
OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
 

V zvezi z željami po dodatnem informiranju glede možnosti pridobitve občinske 
socialne pomoči občane obveščamo, da Občina Trzin dodeljuje naslednje občinske 
socialne pomoči: 

- Enkratna denarna pomoč (za nakup šolskih potrebščin, kurjave, 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), 

- Izredna denarna socialna pomoč, 
- Plačilo oz. doplačilo oskrbe v kriznem centru, 
- Pomoč invalidom pri odpravljanju arhitektonskih ovir, 
- Pomoč pri prehrani učencev, dijakov in študentov, 
- Plačilo oz. doplačilo prehrane v javni kuhinji, 
- Plačilo oz. doplačilo pogrebnih stroškov, 
- Denarna pomoč rejencem. 
 

Do pomoči so upravičeni občani, ki imajo že najmanj 3 mesece stalno 
prebivališče na območju občine in jim je zaradi trenutne materialne 
ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, pa so že izkoristili vse zakonske 
možnosti za rešitev socialne stiske, kar pomeni, da so predhodno že vložili 
vlogo za državno redno in/ali izredno denarno socialno pomoč. 
 
Upravičenci so tako posamezniki kot družine, ki ne presegajo občinskega cenzusa za 
dodelitev pomoči. V primeru preseganja cenzusa se lahko dodeli izredna denarna 
socialna pomoč, če gre za izjemno težke razmere (smrt edinega hranitelja ali 
elementarne nesreče ali drugi izjemni primeri). 
 
Vlogo za občinsko denarno pomoč je na voljo na Centru za socialno delo, Masljeva 
3, 1230 Domžale, kjer vlogo oddate in kjer preverijo podatke iz vloge in dokazil in 
pripravijo obrazloženo mnenje ter ga posredujejo Občini Trzin. O upravičenosti do 
občinske socialne pomoči odloča petčlanska Komisija za socialne zadeve Občine 
Trzin.   
 
Vlagatelju vloge se izda odločba, pomoč pa se lahko dodeli enkrat letno neposredno 
vlagatelju ali izvajalcu storitve. Za posameznika je višina pomoči 231 EUR, za 
družino pa 462 EUR. Vlagatelj mora po prejemu pomoči v 30 dneh dokazati 
namensko porabo dodeljenih sredstev. 
 

Vloga za občinsko denarno pomoč 

 
 
ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA 
 
Vse starše novorojenčkov obveščamo, da lahko vložijo vlogo za enkratno denarno 
socialno pomoč ob rojstvu otroka.  
 
Vloga je na voljo na spletni strani www.trzin.si  ali v vložišču Občine Trzin in se vloži v 
roku 3 mesecev od rojstva otroka na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 
Trzin. 
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Do enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka je po Pravilniku o kriterijih za 
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 2/16, 7/16, 8/17 in 2/18) upravičena družina, ki na Občino Trzin poda vlogo za 
dodelitev pomoči in katere skupni dohodki, ki so osnova za izračun dohodnine, ne 
presegajo 1.669,17 EUR bruto mesečno na družinskega člana. 
 
Upravičenec je eden od staršev novorojenca, ki ima skupaj z novorojencem na dan 
vložitve vloge stalno prebivališče v Občini Trzin in ni prejel denarne pomoči ob rojstvu 
otroka že v drugi občini.  
 
Višina enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka znaša 230 EUR. 
 

Vloga za pomoč ob rojstvu otroka 
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