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Na podlagi 23. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski
uradni vestnik št. 12/95 in 7/96), 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2, 23/07 in 41/07) je Občinski
svet Občine Starše na 8. redni seji, dne 23. novembra 2011 sprejel

PRAV I LN I K
o subvencioniranju otroške prehrane v Občini Starše
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek subvencioniranja
mlečnih preparatov za dojenčke do 6. meseca in otroke do 2. leta
starosti s socialno in/ali zdravstveno indikacijo.
II. UPRAVIČENCI
2. člen
Pravico do subvencioniranja mlečnih preparatov lahko uveljavijo upravičenci za:
• vse dojenčke do 6. meseca starosti s stalnim prebivališčem v
občini Starše;
• vse otroke do 2. leta starosti s stalnim prebivališčem v občini
Starše, če imajo predpisane dietne preparate pri akutnih prebavnih motnjah (zdravstvena indikacija) ali če otroci izhajajo
iz socialno ogroženih družin (socialna indikacija).
3. člen
Pravici iz 2. člena lahko uveljavljata starša otroka, če je otrok
državljan Republike Slovenije in če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Starše.
Pri enostarševskih družinah lahko pravici iz 2. člena pod pogoji iz prejšnjega odstavka uveljavlja eden od staršev.
Pravici iz 2. člena lahko uveljavlja tudi oseba, ki je zakoniti
zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.
III. POSTOPEK
4. člen
Presojo socialne indikacije in zdravstvene indikacije izvajajo zdravniki v pediatričnih ambulantah in posvetovalnicah za
otroke. Starši so za presojo socialne indikacije dolžni pri pediatru
predložiti potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne
socialne pomoči oziroma potrdilo o brezposelnosti.
Odločba oziroma potrdilo, ki jo predloži upravičenec, se vloži
v kartoteko otroka.
5. člen
Mlečni preparati se predpisujejo na bele receptneblankete.
Recept mora biti opremljen z osebnimi podatki (ime in priimek
otroka, rojstni podatki, naslov in občina stalnega prebivališča)
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ter s podpisom in žigom (žig zavoda oziroma ambulante in
imenski žig zdravnika). Recepti se obravnavajo po veljavnih
predpisih (tajnost podatkov).
6. člen
O izdanih receptih se v kartoteki in ambulantni knjigi vodi točna evidenca. Izdaja recepta za enega otroka je možna le v eni ambulanti ali posvetovalnici.
7. člen
Mlečni preparati za normalno prehrano se lahko predpisujejo dojenčkom do izpolnjenega 6. meseca oziroma do 2. leta starosti in sicer enkrat tedensko po dve škatli mlečnega preparata
z enojnim pakiranjem ali ena škatla mlečnega preparata z dvojnim pakiranjem. Prav tako pa lahko pediater predpiše mlečni
preparat enkrat na mesec, vendar skupna količina ne sme presegati 3600 g. Na receptu izdanim za otroke starejše od 6 mesecev
mora biti zaznamovana indikacija (socialna s »S«).
Mlečni preparati za dietno prehrano pri akutnih prebavnih
motnjah se lahko predpisujejo otrokom do dopolnjenega 6. meseca starosti oziroma do 2. leta starosti in sicer enkrat tedensko po
dve škatli mlečnega preparata z enojnim pakiranjem ali ena škatla
mlečnega preparata z dvojnim pakiranjem. Prav tako pa lahko pediater predpiše mlečni preparat enkrat na mesec, vendar skupna
količina ne sme presegati 3600 g. Na receptu izdanemu za dietno
prehrano za otroke starejše od 6 mesecev mora biti zaznamovana
indikacija (zdravstvena z »Z«).
V primeru ugotovljene zdravstvene in socialne indikacije morata na izdanem receptu biti označeni obe indikaciji (socialna in
zdravstvena s »S+Z«).
Ni dovoljeno predpisovanje dietnih mlečnih formul za kronične bolnike, ki se predpisujejo po pravilih ZZZS.
8. člen
Plačevanje izdanih računov lekarn se izvaja preko odredb, ki
jih podpiše pristojni zaposleni za družbene dejavnosti.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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