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79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16 odl. US) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 

2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
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Poročevalca: Župan Peter Ložar in Referent I Marjeta Trstenjak 
 

Ocena finančnih posledic predlaganega sklepa: Finančne posledice so upoštevane v proračunu. 
 

Obrazložitev predloga:  

Predlagamo spremembe in dopolnitve Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske 

socialne pomoči, ki so v priloženem delovnem gradivu označene z rdečo barvo: 

- 1. člen: sredstva za občinske socialne pomoči se zagotovijo v vsakoletnem proračunu na postavki 

0212 Občinske socialne pomoči 

- 2. člen: poenotenje pogojev za pridobitev pomoči za posameznike in družine, predlagamo enak 

dohodkovni cenzus, to pomeni, da lahko državni cenzus presegajo za največ 80%, kar pomeni 

razširitev števila upravičenih družin 

- 3. člen: doda se denarna socialna pomoč rejencem s stalnim prebivališčem v občini  

- 4. člen: doda se določilo o namenski porabi sredstev v roku 30 dni od prejete pomoči, v nasprotnem 

primeru vlagatelj 18 mesecev od dne nakazila prejete pomoči ni upravičen do občinske denarne 

pomoči, to določilo ne velja za pomoč ob rojstvu otroka in plačilo cepljenja 

- 5. člen: doda se nov namen: kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, 

zaradi različnih situacij in namenov za katere zaprosijo vlagatelji 

- 6. člen: določilo tega člena se zapiše jasneje, da je v primerih težje bolezni v družini, starosti 

oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali smrti v družini, izjemoma mogoče 

dodeliti enkratno denarno pomoč občanu ali družini, katerih dohodki presegajo zakonsko določeno 

višino za pridobitev denarne socialne pomoči, vendar ne več kot za 100%. 

- 7. člen in 8. člen: doda se določilo, da se pomoč dodeli do višine 231 EUR za posameznika oziroma 

do 462 EUR za družino in do 693 EUR za izredno denarno pomoč, ker se v praksi dogaja, da 

zaprosijo za nižje zneske pomoči 

- 18. a člen: se spremeni tako, da se brezplačno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu 

zagotavlja upravičencem do občinske socialne pomoči in njihovim družinskim članom, če so občani 

po 2. členu tega pravnika, ker se v praksi dogaja, da nimajo vsi družinski člani prebivališča v občini 

- 18. b člen: denarna socialna pomoč rejencu s stalnim bivališčem v občini za kritje stroškov šolskih 

potrebščin, šolske prehrane in drugih obšolskih dejavnosti ter osebnih potrebščin rejenca se lahko 

dodeli enkrat letno največ do višine 231 EUR 

- 21. člen: postopki začeti pred sprejemom sprememb in dopolnitev pravilnika se končajo po 

veljavnem pravilniku, spremembe in dopolnitve pravilnika pa začnejo veljati naslednji dan po objavi 

v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

 

 



Predlog sklepa: 

 

Na podlagi 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 in 76/16 odl. US) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-

uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 21. redni seji dne 27. septembra 2017 

sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za 

ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči in ga sprejel v predloženem besedilu. 

 

 

Številka: 21-05/2017             Župan 

Datum: 27.09.2017        Peter Ložar, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika: 

 

Na podlagi 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 in 76/16 odl. US) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-

uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 21. redni seji dne 27. septembra 2017 

sprejel naslednji 

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do 

občinske socialne pomoči 

 

1. člen 

 

V Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 2/16, 7/16) se v prvem členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  

»Sredstva za občinske socialne pomoči so zagotovljena v vsakoletnem proračunu občine na proračunski 

postavki 0212 Občinske denarne pomoči.« 

 

2. člen 

Drugi člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Upravičenci do občinske socialne pomoči so posamezniki ali družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje za 

dodelitev pomoči: 

- so občani Trzina, ki imajo že najmanj tri (3) mesece stalno prebivališče na območju Občine Trzin in 

- jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine in 

- so predhodno že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske (državne denarne 

pomoči, nadomestila in subvencije) in  

- prejemajo denarno socialno pomoč po zakonu, ki ureja denarno socialno pomoč (v nadaljevanju 

zakon) ali njihovi skupni dohodki in prejemki presegajo zakonsko določeno višino za pridobitev 

denarne socialne pomoči za največ 80% (v nadaljevanju dohodkovni cenzus).« 

 

3. člen 

 

