Obrazloženje
uz prijedlog Odluke o socijalne skrbi Općine Kršan
1 / PRAVNA OSNOVA
- Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20.)
- Statut Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 5/13, 02/18,
05/20, 02/21.)
Vezano za primjenu novog Zakona o socijalnoj skrbi
u jedinicama lokalne
samouprave utvrđeno je da između ostalih i jedinice lokalne samouprave sudjeluju u
obavljanju djelatnosti socijalne skrbi, utvrđene su obaveze osiguranja sredstava za
podmirenje troškova stanovanja pod uvjetima i na način propisano zakonom, obavezno
osiguranje sredstva osobama s zajamčenom minimalnom naknadom, te obveze izvješćivanja
jedinica lokalne samouprave i sankcije u slučaju neprovođenja Zakona.
2 / OSNOVNA PITANJA I POSTUPAK KOJA SE DEFINIRAJU OVIM AKTOM
Ovom Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Kršan
propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi, prava iznad standarda propisanih Zakonom te uvjeti i
način njihova ostvarivanja. Utvrđuju se uvjeti/kriteriji za ostvarivanje prava, prava iz socijalne
skrbi i postupak ostvarivanja utvrđenih prava.
Općina Kršan kroz socijalni program i demografske mjere osigurava niz oblika pomoći koji
znatno premašuju standard i obaveze utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi.
Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja:
1.1. pravo na naknadu za troškove najamnine,
1.2. pravo na naknadnu za troškove komunalne naknade,
1.3. pravo na naknadu za usluga korištenja javne vodoopskrbe i javne odvodnje
otpadnih voda,
1.4. pravo na pomoć u plaćanju utroška električne energije,
1.5. pravo na pomoć u plaćanju troškova ogrijeva (samo za korisnike zajamčene
minimalne naknade sukladno Zakonu)
1.6. pravo na pomoć u plaćanju troškova nastalih zbog radova na povećanju energetske
učinkovitosti (samo za korisnike zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu)
2.

pravo na potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem – demografske mjere:
2.1. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu učenika osnovnih škola,
2.2. pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (Odluka općinskog
načelnika),
2.3. pravo na sufinanciranje učeničkog doma učenika srednjih škola (Odluka općinskog
načelnika i Uredbe Vlade RH),
2.4. pravo na pomoć za nabavku školskih udžbenika (Odluka općinskog načelnika),
2.5. pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima (Odluka Općinskog vijeća),
2.6. pravo na sufinanciranje školskih izleta / edukacija (Odluka općinskog načelnika),

3.
4.
5.
6.

pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu opreme za novorođenčad,
pravo na besplatnu hranu za dojenčad,
pravo na pomoć za djecu s teškoćama u razvoju,
pravo na novčani bon povodom božićnih i uskršnjih blagdana za umirovljenike,
domaćice i nezaposlene osobe s navršenih 55 godina života,

7.
8.
9.

pravo na jednokratnu novčanu pomoć / bon za prehranu,
pravo na podmirenje pogrebnih troškova,
pravo na sufinanciranje troškova prijevoza mamografskog pregleda (Odluka općinskog
načelnika).

te mogućnost za pružanje financijske pomoći kao i za sufinanciranje:
1. programa zaštite djece, starijih i nemoćnih osoba,
2. programa zaštite invalidnih osoba i bolesnika,
Prava iz socijalne skrbi može ostvariti korisnik ukoliko ispunjava jedan ili više uvjeta:
Socijalni uvjet – zajamčena minimalna naknada,
Ostali socijalni uvjeti,
Uvjet prihoda,
Posebni uvjeti,
Uvjet korištenja doplatka za djecu.
3 / TEKST NACRTA AKTA
Priložen je u privitku.
4 / FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA
Financijska sredstva za provedbu ovog akta osigurana su u Proračunu Općine Kršan
Program socijalne skrbi.
Slijedom navedenog, a temeljem izrađenog prijedloga Općinski Načelnik predlaže
Općinskom vijeću Općine Kršan donošenje Odluke u tekstu kako je predloženo.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

