini nakazujejo za upravičence, 

dolžnikom neposredno, s tem je zagotovljeno plačilo dolga.    

3. V občini ni romske skupnosti.  

 

OBČINA VITANJE 

1. Seje OS sklicujejo ob 18.00. 

2. Občina ima v proračunu zagotovljene pomoči občanom: Finančna pomoč družinam ob 

rojstvu otrok. Dodeljujejo se z donacijo na podlagi Sklepa o prispevku za novorojence Občine 

Vitanje (Uradni list RS, št. 44/2004 in 85/2005) in vloge starša. 

3. V Občini ni romske skupnosti. 

 

OBČINA OSILNICA 

1. Seje občinskega sveta sklicujejo ob 18.00 uri oz. v poletnih mesecih ob 19.00 uri.  

2. Občina ima v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom. Dodeljujejo jih 

na podlagi Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, 

dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 134/06 in 48/2010 – spremembe 

in dopolnitve). Osnova (višina) je sklep občinskega sveta. 

3. Pripadnikov romske skupnosti nimajo.  

OBČINA AJDOVŠČINA 

1. Seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina so navadno sklicane ob 15.30. 

2. V proračunu so sredstva zagotovljena tudi za denarne pomoči občanom. Dodelijo jih na 

podlagi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12, 

85/15). Na podlagi odloka se občinska denarna socialna pomoč lahko dodeli: 

– za plačilo položnic za nujne življenjske stroške (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve …),  

– za plačilo nakupa šolskih potrebščin,  

– za nakup ozimnice in nujno potrebnih prehrambnih in higienskih artiklov,  

– za doplačilo nakupa osebnih pripomočkov oziroma naprav za invalidno osebo in druge 

stroške za zagotavljanje enakih možnosti življenja invalidnih oseb,  

– za kritje stroškov v zvezi z zdravljenjem, ki niso neposredno vezani na zdravljenje, oziroma 

ki niso pokriti iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,  
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– za kritje stroškov zdravil in prehrambnih dopolnil, ki niso financirani iz naslova 

zdravstvenega zavarovanja, za zdravstveno stanje osebe pa so življenjskega pomena (kot 

primer bolniki s potrjeno zdravstveno diagnozo),  

– za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti 

posameznikov in družin (npr. stroški tržne najemnine),  

– za kritje stroškov v primeru elementarnih nesreč in požarov. 

Občinska socialna pomoč se dodeli na podlagi vloge občana, ob izpolnjevanju pogojev iz 

odloka.  

3.V občini Ajdovščina ne živijo pripadniki romske skupnosti. 

 

OBČINA LAŠKO 

1. Seje sklicujejo ob sredah ob 17. uri. 

2. Občina Laško ima sprejet Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 

(Uradni list RS, št. 108/12). Enkratna denarna pomoč se praviloma dodeli enkrat letno, kot 

pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske upravičenca s stalnim prebivališčem v občini 

Laško. Izplačuje se v funkcionalni obliki in sicer prvotno s plačilom neplačanih obveznosti do 

Občine Laško oziroma pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Laško. V primeru, da 

upravičenec nima odprtih obveznosti do Občine Laško in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica 

je Občina Laško, se denarna pomoč lahko uporabi za plačilo drugih mesečnih obveznosti (npr. 

električne energije, najemnine, zdravstvenega zavarovanja, nabavo prehrane ali kurjave 

oziroma drugih nujnih življenjskih potrebščin). Upravičenec mora k vlogi priložiti položnice, 

ki jih v višini upravičenih sredstev plača Občina Laško. V primeru nabave prehrane ali kurjave 

oziroma drugih nujnih življenjskih potrebščin, Občina Laško izstavi upravičencu naročilnico. 

Občina Laško gotovine fizičnim osebam ne izplačuje. 

3. V občini ni romske skupnosti.  

 

OBČINA RADEČE 

1. Seje občinskega sveta sklicujejo v popoldanskem času, običajno ob 16. ali 17. uri. Prav tako 

se izogibajo sklicevanju sej ob petkih. 

2.  

