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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

PRAVILNIK O DENARNI SOCIALNI POMOČI V OBČINI MENGEŠ

PRAVNA PODLAGA:
21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 -ZUJF, 14/15
-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 1/15)
PRIPRAVLJALKA:

Katja Jamšek, občinska uprava

NAMEN:

obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALKA:

Katja Jamšek, občinska uprava

PRILOGA:
- predlog Pravilnika o denarni socialni pomoči v občini Mengeš
OBRAZLOŽITEV:
Občina skladno z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi izvršuje tudi naloge na področju
socialnega varstva (osnovno varstvo otroka in družine, skrb za socialno ogrožene, ipd.) ter
organizira pomoč za primere elementarnih in drugih nesreč. Večina občin ima za ta namen v
svojem proračunu zagotovljena sredstva za občinske denarne socialne pomoči. Pogoje in postopek
za dodelitev teh pomoči občine določijo s svojimi splošnimi akti.
Obstoječi Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 10/07) je potrebno posodobiti in uskladiti z veljavno zakonodajo, poleg tega je
omogočal zlorabe npr. vlogo za socialno pomoč je oseba podala najprej kot posameznik, nato v
istem koledarskem letu še za svojo družino, večletno vlaganje zahtevkov za občinsko socialno
pomoč itd., kar želimo z novim pravilnikom preprečiti.
Občinska socialna pomoč je dodatna pomoč, ki jo sicer za primere materialne stiske, v kateri se
znajde posameznik ali družina, zagotavlja primarno država, in sicer na podlagi Zakona o socialno
varstvenih prejemkih in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Denarna socialna pomoč je predvidena kot pomoč ob trenutni materialni stiski, v kateri se je znašel
posameznik ali družina, prvenstveno zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

Predlog za dodelitev občinske socialne pomoči se bo po pravilniku (enako kot pri obstoječem
pravilniku) vložilo pri pristojnem centru za socialno delo, to je pri CSD Domžale, ki bo po pregledu
predloga in priloženih dokazil ter vpogledu v evidence, pripravil obrazloženo mnenje in ga
posredoval Občini Mengeš. O upravičenosti za dodelitev občinske socialne pomoči in njeni višini bo
odločala občinska uprava Občine Mengeš v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
Postopkovno bo zadeva potekala enako kot po obstoječem pravilniku, s tem, da je v novem
pravilniku jasno navedeno, da občinske uprave Občine Mengeš ne zavezuje mnenje, ki ga poda
CSD Domžale.
Vsebinsko je glede na obstoječi pravilnik zožen nabor razlogov, zaradi katerih vlagatelj lahko
uveljavlja občinsko denarno socialno pomoč. Nekateri razlogi omogočajo pomoč po drugih
predpisih (npr. plačilo oz. doplačilo pogrebnih stroškov, plačilo oz. doplačilo socialne oskrbe na
domu), nekatere smo izključili (npr. plačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne
pokriva ZZZS; plačilo oz. doplačilo oskrbe v kriznem centru, zavodu ali stanovanjski skupini; pomoč
pri pridobivanju socialnih veščin otrok in mladostnikov).
Upravičenec do občinske socialne pomoči bo moral dokazati, da so bila sredstva namensko
uporabljena (enako kot po obstoječem pravilniku).
Občinskemu svetu se predlaga, da predlagani pravilnik sprejme.

FINANČNE POSLEDICE:
Občina Mengeš v proračunu za namen občinskih denarnih socialnih pomoči letno zagotovi okvirno
8.000,00 EUR, kar naj bi ostalo nespremenjeno.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Pravilnik o denarni socialni pomoči v občini Mengeš.

Franc JERIČ
župan

Pregledala: Franc Jerič, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave

predlog pravilnika
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 -ZUJF, 14/15 -ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na _____redni seji dne _________2021,
sprejel

PRAVILNIK O DENARNI SOCIALNI POMOČI V OBČINI MENGEŠ

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna določba)
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji za dodelitev, višina in postopek za
dodelitev občinske denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: občinske socialne pomoči) v občini
Mengeš.
2. člen
(enkratna denarna pomoč)
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencu lahko
podeli največ enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske.
3. člen
(namen)
Občinska socialna pomoč je namenjena:
- nakupu šolskih potrebščin za otroke v osnovni in srednji šoli, hrane, oblačil, obutve in
drugih osnovnih življenjskih potrebščin;
- plačilu oziroma doplačilu šole v naravi, kolonije, letovanja ali zimovanja osnovnošolcev,
stanovanjskih stroškov (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje, upravljanje, najemnina,
ipd.);
- pomoči ob naravnih nesrečah, požaru ali drugih izrednih situacijah.
4. člen
(sredstva)
(1) Letni obseg razpoložljivih sredstev za občinske socialne pomoči se določi z vsakoletnim
proračunom Občine Mengeš.
(2) Občinske socialne pomoči se dodeljuje po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do
porabe predvidenih proračunskih sredstev.
II. UPRAVIČENCI DO SOCIALNE POMOČI
5. člen
(upravičenci)

