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njegove družine in lahko vlagatelji, poleg opisa dejanskih soci-
alnih razmer, zaradi katerih so se znašli v trenutni finančni stiski, 
to izkažejo z ustrezno listinsko dokumentacijo.

IV. VIR, VIŠINA OBČINSKE ENKRATNE DENARNE 
SOCIALNE POMOČI IN POTREBNA DOKAZILAc

4. člen

Vir zagotavljanja sredstev
Sredstva za občinske enkratne denarne socialne pomoči zago-

tavlja Občina Rače-Fram v sprejetem letnem proračunu in pred-
stavljajo transfer (Pomoč občanom v stiski – postavka 20251, 
konto 41129900).

5. člen

5.1. Uveljavljanje pravice po splošnih pogojih
Prejemniki denarne socialne pomoči so lahko, ne glede na 

pripadajoči znesek te pomoči, upravičeni do občinske enkratne 
denarne socialne pomoči v višini:

=200,00 EUR, če jim je z odločbo CSD pravica do denarne 
socialne pomoči dodeljena le za vlagatelja,

=250,00 EUR, če je z isto odločbo CSD pravica do denarne 
socialne pomoči dodeljena vlagatelju in njegovemu otroku ali 
dvema polnoletnima osebama, pri čemer je druga oseba vlagate-
ljev zakonec oz. partner,

=300,00 EUR, če je z isto odločbo CSD pravica do denarne 
socialne pomoči dodeljena najmanj trem osebam, med katerimi 
je najmanj ena oseba vlagateljev otrok.

Pri uveljavljanju vloge za občinsko enkratno denarno social-
no pomoč v občini Rače-Fram po splošnih pogojih je potrebno 
opisati socialne razmere in priložiti kopijo aktualne odločbe CSD 
o dodelitvi pravice do denarne socialne pomoči.

Občinsko enkratno denarno socialno pomoč lahko po splo-
šnih pogojih uveljavlja le oseba – vlagatelj, na katero/ega glasi 
odločba o odobritvi denarne socialne pomoči po ZUPJS (izdal 
CSD).

5.2. Uveljavljanje pravice po posebnih pogojih
Vlagatelji, ki uveljavljajo pogoje iz 3.2. člena tega pravilnika, 

lahko pridobijo največ do 200,00 EUR in sicer na osnovi:
a) zdravstvene indikacije v družini (daljša bolezen in/ali ho-

spitalizacija oz. rehabilitacija zaradi drugih razlogov, ki 
zahteva daljšo odsotnost z dela, višje stroške zaradi indivi-
dualnega nakupa posebnih pripomočkov, posebne prehrane 
in/ali zdravil za lajšanje težav ipd.),

b) trajne nesposobnosti za pridobitno delo (priznana kategori-
zacija invalidnosti in denarno nadomestilo iz tega naslova),

c) drugih nenadnih in/ali specifičnih razlogov, ki so privedli 
do trenutne socialne stiske.

Pri uveljavljanju vloge za občinsko enkratno denarno social-
no pomoč v občini Rače-Fram zaradi zdravstvene indikacije in 
posledično socialno stisko je potrebno opisati socialne razmere, 
priložiti aktualna dokazila o zdravstveni problematiki ter bančne 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (Medobčin-
ski uradni vestnik, št. 27/2011 in 5/2015) je Občinski svet Obči-
ne Rače-Fram na svoji 12. redni seji, dne 29. septembra 2020, 
sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih 

pomoči v občini Rače-Fram

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje in postopek dode-

ljevanja občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini 
Rače-Fram.

II. UPRAVIČENCI

2. člen
Do občinske enkratne denarne socialne pomoči so upraviče-

ni občani s stalnim prebivališčem v občini Rače-Fram, ki jim je 
zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč 
občine, predhodno pa so izkoristili že vse razpoložljive zakonske 
možnosti za rešitev socialne stiske.

Občinsko enkratno denarno socialno pomoč se lahko dodeli 
največ enkrat letno.

III. POGOJI

3. člen

3.1. Splošni pogoj
Pri uveljavljanju pravice do dodelitve občinske enkratne de-

narne socialne pomoči v občini Rače-Fram morajo vlagatelji z 
dokumentacijo izkazati, da izpolnjujejo naslednji pogoj:
- so v času uveljavljanja občinske enkratne denarne socialne 

pomoči upravičenci do denarne socialne pomoči po zako-
nu, ki ureja socialnovarstvene prejemke (v nadaljnjem be-
sedilu: denarna socialna pomoč, o kateri odločajo pristojni 
centri za socialno delo).