3. Pripadnikov Romskih skupnosti v občini nimajo.  

 

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 

1. Seje občinskega sveta imajo ob sredah, ob 17.00. 

2. Denarno pomoč dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini 

Sveti Jurij ob Ščavnici (za socialno ogrožene občane)  

3. V občini ne živijo pripadniki romske skupnosti. 

OBČINA DOBROVNIK 

1. Seje občinskega sveta so sklicane na 16.30 uro. 

2. Denarno pomoč podeljujejo v skladu z Pravilnikom dodeljevanju denarne pomoči iz 

sredstev proračuna Občine Dobrovnik. 
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3. V občini živijo pripadniki romske skupnosti, sredstva se podeljujejo za socialno-

humanitarne programe. 

 

OBČINA VUZENICA 

1. Seje sklicujejo navadno  ob 17.00 ali 18.00. 

2. Občina ima v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom. 

OBČINA ZREČE 

1. Seje občinskega sveta se sklicuje navadno ob 17. uri.  

2. Občina ima v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom za pomoč pri 

plačilu stanovanjskih stroškov, za nakup hrane in oblačil, za nakup kurjave. Dodelijo se preko 

vloge, preverjene na CSD, nato je izdana odločba.  

3. V občini ne živijo pripadniki romske skupnosti, zato tudi v proračunu nimajo za ta namen 

zagotovljenih sredstev. 

 

OBČINA RADOVLJICA 

1. Seje občinskega sveta v občini Radovljica so običajno zadnjo sredo v mesecu, s pričetkom ob 

16. uri. Seje delovnih teles občinskega sveta so ob ponedeljkih in torkih pred sejo občinskega 

sveta v popoldanskem času, od 16. ure dalje. 

2. V občini Radovljica so zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom in sicer z 

Odlokom o denarni socialni pomoči v občini Radovljica 

https://www.radovljica.si/files/other/acts/112/1167UO%20Radovljica157%2002.PDF.  

Namenjena je premostitvi trenutne materialne stiske ob izpadu osebnega dohodka, nakupu 

ozimnice in nujno potrebnih prehrambnih artiklov, plačilu stroškov uporabe stanovanja 

(najemnine, ogrevanja, komunalnih stroškov in elektrike), za pomoč pri elementarnih 

nesrečah, požarih in drugih izrednih situacijah, nakupu šolskih potrebščin ter sofinanciranju 

šolskih aktivnosti, doplačilu zdravstvenih storitev, pripomočkov in dietne hrane, ki so nujno 

potrebni in niso zagotovljeni z obveznim zdravstvenih zavarovanjem, za kritje drugih 

stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. 

Za vodenje postopkov dodeljevanja imamo s CSD sklenjeno pogodbo, saj ima CSD dostop do 

podatkov o materialnem stanju prosilcev in je bolje seznanjen z življenjskimi situacijami 

prosilcev, oz. upravičencev kot občinska uprava. 

3. V občini Radovljica živi manjše število pripadnikov romske skupnosti (Sinti), vendar v 

občinskem proračunu posebej zanje ne namenjajo sredstev.  

OBČINA LENART 

1. Seje občinskega sveta Občina Lenart sklicuje ob četrtkih ob 16. uri. 

2. V proračunu imajo zagotovljena sredstva za pomoči občanom in sicer za novorojence, 

odličnjake, uspešne študente, zlate maturante, izredno denarno pomoč (socialno šibkim), za 
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izredne športne in kulturne dosežke, sofinanciranje samozaposlovanja, mladinski svet. Pomoč 

se dodeli navadno na podlagi vloge ali razpisa. 

