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Številka: 007-6/2020 
Datum: 24. 3. 2020 

 
 
ZADEVA: Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Hrastnik 
        
Namen:  Obravnava in sprejem 
 
 
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (U.l. RS št. 94/07 – UPB, 27/08, 79/09, 51/10,  
                              40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
                              Statut občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) in 75. člena Poslovnika občinskega sveta  
                              (UVZ, št. 28/17), 

               Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 –  popr., 41/07 –    
               popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 –  
               ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A   
               in 28/19), 
               Zakon o socialno varstvenih prejemkih ( Ur. list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13,   
               90/15, 88/16, 31/18 in 73/18), 
               Zakon o uveljavljanju pravic  iz  javnih sredstev ( Ur.  list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 –      
               ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15,   
               90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in   
               47/19). 

 
 
 
Predlagatelj: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 
 
Poročevalec: Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
 
 
Predlog sklepa: 
  

1. Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči 
v Občini Hrastnik  v predlagani vsebini.  
 

2. Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Hrastnik se objavi v  Uradnem 
vestniku Zasavja. 
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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) in 75. člena  Poslovnika občinskega 
sveta (UVZ, št. 28/17) je Občinski svet občine Hrastnik na ____. redni  seji, dne _______  sprejel 
 
 
 

 S  K  L  E  P 
 
 

1. Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v 
Občini Hrastnik v predlagani vsebini.  
 

2. Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Hrastnik se objavi v  Uradnem 
vestniku Zasavja. 
 

3. Sklep velja takoj. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Številka: 007-6/2020 
Datum: _________  2020 
 
 
 

                                                             Marko FUNKL 
                                                             ŽUPAN 

                                                                   OBČINE  HRASTNIK 
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Obrazložitev: 

 
V vsakoletnem občinskem proračunu se že vrsto let zagotavljajo sredstva za socialno 
varstvene pomoči do katerih so upravičeni občani, ki se znajdejo v materialni stiski. Za 
dodeljevanje teh pomoči je bil že v letu 2012 sprejet Pravilnik o dodeljevanju denarnih 
socialnih pomoči v Občini Hrastnik, ki je temeljil na določilih Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev  in Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Omenjeni dokument pa je potrebno 
uskladiti z veljavno zakonodajo in dopolniti še z drugimi oblikami pomoči občanom. 
 
Do sedaj je bila denarna pomoč  namenjena za pomoč pri nakupu ozimnice, šolskih potrebščin,  
plačila letovanj/ zimovanj in šole v naravi za otroke oz. učence ter plačilo  stroškov pogreba. 
 
S predlogom pravilnika  pa te oblike pomoči dopolnjujemo še z naslednjimi:  

-  pomoč  pri plačilu najemnine in drugih obratovalnih stroškov, najemnikom zoper katere je 

vložena izvršba na izpraznitev stanovanja,  

- doplačila zdravil in prehrambnih dodatkov, ki so nujno potrebni, pa jih ne pokriva ZZZS,  

- plačila zdravstvenih storitev in pripomočkov, ki so nujno potrebni, pa jih ne pokriva ZZZS,  

- stroške pogreba, 

- druge oblike pomoči, ki jih občina razpiše z javnim razpisom.  

 

S pravilnikom bi radi dosegli, da bi bila denarna pomoč razdeljena tistim občanom, ki so pomoči 

potrebni in za namene, kjer bi lahko olajšali marsikatero stisko.    

 
Na osnovi navedenega predlagamo Občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep. 
 
 
Hrastnik, marec 2020 
 
 
 
                                                                   

 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo  
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 
79/09, 51/10), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) , Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih ( Ur. list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18), 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ( Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. 
US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19) ter 10. in 18. člena Statuta občine Hrastnik (UVZ št. 
28/17) je Občinski svet občine Hrastnik, na seji dne  ______________  sprejel  

 

P R A V I L N I K    

o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Hrastnik 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik določa vrste, kriterije in postopke za dodelitev občinskih denarnih pomoči (v 

nadaljevanju: pomoči) v Občini Hrastnik.  

Pomoč je namenjena:  

1. za nakup šolskih potrebščin,  

2. za nakup ozimnice,  

3. za plačilo letovanj/zimovanj in šole v naravi za otroke oz. učence. 

4. za plačilo najemnine in drugih obratovalnih stroškov, najemnikom zoper katere je vložena 

izvršba na izpraznitev,  

5. za doplačila zdravil in prehrambnih dodatkov, ki so nujno potrebni, pa jih ne pokriva ZZZS, 

6. za plačila zdravstvenih storitev in pripomočkov, ki so nujno potrebni, pa jih ne pokriva ZZZS, 

7. za plačilo oz. doplačilo stroškov pogreba. 