V tretjem členu se za 9. točko namesto pike doda vejica in nova 10. točka, ki se glasi: 

»10. denarna socialna pomoč rejencem.« 

 

4. člen 

 

V četrtem členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Prejemnik občinske socialne pomoči iz 3. člena tega pravilnika, razen pomoči iz tretje in devete točke, mora 

v 30. dneh od prejete pomoči občinski upravi predložiti dokazila o namenski porabi sredstev. V kolikor 

namenske porabe sredstev ne dokaže, ni upravičen do občinske socialne pomoči po tem pravilniku 18 

mesecev od nakazila prejete pomoči.« 

 

5. člen 

 

V petem členu se v prvem odstavku za sedmo alineo namesto pike doda vejica in nova osma alinea, ki se 

glasi: 

» - kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. « 

 

 

6. člen 

 

Šesti člen se spremeni tako, da se glasi: 

»V primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči 

ali smrti v družini, je izjemoma mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč občanu ali družini, katerih dohodki 

presegajo zakonsko določeno višino za pridobitev denarne socialne pomoči, vendar ne več kot za 100%.« 

 

 



7. člen 

 

Prvi odstavek sedmega člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Enkratna denarna pomoč se dodeli občanu do višine 231 EUR, če gre za posameznika, oziroma do 462 

EUR, če gre za družino. « 

 

8. člen 

 

Drugi odstavek osmega člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Višina izredne denarne socialne pomoči lahko znaša do največ 693 EUR in se lahko izplača le enkrat 

letno.« 

 

9. člen 

 

18. a člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Občanom, upravičencem do občinske socialne pomoči in njihovim družinskim članom, če so občani po 2. 

členu tega pravilnika, se na podlagi vloge, ki jo vložijo na Občino Trzin, zagotavlja brezplačno cepljenje 

proti klopnemu meningoencefalitisu v celotnem  znesku cepljenja, na podlagi potrdila, ki ga upravičencem 

izda občinska uprava v tekočem letu prejete občinske socialne pomoči, za vsako cepljenje posebej. Izdano 

potrdilo je priloga računu, ki ga za stroške cepljenja Zdravstveni dom Domžale izstavi Občini Trzin.« 

 

10. člen 

 

Za 18. a členom se doda novo 10. poglavje in nov 18. b člen, ki se glasita: 

 

»10. Denarna socialna pomoč rejencu 

 

18. b člen 

 

Denarna socialna pomoč rejencu, ki ima stalno prebivališče v občini Trzin in je vključen v redne oblike 

izobraževanja, je namenjena kritju stroškov šolskih potrebščin, šolske prehrane in drugih obšolskih 

dejavnosti (šola v naravi, kolonija) ter drugih osebnih potrebščin rejenca in se lahko dodeli enkrat letno 

največ do višine 231 EUR. « 

 

 

11. člen 

 

Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo v skladu z določili Pravilnika o kriterijih za 

ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne ponoči (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/2016 in 7/2016). 

 

12. člen 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske 

socialne pomoči začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Številka: 21-05/2017                                                          Župan 

Datum: 27.09.2017         Peter Ložar, l.r.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delovno gradivo obsega: 

- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Ur.v. OT, št. 

2/2016) 

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne 

pomoči (Ur.v. OT, št. 7/2016) 

- Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti 

do občinske socialne pomoči 

 

 

 

PRAVILNIK 

o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom Občina Trzin določa kriterije, vrste in postopke dodelitve socialnih pomoči, ki jih 

organizira in izvaja pogodbeni izvajalec storitve v skladu z določili vsakoletnega rednega pogodbenega 

razmerja. 

Sredstva za občinske socialne pomoči so zagotovljena v vsakoletnem proračunu občine na proračunski 

postavki 0212 Občinske denarne pomoči. 

2. člen 

 

Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Trzina, ki imajo že najmanj tri (3) mesece stalno 

prebivališče na območju Občine Trzin in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč 

občine, pa so že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. 

 

Upravičenec je: 

- občan, ki je prejemnik denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja denarno socialno pomoč (v 

nadaljevanju zakon) kot tudi občan, katerega dohodki ne presegajo višine, ki jo za pridobitev denarne 

socialne pomoči določa zakon, za več kot  80%; 

- družina, ki prejema denarno socialno pomoč kot tudi družine, kjer dohodek na družinskega člana ne 

presega višine denarne socialne pomoči po zakonu več kot za 60%; 

- sorodnik oziroma družinski član umrlega, če gre za plačilo ali doplačilo pogrebnih stroškov za 

pokojnika, ki je bil prejemnik denarne socialne pomoči ali ko dohodek sorodnika ali družinskega člana 

umrlega ne presega 100% cenzusa na družinskega člana, do pokojnega pa jih ne veže preživninska 

obveznost. 