3.2. Posebni pogoji
Pravico do dodelitve občinske enkratne denarne socialne po-

moči v občini Rače-Fram je mogoče uveljaviti tudi v nekaterih 
drugih primerih in izrednih okoliščinah, zaradi katerih je, čeprav 
jim denarna socialna pomoč po zakonu, ki ureja socialnovarstve-
ne prejemke, zaradi preseganja določenega dohodkovnega cen-
zusa ne pripada, vseeno ogrožena socialna varnost vlagatelja ali 
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V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA OBČINSKE 
ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI

7. člen
Postopek uveljavljanja občinske enkratne denarne socialne 

pomoči vodi in o odobritvi te pravice odloča občinska uprava 
Občine Rače-Fram, na podlagi tega pravilnika.

Občani lahko vložijo zahtevek za dodelitev občinske enkra-
tne denarne socialne pomoči preko spletne strani občine, priporo-
čeno po pošti ali osebno v tajništvu občine. Obravnavani bodo le 
zahtevki, ki bodo vloženi na posebnem obrazcu – »Vloga za ob-
činsko enkratno denarno socialno pomoč«, dostopnem na spletni 
strani www.race-fram.si in v tajništvu občine.

Vlogi je potrebno priložiti vsa zahtevana dokazila. V kolikor 
se v ugotovitvenem postopku ugotovi, da je vloga nepopolna, se 
vlagatelja v določenem roku pozove k dopolnitvi.

VI. ODLOČITEV O VLOGI

8. člen
Občinska uprava Občine Rače-Fram preuči vloge in v roku 

30 dni odloči o upravičenosti do občinske enkratne denarne soci-
alne pomoči. Zoper izdani sklep je mogoča pritožba.

VII. KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati dosedanji pra-

vilnik na tem področju (MUV, št. 39/1999 in 31/2005).

Številka: 034/12-106/2020 Župan občine Rače-Fram
Datum: 29. september2020 Branko Ledinek, s.r.

izpiske vlagatelja in njegovih družinskih članov za zadnje tri me-
sece pred vložitvijo vloge.

Pri uveljavljanju vloge za občinsko enkratno denarno soci-
alno pomoč v občini Rače-Fram zaradi trajne nesposobnosti za 
pridobitno delo in posledično socialno stisko je potrebno opisati 
socialne razmere, priložiti odločbo o priznanju invalidnosti ter 
bančne izpiske vlagatelja in njegovih družinskih članov za za-
dnje tri mesece pred vložitvijo vloge.

Pri uveljavljanju vloge za občinsko enkratno denarno soci-
alno pomoč v občini Rače-Fram zaradi drugih nenadnih in/ali 
specifičnih razlogov, ki so privedli do trenutne socialne stiske, 
je potrebno temeljiteje opisati socialne razmere, priložiti bančne 
izpiske za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge ter morebitna 
obstoječa druga dokazila, iz katerih izhajata nastala specifika in 
nenadna sprememba socialnega stanja.

Pravico do občinske enkratne denarne socialne pomoči je v 
vseh primerih mogoče uveljaviti le, v kolikor občinski upravni 
organ v ugotovitvenem postopku ugotovi, da je dejansko ogro-
žena socialna varnost prosilca oz. več članov njegove družinske 
skupnosti.

Specifične in nenadne situacije, kot so smrt ožjega družinske-
ga člana v primerih socialne ogroženosti družine, elementarne 
nesreče in epidemije, niso predmet dodeljevanja občinskih sred-
stev po tem pravilniku.

V. NAMENI IN NAČIN DODELITVE OBČINSKE 
ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI

6. člen
Občinska socialna pomoč je namenjena za:

- pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin;
- pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice;
- pomoč pri plačilu zapadlih položnic za standardne življenj-

ske potrebe in storitve;
- plačilu ali doplačilu zdravil in zdravstvenih storitev, ki so 

posamezniku nujno potrebne ali mu bistveno lajšajo težave, 
sredstev za pokritje teh stroškov pa ne zagotavlja ZZZS;

- kritje drugih stroškov, ki se vsebinsko nanašajo na zagota-
vljanje osnovnih življenjskih potreb.

Enkratna denarna socialna pomoč se upravičencu nakaže na 
transakcijski račun, gotovinsko izplačilo ni mogoče.


