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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št.
41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08, 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob
Soči na __________ redni seji dne, 2.6.2016 sprejel naslednji
SKLEP

Potrdi se Pravilnik za dodeljevanje Enkratne denarne socialne pomoči v Občini Kanal ob
Soči.
Andrej Maffi
Župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 - Odl. US, 76/2008,
79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF) v 21. členu določa, katere naloge opravlja občina za
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev. Med njimi je tudi pospeševanje službe socialnega
skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene,
invalide in ostarele.
2. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju novega Pravilnika o denarnih
socialnih pomočeh v Občini Kanal ob Soči:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji seji dne 28.10.2004 sprejel Pravilnik o
dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Kanal ob Soči. Pravilnik se je v veliki meri
skliceval na določila Zakona o socialnem varstvu vezana na dodeljevanje denarne socialne
pomoči. Trenutno je v uporabi ta pravilnik. S spremembami zakonodaje na socialnem
področju je nastala potreba po novelaciji obstoječega pravilnika.
Do občinske enkratne denarne socialne pomoči so upravičeni občani, ki trenutno nimajo
zadostnih sredstev za preživljanje, potem, ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev
sredstev za preživljanje. Za oblike pomoči, za katere je možno uveljavljati državno pomoč,
je potrebno najprej izkoristiti le-to.
Denarne pomoči so namenjene za nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem, zimsko
pomoč (nakup kurjave), plačilo šole v naravi in kosil osnovnošolcem, plačilo kosil in
varovanja na daljavo starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa
standarde in normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu
ter za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
Predlagamo novelacijo obstoječega pravilnika
 Dopolnitev pravnih podlag: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev, Zakon o socialno varstvenih prejemkih.
V letu 2012 je bila v Sloveniji na področju socialnega varstva sprejeta nova zakonodaja.
Sprejeta sta bila Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) (Uradni list RS, št.
61/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF) in Zakon o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (ZUPJS) (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012ZPCP-2D).
 Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se ga uporablja od 1. januarja
2012, je urejeno uveljavljanje socialnih transferjev. Pravice iz javnih sredstev lahko
uveljavljajo posamezniki oziroma družine, če njihov dohodek ne presega meje
dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, hkrati pa










izpolnjujejo tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico.
Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila. Po
novem se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri centru za socialno delo.
Občani se morajo v primeru socialne stiske, najprej obrniti na pristojen Center za
socialno delo kateri je pristojen in usposobljen za reševanje socialne problematike.
Ker vedno več ljudi išče pomoč, socialno stisko svojih občanov skuša omiliti tudi občina
z denarnimi socialnimi pomočmi, katere niso zakonska obveza občine. Sredstva za te
pomoči so zagotovljena v občinskem proračunu.
V 4. členu novega pravilnika, ki predpisuje kdo so upravičenci do denarne pomoči je
opredeljena dejanskost in čas prebivanja v naši občini in sicer: upravičenci so tisti
občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Kanal ob Soči in tam tudi dejansko
stalno prebivajo vsaj 1 leto, tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS, imajo na
območju občine Kanal ob Soči stalno prebivališče in na njem tudi dejansko prebivajo
vsaj 1 leto ter izpolnjujejo pogoje pravilnika.
V 7. členu novega pravilnika je opredeljeno, da se višina denarne pomoči določi po
prostem preudarku ob upoštevanju materialnega, socialnega in zdravstvenega stanja
upravičenca in njegovih družinskih članov. Denarna pomoč znaša največ 400 eur.
V 8. členu je opredeljen namen denarne pomoči. Vlagatelj, ki uveljavlja pravice za
denarno pomoč iz 4. alineje 8.člena (regresirana prehrana, plačila, doplačila prehrane
učencev in dijakov v času rednega šolanja) mora najprej uveljavljati subvencije v te
namene. Vlagatelj mora v teh primerih dostaviti podatke o višini subvencije oz. o
neupravičenosti do subvencije.
Za uveljavljanje enkratne denarne socialne pomoči, opredeljene v 1. in 2. alineji 8. člena
(nakup šolskih potrebščin, subvencioniranje šole v naravi, letovanja/zimovanja
osnovnošolcev) se mora vlagatelj najprej obrniti na pristojno šolo, ter vlogo s prilogami
ter mnenjem šolske svetovalne službe posredovati Občini Kanal ob Soči najkasneje v
roku enega tedna pred pričetkom letovanja ali šole v naravi.

 V 10. členu je opredeljeno na kakšen način se upravičencu denarna pomoč izkaže in
sicer: Občinska denarna pomoč v Občini Kanal ob Soči je enkratna denarna pomoč, ki
se vlagatelju izplača v funkcionalni obliki (plačilo položnic…), izjemoma neposredno, ko
vlagatelj ne more zagotoviti namenske porabe. V funkcionalni obliki se denarna pomoč
izvede tudi s plačilom neplačanih terjatev do Občine Kanal ob Soči oziroma pravnih
oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Kanal ob Soči.
 15. člen tega pravilnika določa: Prejemnik pomoči mora v primeru, da je prejel denarna
sredstva neposredno, v roku 30 dni po njenem prejemu predložiti dokazila o namenski
porabi sredstev, če tako odloči komisija. Če upravičenec tega ne stori, v naslednjem
koledarskem letu ni upravičen do pomoči.
 16. člen določa, da je upravičenec, v primeru lažnega prikazovanja in zamolčanja
podatkov, dolžan vrniti neupravičeno pomoč.
 V 2. odstavku 13. člena je določeno katere priloge mora vlagatelj priložiti. Podatki o
vlagatelju in njegovih družinskih članih se zbirajo neposredno od vlagatelja. Vlogi mora
vlagatelj priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev občinske
denarne pomoči: dohodke družine, bančni izpisek za zadnje tri mesece pred oddajo
vloge, Potrdilo Zavoda za zaposlovanje, odločbo Centra za socialno delo o
(ne)upravičenosti do denarne socialne pomoči po zakonu o socialnovarstvenih

prejemkih, odločbo ali potrdilo o (ne)upravičenosti do subvencije za namene subvencije
šolske prehrane.., mnenje šolske svetovalne službe za uveljavljanje denarne pomoči za
kritje stroškov šole v naravi.
 V prehodnih in končnih določbah je določeno, da se vloge za dodelitev denarne pomoči,
oddane do uveljavitve tega pravilnika, rešujejo po določbah Pravilnika o dodeljevanju
denarnih socialnih pomoči v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 45/2004).
3. Finančne posledice
Sprejem pravilnika nima dodatnih finančnih posledic za proračun Občine Kanal ob Soči.
4. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani pravilnik
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči se predlaga, da se Pravilnik o dodeljevanju
denarne socialne pomoči v Občini Kanal ob Soči obravnava in sprejme.

Pripravila
Klara Golja

Župan
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