 

Upravičenci do občinske socialne pomoči so posamezniki ali družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje za 

dodelitev pomoči: 

- so občani Trzina, ki imajo že najmanj tri (3) mesece stalno prebivališče na območju Občine Trzin in 

- jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine in 

- so predhodno že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske (državne denarne 

pomoči, nadomestila in subvencije) in  

- prejemajo denarno socialno pomoč po zakonu, ki ureja denarno socialno pomoč (v nadaljevanju 

zakon) ali njihovi skupni dohodki in prejemki presegajo zakonsko določeno višino za pridobitev 

denarne socialne pomoči za največ 80% (v nadaljevanju dohodkovni cenzus). 

 

 

II. VRSTE OBČINSKIH SOCIALNIH POMOČI 

 

3. člen 

 

Občinske socialne pomoči po tem pravilniku so: 

1. enkratna denarna pomoč, 



2. izredna denarna socialna pomoč, 

3. enkratna denarna socialna pomoč ob rojstvu otroka, 

4. plačilo oziroma doplačilo oskrbe v kriznem centru, 

5. pomoč invalidom pri odpravljanju arhitektonskih ovir, 

6. pomoč pri prehrani učencev, dijakov in študentov, 

7. plačilo oziroma doplačilo prehrane v javni kuhinji, 

8. plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov, 

9.  plačilo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, 

10.  denarna socialna pomoč rejencem. 

 

 

4. člen 

 

Pri odmeri občinske socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po zakonu.  

 

Prejemnik občinske socialne pomoči iz 3. člena tega pravilnika, razen pomoči iz tretje in devete točke, mora 

v 30. dneh od prejete pomoči občinski upravi predložiti dokazila o namenski porabi sredstev. V kolikor 

namenske porabe sredstev ne dokaže, ni upravičen do občinske socialne pomoči po tem pravilniku 18 

mesecev od nakazila prejete pomoči. 

 

 

 

1. Enkratna denarna pomoč 

 

5. člen 

 

Enkratna denarna pomoč je namenjena za: 

- nakup šolskih potrebščin, 

- nakup kurjave, 

- nakup ozimnice, 

- plačilo šole v naravi ali kolonije (če gre za zdravstveno ali socialno ogrožene otroke), 

- plačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS, 

- plačilo tekočih stanovanjskih stroškov, 

- preživetje, 

- kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. 

 

6. člen 

 

 

Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč iz prejšnjega člena tudi takrat, ko občan presega 

cenzus po 2. členu tega pravilnika (vendar ne več kot za 100%), v primerih težje bolezni v družini, starosti 

oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali smrti v družini. 

V primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali 

smrti v družini, je izjemoma mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč občanu ali družini, katerih dohodki 

presegajo zakonsko določeno višino za pridobitev denarne socialne pomoči, vendar ne več kot za 100%. 

 

7. člen 

 

Enkratna denarna pomoč se dodeli občanu v do višine 231 EUR, če gre za posameznika, oziroma do 462 

EUR, če gre za družino. 

 

Enkratno denarno pomoč se praviloma dodeli enkrat letno. 

 

Denarno pomoč se občanu praviloma izplača na transakcijski račun, razen v primeru, če pogodbeni izvajalec 

storitve ali Komisija za socialne zadeve Občine Trzin ne odločita drugače. 

 

 

2. Izredna denarna socialna pomoč 



 

8. člen 

 

Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne glede na premoženjsko stanje občana, dodeli njemu in 

njegovim ožjim družinskim članom, če so se le-ti znašli v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso 

mogli vplivati, kot so smrt edinega hranitelja ali elementarne nesreče ali v drugih izjemnih primerih, ko tako 

predlaga pogodbeni izvajalec storitve in predlog sprejme Komisija za socialne zadeve Občine Trzin.  

 

Višina izredne denarne socialne pomoči lahko znaša do največ 693 EUR in se lahko izplača le enkrat letno. 

