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OBRAZLOŽITEV  

PREDLOGA PRAVILNIKA O DODELJEVANJU ENKRATNIH DENARNIH POMOČI V 

OBČINI RADLJE OB DRAVI 

 

 

I. UVOD 

 

1. RAZLOGI ZA SPREJEM 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je v letu 2005 sprejel Pravilnik o dodeljevanju 

enkratnih socialnih pomoči (MUV, št. 11/2005) ter spremembe v letu 2011 ter 2012.   
 

Enkratne denarne pomoči na občinski ravni niso zakonsko obvezujoča oblika socialnih 

pomoči, ki jih določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih, pač pa oblika, ki jo 

občine uveljavljajo in izvršujejo kot dodatno finančno pomoč svojim občanom. Zakon 

o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa o katerih pravicah odločajo Centri za 

socialno delo, med katere pa ne sodijo enkratne denarne pomoči, katere dodeljujejo 

občine iz občinskih proračunov.  

 

Pravilnik za same vlagatelje ne predstavlja večjih sprememb pri vlaganju vlog za 

občinsko pomoč.  

Bistvena sprememba je znižanje odstotka vstopnega cenzusa za dodelitev denarne 

socialne pomoči (iz 130 % na 100 %), kar pomeni, da je merilo za upravičenje vlagatelja 

do dodelitve denarne pomoči, odvisna od višine minimalnega dohodka, določenega 

v ZSVarPre.  

 

2. 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 in 14/15 – ZUUJFO), Zakon o socialno 

varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15) in 16. člen 

Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006, 20/2015). 

 

 

3. FINANČNE POSLEDICE 

 

Letni obseg razpoložljivih sredstev za dodelitev enkratnih občinskih denarnih pomoči 

je določen v Odloku o proračunu Občine Radlje ob Dravi za tekoče leto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



II. VSEBINA PREDLOGA PRAVILNIKA O DODELJEVANJU ENKRATNIH DENARNIH 

POMOČI V OBČINI RADLJE OB DRAVI 

 

 
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 in 14/15 – ZUUJFO), 

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 

90/15) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006, 20/2015) je 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na ______. redni seji dne _______________ sprejel 

P R A V I L N I K  

o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Radlje ob Dravi 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve denarnih socialnih pomoči 

v Občini Radlje ob Dravi, namen dodelitve, kriteriji za določitev višine denarnih pomoči 

ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarnih socialnih pomoči v Občini Radlje ob 

Dravi. 

2. člen 

(denarna socialna pomoč) 

Denarna socialna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se upravičencu 

dodeli praviloma enkrat letno kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske 

prosilca. Pomoč se praviloma izplača v enkratnem znesku. 

3. člen 

(zagotovitev sredstev) 

Sredstva za denarne socialne pomoči se zagotovijo v vsakoletnem proračunu 

Občine Radlje ob Dravi. Denarne pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih 

proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu. 

 

II. NAMEN DENARNIH POMOČI IN UPRAVIČENCI DO PREJEMA POMOČI 

4. člen 

(namen denarnih pomoči) 

Denarna pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam se na osnovi 

kriterijev iz III. poglavja tega pravilnika dodeli: 

 za doplačilo nakupa šolskih potrebščin, 



 za nakup ozimnice in kurjave socialno ogroženim posameznikom in družinam, 

 za plačilo položnic za nujne življenjske stroške (elektrika, ogrevanje, komunalne 

storitve…) 

 za nakup nujnih življenjskih potrebščin (npr. za osebno higieno, zdravstveni 

pripomočki…). 

5. člen 

(upravičenci do prejema denarne pomoči) 

Upravičenci do prejema denarne pomoči po tem pravilniku so tisti občani, ki imajo 

prijavljeno stalno bivališče v Občini Radlje ob Dravi in ki v Občini Radlje ob Dravi 

dejansko tudi stalno prebivajo. 

Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine, katerih dohodek na 

družinskega člana ne presega cenzusa za dodelitev denarne pomoči, določenega v 

7. členu tega pravilnika, ob  upoštevanju dejanskih materialnih oz. socialnih razmer 

upravičenca. 

 

III. POGOJI IN MERILA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENOSTI DO DENARNE POMOČI 

6. člen 

(pogoji za dodelitev denarne pomoči) 

Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 

 da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi, 

nujno potrebna pomoč občine, 

 so izčrpali že vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske oziroma 

pridobitev sredstev za preživljanje z delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z 

dohodki iz premoženja in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči 

in izrednih denarnih pomoči ter dajatev po predpisih s področja socialnega ali 

zdravstvenega varstva, zato nujno potrebujejo pomoč občine, 

 da izpolnjujejo druge pogoje, ki jih predvidevata ZSVarPre in ta pravilnik. 

