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OBČINSKEMU SVETU OBČINE KOMENDA 

 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG PRAVILNIKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI V OBČINI 

KOMENDA   
 
 
PREDLAGATELJ:       Tomaž Drolec, župan 

 
POROČEVALEC:       Mateja Drolc, Višja svetovalka III 

 
PRAVNA OSNOVA:   29. člen Zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 94/07 – 

UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-1-21/07-18, 76/08, 100/08 
Odl. US: U-I-427/06 -9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 
84/10, Odl.US: U-I-176/08-10 in 40/12 - ZUJF), Zakon o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-
ZUPJS in 57/12), Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list 
RS, št. 61/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF ter 16. člen Statuta 
Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/2009-UPB1)  

 
NAMEN:                     Obravnava in sprejem Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini  

                                   Komenda 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Komenda sprejme Pravilnik o enkratni denarni pomoči v 
Občini Komenda. 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
1. Razlogi za sprejem  
 

Po določilih dosedanjega Odloka o enkratni denarni pomoči v Občini Komenda, je bilo 
potrebno pred izdajo odločbe o višini denarne pomoči, za posameznega vlagatelja pridobiti 
mnenje pristojnega Centra za socialno delo Kamnik. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredtev, je CSD-jem omejil področje delovanja na točno določene pravice, o katerih so 
pristojni za odločanje. Med te pravice ne sodijo enkratne denarne pomoči, ki jih dodeljujejo 
občine. Posledično to pomeni, da CSD nima pravice vpogleda v podatke o vlagatelju, ki ni 
vložil vloge neposredno na centru. Za vsak zakonsko neutemeljen vpogled v podatke so 
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bili že opozorjeni s strani informacijske pooblaščenke. Mnenja CDS, ki smo jih prejeli v letu 
2012 so zato temeljila izključno na podatkih, ki so jih pridobili od vlagateljev.  

 
Ker ne obstaja zakonska možnost, da bi občina še vedno pridobivala mnenja Centra za 
socialno delo, smo pripravili besedilo novega pravilnika, ki ga dajemo v obravnavo. S 
predlaganim pravilnikom nismo bistveno posegli v dosedanjo ureditev. Glavna razlika je v 
tem, da bo o višini denarne pomoči po novem odločala strokovna služba občine oziroma 
tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan.  
 
2. Cilji: 
 

Sprejem in potrditev predlaganega pravilnika bo omogočil krajše postopke pri odločanju o 
višini dodeljene pomoči občanom in posledično hitrejšo in učinkovitejšo pomoč občanom v 
primerih, ko se znajdejo v hudi materialni in finančni stiski. Glede na trenutne razmere v 
družbi (višja brezposelnost, nižanje plač in pokojnin) je žal, vedno več ljudi, ki so se znašli 
v stiski. Pravočasen odziv na tovrstno stisko je ključnega pomena pri reševanju težav 
posameznika in njegove družine.   
 
3. Finančne in druge posledice: 
 

V občinskem proračunu je lokalna skupnost že do sedaj namenjala finančna sredstva za 
enkratne denarne pomoči. Tudi v predlogu proračuna za leto 2013 smo za ta namen 
planirali sredstva v višini 17.000,00 EUR.   
 
 

Tomaž Drolec 
     Župan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA: 
- Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Komenda 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-1-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06 -9, 
79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10, Odl.US: U-I-176/08-10 in 40/12 - 
ZUJF), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 
– popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS in 57/12), Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF ter 
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/2009-UPB1) je Občinski 
svet Občine Komenda na ..... seji dne ............ sprejel 
 
 

P R A V I L N I K  
o enkratni denarni pomoči v Občini Komenda 

 
 

1. člen 

S tem pravilnikom se določijo upravičenci, kriteriji za določitev višine enkratne denarne 
pomoči (v nadaljevanju: denarna pomoč) in postopek dodeljevanja in izplačevanja denarne 
pomoči v Občini Komenda. 
 

2. člen 
Upravičenci do denarne pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Komenda, 
ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske 
možnosti za rešitev socialne stiske in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih 
okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, brezposelnost ipd.), znašli v 
takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. 
 

3. člen 

Denarna pomoč se lahko dodeli za:  
1. delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in srednji 

šoli,  
2. kosila za osnovnošolce in dijake v šolskem letu,  
3. šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcev, 
4. ozimnico ali kurjavo,  
5. premostitev trenutne materialne ogroženosti (tudi za zagotavljanje sredstev za nujne 

ortopedske in druge pripomočke),  
6. pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih. 
 