 

 

3. Enkratna denarna socialna pomoč ob rojstvu otroka 

 

9. člen 

 

Do enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka je upravičena družina, ki na Občino Trzin poda 

vlogo za dodelitev pomoči in njihovi skupni dohodki, ki so osnova za izračun dohodnine, ne presegajo 

1.669,17 EUR bruto mesečno na družinskega člana.  

 

Upravičenec po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca, ki ima skupaj z novorojencem na dan 

vložitve vloge stalno prebivališče v Občini Trzin. Upravičenec nima pravice zahtevati denarne pomoči, če 

prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini.  

 

Vloga vsebuje naslednje podatke: 

- Podatki o novorojencu (ime, priimek, EMŠO in naslov); 

- Podatki o starših (ime, priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, pisna privolitev, da občinski organ 

lahko pridobi zadnjo veljavno odločbo o odmeri dohodnine, številka transakcijskega računa 

vlagatelja);  

- Število družinskih članov; 

- Izvaja vlagatelja o materialni in kazenski odgovornosti za navedene podatke v vlogi in izjava, da 

nihče od upravičencev ni uveljavljal te pravice v drugi občini. 

 

Višina enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka znaša 230 EUR. 

 

Rok za vložitev vloge je tri mesece od dne otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot 

prepozna. 

 

Občina Trzin popolne vloge z vsemi pridobljenimi dokazili posreduje pogodbenemu izvajalcu storitve, ki 

preveri vse podatke iz vloge in dokazil, pripravi predlog za dodelitev pomoči ter ga posreduje Občini Trzin. 

Občinska uprava odloči o zadevi z odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni po prejemu 

odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

 

Določbe 2. člena tega pravilnika se pri dodelitvi te pomoči ne uporabljajo. 

 

 

4. Plačilo oziroma doplačilo oskrbe v kriznem centru 

 

10. člen 

 

Do plačila oz. doplačila oskrbe v kriznem centru, zavetišču, sprejemališču ipd. je upravičen občan, ki se je 

znašel v trenutni stiski glede nastanitve in izpolnjuje pogoje po 2. členu tega pravilnika. Višina doplačila je 

odvisna od materialnih pogojev občana, vendar ne sme preseči višine 231 EUR in se izplačuje najdlje tri 

mesece z možnostjo podaljšanja, če se razmere ne spremenijo ob pogoju, da si občan aktivno prizadeva za 

rešitev svojega položaja, o čemer presodi pogodbeni izvajalec storitve in Komisija za socialne zadeve Občine 

Trzin. 

 

 

5. Pomoč invalidom pri odpravljanju arhitektonskih ovir 



 

11. člen 

 

Invalid oziroma njegov družinski član je upravičen do finančne pomoči pri odpravljanju ali rekonstrukciji 

arhitektonskih ovir, če se na ta način bistveno izboljšajo pogoji za socializacijo življenja in delo invalida. 

 

Višina pomoči je odvisna od cene naprave, vendar ne more biti višja od 693 EUR. Pomoč se izplača le 

enkrat. 

 

 

6. Pomoč pri prehrani učencev, dijakov in študentov 

 

12. člen 

 

Do plačila šolskih kosil so upravičeni učenci v osnovni šoli na območju Občine Trzin, v skladu z 2. členom 

tega pravilnika. Pomoč se izplačuje za šolsko leto oz. od odobritve pomoči. Višina plačila je odvisna od cene 

šolskega kosila. 

 

13. člen 

 

Do doplačila šolske prehrane so upravičeni tudi dijaki in študentje s statusom na območju Občine Trzin, v 

skladu z 2. členom tega pravilnika. Pomoč se izplačuje za šolsko oz. študijsko leto oz. od odobritve pomoči. 

 

Višino doplačila določi Komisija za socialne zadeve Občine Trzin glede na višino sredstev, za ta namen 

določenih v proračunu. 

 

 

 

7. Plačilo oziroma doplačilo prehrane v javni kuhinji 

 

14. člen 

 

Do plačila prehrane v javni kuhinji je upravičen občan, ki se je zaradi materialne ali socialne stiske znašel v 

situaciji, da si zaradi osebnostnih lastnosti, prehrane ne more zagotoviti na drugačen način in po zakonu ni 

upravičen do denarne socialne pomoči, izpolnjuje pa pogoje iz 2. člena tega pravilnika. 

 

Pomoč se izplačuje na podlagi naročilnice občine za čas najdlje šestih mesecev. Po preteku tega časa je 

občan dolžan ponovno uveljavljati pomoč, če se razmere niso spremenile, vendar le pod pogojem, da si 

občan aktivno prizadeva za izboljšanje svojega položaja, o čemer presodi pogodbeni izvajalec storitve in 

Komisija za socialne zadeve Občine Trzin. 