Za trenutno materialno ogroženost štejejo posledice utemeljenih okoliščin, ki 

ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine: dolgotrajna bolezen, 

invalidnost, nesposobnost za pridobitno delo, smrt v družini, elementarne nesreče in 

druge posebne okoliščine. 

7. člen 

(merila za dodelitev denarne pomoči) 

Posameznik ali družina je upravičena do dodelitve denarne pomoči, v kolikor 

njegovi ali njihovi dohodki ne presegajo minimalnega dohodka, določenega v 

ZSVarPre.  



Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki po ZSVarPre, ki so jih upravičenec in 

njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge. 

Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana se v razmerju do 

osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre določi po naslednjih 

merilih: 

status 
utež 

prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem varstvu 1 

prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na 

mesec** 
1,28 

prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 

ur na mesec 
1,56 

samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljeno pri 

zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev 

zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko 

prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje 

0,7 

samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 

let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na 

istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih 

sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi 

0,76 

vsako naslednjo odraslo osebo 0,57 

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec 0,85 

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na 

mesec 
0,71 

prvega otroka, ki je najstarejši 0,76 

vsakega naslednjega otroka 0,66 

povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in 

otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po 

drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema 

0,2 

 

III. VIŠINA DENARNE POMOČI IN IZJEME PRI DODELJEVANJU 

8. člen 

(višine denarne pomoči) 

Višina denarne pomoči je najmanj 20 EUR in največ do višine denarne socialne 

pomoči, ki bi upravičencem šla glede na določila ZSVarPre.  

9. člen 

(izjeme pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči) 

Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal 

po izračunu, ali pa se mu ne dodeli, če: 



 se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po ZSVarPre, 

pridobivajo pa dohodke iz 12. člena ZSVarPer, ali so zaposlene, 

 če se ugotovi, da je dejansko socialno stanje prosilca in družinskih članov 

drugačno kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca, 

 če je prosilec ali družinski član, s katerim prebiva v skupnem gospodinjstvu, v 

tekočem letu že prejel denarno pomoč iz občinskih proračunskih virov, 

 če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne 

pomoči.  

 

IV. POSTOPEK PRI UVELJAVLJANJU IN DODELITVI DENARNIH POMOČI 

10. člen 

(obrazec vloge) 

Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi 

s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za enkratno občinsko socialno pomoč 

občanom občine Radlje ob Dravi«, ki je priloga k temu pravilniku. Vlagatelj dvigne 

obrazec na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, ali ga pridobi na 

spletni strani Občine Radlje ob Dravi, www.radlje.si. 

Vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti vsa potrebna dokazila o 

izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih in s tem 

pravilnikom. 

11. člen 

(odločba in postopek pritožbe) 

O upravičenosti in višini pomoči izda občinske uprava na osnovi podatkov iz vloge 

in priloženih dokazil, odločbo o dodelitvi denarne občinske socialne pomoči ali 

zavrnitvi vloge, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, najkasneje v roku 

30 dni od prejema popolne vloge. 

Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Radlje 

ob Dravi. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. 

12. člen 

(nakazilo denarne pomoči) 

Denarna socialna pomoč se praviloma nakaže upravičencu na njegov osebni 

račun, razen v primerih, ko strokovna služba oceni, da upravičenec prejema denarne 

pomoči le-te ne bi namensko porabil, se lahko znesek denarne pomoči izplača v 

funkcionalni obliki (plačilo zapadlih ali bodočih obveznosti po računu, naročilnici, ipd.) 

neposredno izvajalcu storitve, dobavitelju, šoli, organizatorju ipd.  

 

 

 



VI. KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

(uporaba zakonskih določil) 

Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno 

uporabljajo tiste zakonske določbe, ki urejajo področje socialnega varstva in se 

nanašajo na denarno socialno pomoč. 

14. člen 

(prenehanje veljavnosti dosedanjega pravilnika) 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju enkratnih 

socialnih pomoči v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 11/2005, 15/2011, 6/2012). 

 

15. člen 

(začetek veljavnosti pravilnika) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem 

vestniku. 

Številka: 007-0007/2016-09 

Datum: ________________ 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan Bukovnik 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDLOG SKLEPA ! 

 

 

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 in 14/15 – ZUUJFO), 

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 

in 90/15) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006, 20/2015) je 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi  na svoji _____. redni seji, dne ___________ 

sprejel naslednji   

 

 

 

S  K  L  E  P 
 

 

 

 
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Predlog Pravilnika o dodeljevanju 

enkratnih denarnih pomoči v Občini Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. 

 

 

 

 

Številka: 007-0007/2016-09 

Datum: ________________ 

 

 

              mag. Alan BUKOVNIK 

            ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sklep prejme: 

- spis, tu 

- evidenca, tu 

 