Do občinske socialne pomoči so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki imajo v občini Mengeš
prijavljeno stalno prebivališče, trenutno zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen,
invalidnost, brezposelnost, smrt v družini, ipd.) nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili
pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in za zaprošeni namen niso prejeli
sredstev iz drugih virov.
6. člen
(pogoji za dodelitev)
(1) Do občinske socialne pomoči je upravičen:
- posameznik, katerega dohodki ne presegajo osnovnega zneska minimalnega dohodka po
zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, za več kot 80%;
- družina, kjer dohodek na družinskega člana ne presega osnovnega zneska minimalnega
dohodka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, za več kot 80%.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je občinsko socialno pomoč za premostitev trenutne
materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti ob naravnih nesrečah, požaru ali drugih izrednih
situacijah.
(3) Posameznik po tem pravilniku je samska oseba v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev. Družina po tem pravilniku so osebe, ki se upoštevajo poleg vlagatelja po
zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
7. člen
(vlagatelj)
1) Oseba, ki je del družine, ne more vložiti vloge kot posameznik.
2) Vloga za občinsko socialno pomoč, ki jo je vložil eden izmed družinskih članov, izključuje v
istem koledarskem letu vlogo drugega družinskega člana.
III. VIŠINA IN IZPLAČILO SOCIALNE POMOČI
8. člen
(materialno stanje)
1) Pri ugotavljanju upravičenosti družine do občinske socialne pomoči se upoštevajo vsi družinski
člani ter njihovi dohodki in prejemki, kot jih določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev.
2) Upoštevajo se vsi dohodki in prejemki, ki jih je prejel posameznik oziroma jih je prejela družina
v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve vloge.
9. člen
(višina občinske socialne pomoči)
(1) Občinska socialna pomoč se odmeri za posameznika v višini 200 EUR in za družino v višini 400
EUR.
(2) Upravičencem iz drugega odstavka 6. člena se odmeri občinska socialna pomoč v višini 500
EUR.

10. člen
(večletno vlaganje zahtevkov)
Občinska socialna pomoč je namenjena premostitvi trenutne materialne stiske, zato se v primeru,
da upravičenec več kot trikrat zaporedno vloži vlogo za občinsko socialno pomoč, se mu ob
izpolnjevanju pogojev občinska socialna pomoč od tretjega leta dalje zniža vsako leto za 20%.
11. člen
(presoja upravičenosti do občinske socialne pomoči)
1) Pri odločitvi o dodelitvi občinske socialne pomoči občinska uprava presoja tudi druge
okoliščine, kot npr. premoženjsko stanje vlagatelja oziroma njegove družine, sredstva, s
katerimi razpolaga, sposobnost za pridobitno delo, razlogi za nastanek materialne stiske ipd.
2) Občinska uprava lahko odloči, da se vlagatelju oziroma njegovi družini občinska socialna pomoč
ne dodeli, če se ugotovijo utemeljeni razlogi za neupravičenost skladno s prvim odstavkom
tega člena .
12. člen
(nakazilo)
Občinska socialna pomoč se nakaže upravičencu, razen v primeru, če pristojni center za socialno
delo, s katerim ima Občina Mengeš sklenjeno pogodbo o vodenju postopkov (v nadaljevanju:
pristojni center za socialno delo), predlaga drugače.
IV. POSTOPEK ZA DODELITEV OBČINSKE SOCIALNE POMOČI
13. člen
(zahtevek in obrazloženo mnenje)
(1) Predlog za dodelitev občinske socialne pomoči se vloži pri pristojnem centru za socialno delo.
(2) Predlogu iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju
pogojev v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in socialno
varstvene prejemke ter tem pravilnikom.
(3) Pristojni center za socialno delo preveri vse podatke iz predloga in dokazil, pripravi
obrazloženo mnenje in ga posreduje Občini Mengeš.
14. člen
(odločanje)
(1) O upravičenosti za dodelitev občinske socialne pomoči po tem pravilniku odloča občinska
uprava Občine Mengeš (v nadaljevanju: občinska uprava) v skladu z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek. Občinske uprave ne zavezuje mnenje, ki ga poda pristojni center za socialno
delo.
(2) Pritožba zoper odločbo o občinski socialni pomoči ne zadrži njene izvršitve.
V. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

15. člen
(namenska poraba sredstev)
(1) Prejemnik občinske socialne pomoči mora v roku 30 dni po njenem prejemu Občini Mengeš
predložiti dokazila o namenski porabi sredstev.
(2) Če prejemnik občinske socialne pomoči dokazil iz prvega odstavka tega člena v navedenem
roku ne predloži ali se iz predloženih dokazil ugotovi, da občinska socialna pomoč ni bila
namensko uporabljena, v naslednjem koledarskem letu ni upravičen do občinske socialne
pomoči po tem pravilniku.
VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(prehodna določba)
Postopki, ki so bili začeti uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo v skladu z določili Pravilnika o
dodeljevanju socialnih pomoči v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 10/07).
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v
občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 10/07).
18. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
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Občinski svet
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Datum:

Franc JERIČ
župan