4. člen 
Denarno pomoč prejmejo upravičenci enkrat letno v enkratnem znesku in to le za enega 
izmed namenov iz 1. 4. 5. ali 6. točke 3. člena tega pravilnika. 
 
Upravičenci, ki imajo šoloobvezne otroke lahko poleg ene izmed pomoči iz prejšnjega 
odstavka tega člena, dobijo še pomoč za namen iz 2. in 3. točke 3. člena tega pravilnika 
skozi celo šolsko leto. 
 

5. člen 
Osnova za določitev enkratne denarne pomoči je osnovni znesek minimalnega dohodka 
po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre) in se usklajuje po 
zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki 
Sloveniji, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po uskladitvi.  
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Denarna pomoč se za namen iz 2. in 3. točke 3. člena dodeli kot plačilo cene, ki jo določi 
šola in sicer za posameznega otroka, v obdobju šolskega leta.  
 
 

6. člen 

a) Vlagateljem, ki so brez lastnega dohodka in vlagateljem, ki z lastnim dohodkom ne 
dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po ZSVarPre, se 
denarna pomoč dodeli:  

 za namen iz 1. točke 3. člena tega pravilnika za prvega otroka v višini 100% 
osnovnega zneska, za drugega in vsakega nadaljnjega pa v višini 75% osnovnega 
zneska, določenega v 5. členu,  

 za namen iz 2. in 3.  točke 3. člena tega pravilnika v višini cene, za enega otroka, v 
obdobju šolskega leta,  

 za namen iz 4. in 5. točke 3. člena tega pravilnika v višini osnovnega zneska pomoči,  

 za namen iz 6. točke 3. člena tega pravilnika v višini, ki jo določi komisija.  
 
b) Vlagateljem, ki presegajo minimalni dohodek za več kot 30%, se denarna pomoč dodeli:  

 za namen iz 1. točke 3. člena tega pravilnika se za vse otroke nameni sredstva v višini 
70% osnovnega zneska, določenega v 5. členu,  

 za namen iz 2. in 3.  točke 3. člena tega pravilnika v višini 70% cene, za enega otroka, 
v obdobju šolskega leta,  

 za namen iz 4. in 5. točke 3. člena tega pravilnika v višini 70% osnovnega zneska. 
 
c) Vlagatelji, ki presegajo minimalni dohodek za 100%, do denarne pomoči niso 
upravičeni. 
 
č) V primeru, da so pri upravičencu do denarne pomoči nastopile izredne socialne razmere 
in dodeljena pomoč po tem pravilniku ne bi zadoščala, lahko strokovna služba Občine 
Komenda, na podlagi mnenja komisije odloči o višini dodeljene pomoči. 
 

7. člen 
Župan Občine Komenda imenuje tri-člansko komisijo, ki določi višino denarne pomoči za 
vse prosilce, ki presegajo cenzuse iz 6. člena tega pravilnika. O višini denarne pomoči z 
odločbo odloči pristojni organ Občine Komenda. 
 

8. člen 

V postopku dodelitve denarne pomoči se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku  
Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno 
uporabljajo določbe Zakona o socialnem varstvu in Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih.  
 

9. člen 

Upravičenci pošljejo izpolnjene vloge za dodelitev denarne pomoči na naslov Občine 
Komenda na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na Občini Komenda ali na spletni strani 
občine www.komenda.si . 
 
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in 
tem pravilnikom.  Rok za izdajo odločbe je 30 dni od prejetja vloge.  
 
Upravičencem do denarne pomoči iz 6. točke 3. člena k vlogi ni potrebno prilagati dokazil. 
 

10. člen 

http://www.komenda.si/
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Denarne pomoči se nakazujejo neposredno vlagatelju v obliki denarja ali v funkcionalni 
obliki, neposredno izvajalcem storitve. Obliko izplačila določi strokovna služba oziroma 
komisija glede na ugotovljeno socialno stanje posameznika ali družine. 
 

11. člen 

Sredstva za enkratne denarne pomoči se zagotovijo v vsakoletnem proračunu občine 
Komenda in se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev. 
 

12. člen 

Obrazec vloge je sestavni del tega pravilnika. 
 

13. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini 
Komenda (Uradne objave GOK, št. 09/2003). 
 

