
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 9000-0004/2017-17 
Datum: 27.09.2017 
 
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.« 
 

8. a 
 

11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
» Invalid I. kategorije invalidnosti po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ima že najmanj tri (3) mesece stalno 
prebivališče na območju Občine Trzin, 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, opreme, materiala in gradbenega dela, vendar ne more biti višja od 693 EUR in se lahko 
izplača enkrat na tri (3) leta na podlagi vloge, ki jo upravičenec vloži na Občino Trzin, predloži dokazilo o invalidnosti I. 
kategorije in račun, ki dokazuje nastale stroške iz prvega odstavka tega člena. 
 
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, prvega odstavka 4.člena, 19. in 20. člena tega pravilnika se pri dodelitvi te pomoči ne uporabljajo.« 
 
 

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: 21-4/2017  
                                                                                                                              
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR    
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                        
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/2017, z dne 28.09.2017, 

- arhiv, tu (2 x). 