OBČINA REČICA OB SAVINJI 

1. Seje sveta se sklicujejo v popoldanskem času, praviloma ob 18.00 uri. 

2. Občina ima v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom. Sredstva so 

načrtovana v občinskem proračunu. Namenjena so za 

- Pomoč staršem ob rojstvu otrok (enkratni denarna pomoč za novorojence v Občini 

Rečica ob Savinji); razdelijo na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v 

Občini Rečica ob Savinji (Ur. list št. 71/07, 110/09) ter Sklepa o določitvi višine enkratne 

denarne pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji (Ur. list 4/14) 

- Izredna socialna pomoč Enkratna pomoč občanom, ki so izgubili delo ali so drugače 

eksistenčno ogroženi; po Pravilniku o izredni pomoči v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list 

RS, št. 41/2015) 

- Poleg naštetih pomoči, ki se izvajajo na osnovi občinskih pravilnikov, se denarne 

pomoči občanom izvajajo še na osnovi državnih predpisov (npr. sofinanciranje pomoči na 

domu, oskrbnin za varovance v domovih za starejše občane, plačilo za pogrebnih stroškov za 

umrle, ki nimajo svojcev ali svojci nimajo sredstev….) 

3. V občini pripadnikov romske skupnosti ni. 

 

OBČINA HRASTNIK 

1. Seje občinskega sveta praviloma sklicujejo ob četrtkih ob 17h. 

2. Občina Hrastnik ima v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom, in 

sicer za ozimnico in šolske potrebščine. Pomoči se podeljujejo na osnovi v ta namen sprejetih 

pravilnikov. 

3. V občini nimajo registrirane romske skupnosti.  

 

OBČINA DIVAČA 

1. Občina Divača sklicuje seje OS navadno v popoldanskem času ob 17.00. 

2. V proračunu Občine Divača nimajo zagotovljenih sredstev za denarno pomoč občanom. 

3. V občini nimamo romarske skupnosti in nimamo zagotovljenih proračunskih sredstev za ta 

namen. 

OBČINA TRBOVLJE 

 1. Občina Trbovlje navadno sklicuje seje ob 18. uri.  

 

2. Občina Trbovlje sklene letno pogodbo z RKS - OZ Trbovlje v višini sredstev, ki so 

zagotovljena z vsakoletnim proračunom. Pomoč občanom preko RKS - OZ Trbovlje se 

namenja za nakup šolskih potrebščin, tudi kakšnega letovanja socialno ogroženih otrok in 

starejših, največ pa za delno plačilo položnic (elektriko, komunalne storitve ter najemnine). 

Pomoči se dodelijo na podlagi odločitve Komisije, ki deluje pod okriljem RKS - OZ Trbovlje, 

na podlagi zahtevkov pa občina refundira sredstva RKS - OZ Trbovlje. Če gre za težjo socialno 

problematiko, pa pri reševanju sodeluje več služb, poleg občine in RKS - OZ Trbovlje, tudi 
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CSD Zasavje - Enota Trbovlje, Zdravstveni dom Trbovlje, Policijska postaja Trbovlje in  tudi 

druge nevladne organizacije.  

Kako poteka razdeljevanje t.i. "viškov hrane" pa prilagajo povezavo: 

http://trbovlje.ozrk.si/sl/Menazka/. Prostor za razdeljevalnico hrane, z imenom "Menažka", je 

Občina Trbovlje leta 2017 dala v brezplačno uporabo RKS - OZ Trbovlje.  

3. V občini ni pripadnikov romske skupnosti.  

 

OBČINA GORNJI PETROVCI 

1. Seje občinskega sveta se sklicuje poleti ob 19.00 uri, pozimi pa ob 18.00 uri.  

2. Občina sofinancira enkratne zimske denarne pomoči. Sklenjeno imajo pogodbo s centrom 

za socialno delo, da sprejemajo vloge in izdajajo odločbe.  

3. Pripadnikov romske skupnosti v občini ni. 

 

OBČINA BRDA 

1. Seje občinskega sveta sklicujejo ob torkih ob 18. uri.  

2. Občina v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom za namene: 

nakup šolskih potrebščin, subvencioniranje letovanj in šol v naravi, regresirano prehrano 

(plačilom in doplačilom prehrane učencev in dijakov v času rednega šolanja), sofinanciranje 

dodatnih programov v vrtcih, doplačilo zdravstvenih storitev in pripomočkov, plačilo 

položnic za osnovne in nujne življenjske potrebe, kritje drugih stroškov in izdatkov, za 

premostitev trenutne materialne ogroženosti. 

Dodeljujejo se na podlagi vlog za dodelitev denarne socialne pomoči, ki jih obravnava 

Komisija za socialna vprašanja pri občini Brda.  