8. za druge oblike pomoči, ki jih občina razpiše z javnim razpisom.  

  

2. člen 

Postopke o dodelitvi pomoči za nakup ozimnice in šolskih potrebščin vodi in o njih odloča Center za 

socialno delo Zasavje, Enota Hrastnik (v nadaljevanju CSD). Postopke o upravičenosti do 

letovanj/zimovanj in šole v naravi za otroke oz. učence  vodi in  o njih odločajo socialne službe 

Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Druge postopke iz 1. člena tega pravilnika, vodijo in o 

njih odločajo strokovne službe Občine Hrastnik.  

3. člen 

Do pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Hrastnik, ki zaradi 

trenutne materialne ogroženosti nujno potrebujejo pomoč.  

 

4. člen 

Osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, se določijo v skladu z 10. členom 

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
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II.  MERILA IN POGOJI ZA DODELITEV OBČINSKIH DENARNIH POMOČI 

 5. člen 

Kriterij za dodelitev pomoči je, da je oseba, par ali družina, ki vlaga prošnjo za dodelitev pomoči, na 

dan vložitve vloge upravičena do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali otroškega 

dodatka do vključno 3. dohodkovnega razreda, po predpisih Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev. 

Občina Hrastnik lahko pri odločanju o pravicah iz  4., 5. in 6. alineje 1. člena tega pravilnika, pri 

odločanju upošteva tudi druga dejstva in okoliščine za pridobitev pomoči. Posamezniki so v takšnih 

primerih dolžni dostaviti vsa dokazila, ki jih zahteva Občina.  

6. člen 

Občinska pomoč je po tem pravilniku enkratna pomoč in se lahko dodeli tudi v funkcionalni obliki 

(naročilnica, plačilo računov,…).  

7. člen 

Vrste pomoči se vsako leto določijo z javnim razpisom, razen v primerih plačila letovanj, zimovanj in 

šole v naravi. Subvencioniranje stroškov letovanj, zimovanj in šole v naravi poteka na osnovi 

ugotovitve socialne ogroženosti družine otroka oz. učenca s strani socialne službe Osnovne šole 

narodnega heroja Rajka Hrastnik.  

Znesek višine pomoči posameznikom oziroma družinam, vsako leto določi Občina Hrastnik glede na 

zagotovljena sredstva v proračunu. 

8. člen  

Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov Občina Hrastnik plača za pokojnika, pokojnico (v 

nadaljevanju v moški slovnični obliki), ki nima svojcev ali družinskih članov, ki bi poskrbeli za pogreb.   

V postopku odločanja o plačilu oz. doplačilu pogrebnih stroškov Občina Hrastnik zaprosi CSD za 

izdelavo socialnega poročila o pokojniku.  

Občina Hrastnik, ki bo poravnala stroške pokopa za pokojnika, se lahko priglasi v zapuščinski 

postopek, če je le- ta razpisan in zahteva povrnitev stroškov pokopa.  

Za pokojnika Občina Hrastnik poravna najnujnejše pogrebne storitve, ki so navedene pri pogrebnem 

zavodu.   

9. člen 

Občina Hrastnik vsako leto objavi v sredstvih javnega obveščanja Javni razpis za dodelitev občinskih 

denarnih pomoči v Občini Hrastnik.  

Občani vlagajo zahtevke za dodelitev denarne socialne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev 

enkratne občinske denarne pomoči v Občini Hrastnik«, ki je sestavni del objavljenega javnega razpisa. 

Vlogi so občani dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev.  

 

 

 



10. člen 

CSD in strokovne službe Občine Hrastnik vodijo postopek odločanja o upravičenosti do pomoči in 

odločijo v roku 60 dni, ko se javni razpis zaključi.  

Občani prejmejo odločitev po pošti, odločbe se vročajo z dostavo v hišni predalčnik. Šteje se, da je 

vročitev opravljena 21. dan od dneva odpreme. Dan odpreme se označi na odločbi.  

Zoper odločbo je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku 8 dni od prejema pošte. O pritožbi zoper 

odločbo odloča župan Občine Hrastnik. 

 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

11. člen 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih 

pomoči v Občini Hrastnik (UVZ, št. 20/12) in Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju 

denarnih pomoči v Občini Hrastnik (UVZ, št. 06/14). 

 

12. člen 

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 

 
 
Številka: 007-6/2020 
Datum:________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Ž U P A N 
                                                                                                                                Marko Funkl  
 
 