 

 

 

8. Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov 

 

 

15. člen 

 

V primeru, ko je bil pokojnik prejemnik denarne socialne pomoči po zakonu in ni imel svojcev, ki bi ga bili 

dolžni preživljati ter tudi ni imel premoženja, pokrije pogrebne stroške v celoti ali delno občina. 

 

 

16. člen 

 

Pogrebni stroški se izplačajo neposredno na podlagi računa pogrebnega podjetja, zmanjšanega za sredstva, ki 

jih je pokojnik imel. 

 

 



17. člen 

 

Svojci pokojnika oz. dediči so upravičeni do doplačila pogrebnih stroškov, če so le-ti upravičeni do denarne 

socialne pomoči po zakonu oz. izpolnjujejo pogoje po 2. členu tega pravilnika. Svojci so upravičeni do 

doplačila pogrebnih stroškov največ v višini 231 EUR. 

 

18. člen 

 

V primeru, da je bil pokojnik lastnik premoženja, je občina upravičena zahtevati povračilo izplačanih 

pogrebnih stroškov iz zapuščine pokojnika v skladu z zakonom. 

 

 

9. Plačilo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu 

 

18. a člen 

 

Občanom, upravičencem do občinske socialne pomoči in njihovim družinskim članom, če so občani po 2. 

členu tega pravilnika in njihovim družinskim članom, se na podlagi vloge, ki jo vložijo na Občino Trzin, 

zagotavlja brezplačno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitusu v celotnem  znesku cepljenja, na 

podlagi potrdila, ki ga upravičencem izda občinska uprava v tekočem letu prejete občinske socialne pomoči, 

za vsako cepljenje posebej. Izdano potrdilo je priloga računu, ki ga za stroške cepljenja Zdravstveni dom 

Domžale izstavi Občini Trzin. 

 

 

 

10. Denarna socialna pomoč rejencu 

 

18. b člen 

 

Denarna socialna pomoč rejencu, ki ima stalno prebivališče v občini Trzin in je vključen v redne oblike 

izobraževanja, je namenjena kritju stroškov šolskih potrebščin, šolske prehrane in drugih obšolskih 

dejavnosti (šola v naravi, kolonija) ter drugih osebnih potrebščin rejenca in se lahko dodeli enkrat letno 

največ do višine 231 EUR. 

 

III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE OBČINSKIH SOCIALNIH POMOČI 

 

 

19. člen 

 

Občani vlagajo zahtevke za dodelitev občinske socialne pomoči, razen za pridobitev enkratne denarne 

pomoči ob rojstvu otroka in plačila cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu pri pogodbenemu izvajalcu 

storitve. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom ter tem 

pravilnikom. 

 

Pogodbeni izvajalec storitve preveri vse podatke iz vloge in dokazil in pripravi obrazloženo mnenje ter ga 

posreduje Občini Trzin. 

 

 

20. člen 

 

O upravičenosti do občinske socialne pomoči, razen za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka 

in plačila cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, odloča občinska uprava na predlog Komisije za 

socialne zadeve Občine Trzin, ki jo sestavljajo člani Odbora občinskega sveta za socialno politiko, zdravstvo 

in dejavnost humanitarnih društev in predstavnik občinske uprave pristojen za družbene dejavnosti. 

Zahtevek za dodelitev občinske socialne pomoči lahko navedena komisija obravnava korespondenčno, če v 

roku 30 dni od prispelega zahtevka ni redne seje te komisije. Občinska uprava odloči o zadevi z odločbo v 

roku 30 dni od prispelega zahtevka. 

 



Zoper odločbo je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. 

 

O pritožbi zoper odločbo odloča župan. 

 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

21. člen 

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do 

občinske socialne pomoči (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/2012), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 1/2015) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje 

upravičenosti do občinske socialne pomoči (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/2015). 

 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo v skladu z določili Pravilnika o kriterijih za 

ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne ponoči (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/2016). 

 

Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati drugi odstavek Sklepa o potrditvi cene za socialno 

varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2016«, št. 12-2/2016 z 

dne 16.3.2016 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2016). 

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 

začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo v skladu z določili Pravilnika o kriterijih za 

ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne ponoči (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/2016 in 7/2016). 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske 

socialne pomoči začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 