14. člen 
Ta pravilnik začne veljati  naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine 
Komenda. 
 
 
Številka: 
Datum: 

    Tomaž Drolec 
Župan 
 

 
Priloga: 

 Obrazec Vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči v Občini Komenda 
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Številka:      ……………….. 
Datum:        ……………….. 
 

 
 

VLOGA 
ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI  V OBČINI KOMENDA 

  

 
V skladu z 9. členom Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Komenda vlagam vlogo  za 
dodelitev enkratne denarne pomoči, za (ustrezno obkroži): 
 
1. delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli,  
2. kosila osnovnošolcem in dijakom v šolskem letu 
3. šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcev 
4. ozimnico ali kurjavo 
5. premostitev trenutne materialne ogroženosti (tudi za zagotavljanje sredstev za nujne 

ortopedske in druge pripomočke),  
6. pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih 
 
1.   PODATKI O VLAGATELJU 
 
Ime in priimek: …………………………………………………………………. 
Naslov stalnega bivališča: ……………………………………………………. 
Pošta: …………………………………………………………………………… 
Davčna številka: ……………………………………………………………….. 
EMŠO:...................................................................................................... 
Telefon: …………………………………………………………………………. 
 
2.   NAČIN  NAKAZILA  POMOČI 
 

a) Banka, št. TRR / hranilne knjižice: ………………………………………… 
b) funkcionalna oblika (naročilnica, račun) …………………………………. 

 
 
3. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH 
 

Ime in priimek EMŠO Sorodstveno razmerje Status 

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  PODATKI O DOHODKIH VLAGATELJA IN DRUŽINSKIH ČLANOV 
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Ime in priimek Vrsta dohodka Znesek Obdobje-mesec 

    

    

    

    

    

    
 
5. NEOBDAVČLJIVI PREJEMKI 

 

 Otroški dodatek za _______otroke v višini  ______________________EUR  

 Drugi neobdavčljivi prejemki (dodatek za pomoč in postrežbo, prejemki za oskrbo v tuji oz. 
rejniški družini, drugi družinski prejemki, štipendije) v višini _______________EUR 

 
6. PREMOŽENJE 
 
Vlagatelj in družinski člani razpolagajo z naslednjim premoženjem (obkroži in izpolni) 
 

 Vrsta premoženja  Vrednost 

1. Stanovanje oz. stanovanjska hiša, ki se ne 
uporablja za stalno bivanje 

  DA         NE  

2. Prostor za počitek in rekreacijo (počitniška hiša)   DA         NE  
3. Poslovni prostor ali poslovna stavba   DA         NE  
4. Plovilo, ki je registrirano in je daljše od 3m   DA         NE  
5. Subvencije in druge pomoči države oz.občine za 

kmetijsko dejavnost 
  DA         NE  

6. Stavbno zemljišče (ne šteje se zemljišče, na 
katerem stoji stanovanska hiša, v kateri živi 
družina) 

  DA         NE  

7. Kapitalske naložbe oz. deleži   DA         NE  
8. Drugo premoženje večje vrednosti   DA         NE  
9. Osebno vozilo – tip in letnik 

 
  DA         NE  

 
7. DENARNA SOCIALNA POMOČ 

 
Vlagatelj sem prejemnik denarne socialne pomoči pri Centru za socialno delo (ustrezno obkroži): 

 DA    v višini ____________EUR za obdobje od _____________do ___________ 

 NE 
 
7. IZJAVA VLAGATELJA  

 
Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar 
prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Občinskemu upravnemu organu dovoljujem, da 
vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov. 

 
 
PRILOGE:  

a) potrdilo o stalnem prebivališču oz. skupnem gospodinjstvu 
b) potrdilo o dohodkih za zadnje tri mesece (fotokopije plačilnih list in bančnih izpiskov za 

zadnje tri mesece za vlagatelja in družinske člane) 
c) potrdilo o šolanju (za otroke stare nad 18 let) 
d) potrdilo davčne uprave o premoženjskem stanju ali drugih prejemkih 
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e) potrdilo zavoda za zaposlovanje (za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve) 
f) odločbo Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči 
g) odločbo Centra za socialno delo o otroškem dodatku 
h) izjava vlagatelja o materialnih in socialnih razmerah (lahko samostojno ali na vlogi spodaj) 

 
 
 
Datum: ……………….                                        Podpis prosilca: …………………….. 
 
 
 
 
Kratek opis materialnih in socialnih razmer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