3. Pripadnikov romske skupnosti v občini ni.  

 

OBČINA APAČE 

1. Seje občinskega sveta se sklicujejo navadno ob 17. uri.  

2. Občina v proračunu ima zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom v obliki 

denarne pomoči. Podeljuje se tako, da stranka poda na občino pisno vlogo, ki jo prejme ali v 

prostorih občine Apače ali na uradni spletni strani občine Apače. Vloge imajo lastne. Govora 

je o dveh različnih, in sicer ENKRATNA DENARNA POMOČ in IZJEMNA DENARNA 

POMOČ.  

Priloge za enkratno denarno pomoč: 

• dokazila o materialni ogroženosti (predračuni, računi, neplačane položnice); 

• dokazila o dohodkih in prejemkih zadnjih treh mesecev pred mesecem vložitve vloge  

o bančni izpiski za vsakega odraslega družinskega člana ali prejemnika denarnih 

nakazil, 

o fotokopije plačilnih list. 

• dokazila o statusu za upravičenca ali odraslega družinskega člana, ki nima rednih 

mesečnih dohodkov - potrdilo zavoda za zaposlovanje, potrdilo o šolanju... 

Priloge za izjemno denarno pomoč: 
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• dokazila o dohodkih in prejemkih zadnjih treh mesecev pred mesecem nastanka 

dogodka:  

o bančni izpiski za vsakega odraslega družinskega člana ali prejemnika denarnih 

nakazil, 

o fotokopije plačilnih list, 

• dokazilo o obstoju dogodka (požara – izjava pristojnega gasilskega društva) 

Dodeljujejo se ob  izpolnjevanju vnaprej določenih pogojih, ki jih določa Pravilnik o denarni 

pomoči v Občini Apače. Na vlogo potem ustrezen uslužbenec poda v roku odgovor.  

3. Pripadnikov romske skupnosti v občini ni.  

 

OBČINA SODRAŽICA 

1. Seje se sklicuje navadno ob 18. ali 19. uri. 

2. Imajo enkratni prispevek ob rojstvu novorojenca, ki se izplača na podlagi sprejetega sklepa 

občinskega sveta. 

3. Pripadniki romske skupnosti v občini ne živijo.  

 

OBČINA KRŠKO 

1. Občina Krško sklicuje seje občinskega sveta predvidoma enkrat mesečno, ob četrtkih, ob 15 

30 uri. 

2. Občina krško ima v proračunu sredstva namenjena enkratnim denarnim pomočem zaradi 

materialne ogroženosti, ki se izplačajo na podlagi Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz 

sredstev proračuna. Dodeljujejo se na podlagi oddane vloge. Sam postopek za občini vodi 

Center za socialno delo Krško.  

3. Občina Krško v vsakoletnem proračunu namenja sredstva za romsko skupnost in sicer 

sredstva za izboljšanje bivalnih pogojev romske skupnosti. V letu 2018 so imeli dva načrta 

razvojnih programov, ki so jih v celoti realizirali. V 1. NRP-ju so sanirali Večnamenski objekt 

v romskem naselju Kerinov Grm, za postavitev nove Strehe in zunanjo ureditev so namenili 

dobrih 20.000 evrov. Za Ureditev komunalne infrastrukture v romskem delu naselja Drnovo - 

projekt ureditve kanalizacije - so namenili 91.358,41 evrov brez DDV. Oba projekta so 

financirali iz lastnih sredstev (državnega razpisa za leto 2018 ni bilo) Poleg tega za potrebe 

romskega naselja Rimi dobavljajo pitno vodo v gasilskih cisternah, kar na letnem nivoju stane 

občino Krško 2.500 evrov. Za deratizacijo največjega romskega naselja Kerinov Grm letno 

namenijo 2.600 evrov. Za vse ostale transfere romski skupnosti veljajo ista pravila kot za ostalo 

populacijo. 

 

 

Lep pozdrav, 

Jasmina Vidmar, l.r.  

Generalna sekretarka SOS 

 

Pripravila: Barbara Horvat, sekretariat SOS 
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