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Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Šempeter–
Vrtojba – NPB(3)  (Uradne objave, št. 14/01, Uradni list RS št.  33/2006 , št. 125/2008  , št. 96/2009 ), ki 
obsega: 

-       Na podlagi 6. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave št. 3/99) in 99. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS št. 54/92, 42/94 in 41/99) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 26. redni seji dne 6. 6. 2001 sprejel  

- Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) in 99. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 30. seji dne 9. marca 2006 
sprejel 

- Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06), 99. člena Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) in Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter-
Vrtojba (Uradne objave, št. 14/01 in Uradni list RS, št. 33/06), je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 22. seji dne 18. 
decembra 2008 sprejel 

- Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06), 99. člena Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB) in Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini 
Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 14/01 in Uradni list RS, št. 33/06 in 125/08) je Občinski svet Občine Šempeter-
Vrtojba na 30. seji dne 12. 11. 2009 sprejel 

Začetek veljavnosti pravilnika: 8. 6. 2001 
 Začetek veljavnosti zadnje spremembe pravilnika: Prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in se uporablja od 1. 11. 2009 dalje 
 

 

Pravilnik 
o zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Šempeter–Vrtojba – NPB(3) 

- Neuradno prečiščeno besedilo 
 
 
 
Ta pravilnik določa upravičence, kriterije, oblike in višine denarne pomoči in postopke za uveljavljanje 
socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter-Vrtojba.  
 
I. UPRAVIČENCI IN KRITERIJI  

2. člen 
Do socialnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani Občine Šempeter-Vrtojba, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:  

Do socialnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Šempeter in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in prijavljeno 
stalno prebivališče v Občini Šempeter - Vrtojba, ter izpolnjujejo naslednje kriterije:1 

- da nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potek ko so izčrpali vse zakonske možnosti za 
pridobitev sredstev za preživljanje z delom, iz pokojnin, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in 
dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan 
preživljati, 

- da se posameznik ali družina, ki se ne po lastni krivdi na podlagi spleta neugodnih okoliščin 
(dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče,…), znajde v takšnem položaju, 
da ne more poravnati najnujnejših obveznosti, 

- da je vlagatelj posameznik ali družina s hudo bolnim otrokom, katerega zdravstveno stanje 
zahteva dodatne visoke stroške. 

  
II. OBLIKE POMOČI  

3. člen 
Socialna pomoč po tem pravilniku denarna pomoč, ki se nameni za:  

- pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice, 
- poravnavo najnujnejših mesečnih stanovanjskih obveznosti (elektrika, voda, ogrevanje, 

najemnina), 
- plačilo ali doplačilo letovanj in šol v naravi za osnovnošolce, teh drugih stroškov, vezanih na 

šolanje (prehrana v šoli, šolski prevozi,…), v času rednega šolanja, 
- doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in jih ne pokriva Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, 

                                                           
1 Uradni list RS št. 96/2009 
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- plačilo obveznih zdravstvenih zavarovanj občanom, ki se ne morejo zavarovati iz drugega naslova 
in nimajo sredstev za zavarovanje kot samoplačnik, 

- kritje drugih izrednih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, 
- enkratno denarno pomoč v primerno elementarne nesreče (požar, poplava, porušitev, 

plazenje,…). 
  

4. člen 
Denarna pomoč se praviloma izplačuje v funkcionalni obliki. Neposredno upravičencem se denarna 
pomoč izplača le izjemoma in sicer v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. 
 
III. VIŠINA DENARNE POMOČI  

5. člen 
Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 10.000,00 SIT in praviloma v tekočem letu ne sme presegati dveh bruto zajamčenih 
plač; izjema so lahko sredstva za otroke ter sredstva za enkratno denarno pomoč v primeru elementarne nesreče (požar, 
poplava, porušitev, plazenje,…).  

Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 50,00 EUR in praviloma v tekočem letu ne sme presegati 
zneska do največ dveh minimalnih plač v Republiki Sloveniji; izjema so lahko sredstva za otroke ter 
sredstva za enkratno pomoč v primeru elementarne nesreče (požar, poplava, porušitev, plazenje ...).  
Upravičenost do denarne socialne pomoči je odvisna od lastnega dohodka vlagatelja. Kriterij za 
upravičenost, na predlog Komisije za socialne zadeve, letno s sklepom določi župan.2  
 
IV. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV SOCIALNE POMOČI  

6. člen 
Postopek za uveljavitev denarne pomoči se uvede: 

- na podlagi vloge za uveljavitev pomoči upravičenca, 
- po uradni dolžnosti na podlagi 90. in 91. člena Zakona o socialnem varstvu (pobudo za začetek 

postopka lahko dajo družinski člani, zdravstvene službe, šolske svetovalne službe in druge pravne 
osebe).  

 
7. člen 

Upravičenci vložijo zahtevo za odobritev denarne pomoči na obrazcu »Vloga za uveljavljanje socialne pomoči«, ki ga dobijo in 
oddajo v glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba. 

Upravičenci vložijo zahtevo za odobritev denarne pomoči na obrazcu »Vloga za uveljavitev socialne 
pomoči Občine Šempeter-Vrtojba«, ki je priloga tega pravilnika. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna 
dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.3  
 

8. člen 
Upravičenci so vlogi dolžni priložiti: 

- kratek opis okoliščin, zaradi katerih upravičenec prosi za denarno pomoč, 
- dokazila o premoženjske stanju in skupnem gospodinjstvu, 
- potrdilo o državljanstvu (fotokopija nove osebne izkaznice, potnega lista RS ali kopija potrdila Ministrstva za notranje 

zadeve (rumeni kartonček), 

- potrdilo o državljanstvu RS ali EU (fotokopija osebne izkaznice, potnega lista RS ali EU, potrdilo 
Ministrstva za notranje zadeve),4 

- dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji za ožje družinske člane, če le-ti niso državljani RS, 

- dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji za ožje družinske člane, če le-ti niso državljani RS 
ali EU5 

- potrdila delodajalcev o dohodkih in prejemkih v obdobju zadnjih treh mesecev vlagatelja in ožjih 
polnoletnih družinskih članov ali pa veljavno odločbo Centra za socialno delo Nova Gorica, 

- ustrezno potrdilo o statusu brezposelnih polnoletnih družinskih članov (Potrdilo Zavoda za 
zaposlovanje, Potrdilo o šolanju, Zdravniško potrdilo o zdravstveni nesposobnosti za delo,…) 

- mnenje ustreznih strokovnih svetovalnih služb glede na naravo razloga za uveljavitev denarne 
pomoči (mnenje zdravnika, šolske svetovalne službe, Centra za socialno delo Nova Gorica, ipd). 

                                                           
2
 Uradni list RS št.  125/2008  

3
 Uradni list RS št.  125/2008  

4
 Uradni list RS št.  33/2006 

5
 Uradni list RS št.  33/2006 



 

 Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega občina ne jamči odškodninsko ali kako 
drugače (5. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)). 

3 

 
9. člen 

O upravičenosti in višini denarne pomoči odloča občinska uprava, pri čemer upošteva mnenje Komisije za 
socialna vprašanja, ki jo imenuje župan. Pri odločanju se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem 
upravnem postopku in Zakona o socialnem varstvu. 
 

10. člen 
V primeru pritožb na odločbe, ki se izdajo na prvi stopnji, odloča župan, katerega odločitev je dokončna. 
 

11. člen 
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Šempeter-Vrtojba. 
 
Doda se nov 12. člen, ki se glasi: 
»Pri dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Šempeter-Vrtojba se upoštevajo določbe tega 
pravilnika. Za primere, ki niso urejeni s tem pravilnikom pa se smiselno uporabljajo določila področnih 
veljavnih zakonskih predpisov.«6 

12. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah. 
Št. 152-01/01  
Šempeter pri Gorici, dne 31. maj 2001         

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
Št. 011-01-2/2006-3  
Šempeter pri Gorici, dne 10. marca 2006  

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 
1. 2009 dalje.  
Št. 01101-10/2008-2  
Šempeter pri Gorici, dne 18. decembra 2008  

Vloga za uveljavitev socialne pomoči Občine Šempeter - Vrtojba  

 
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 
11. 2009 dalje.  
Št. 01101-8/2009-21  
Šempeter pri Gorici, dne 13. novembra 2009  
         Župan  
        Občine Šempeter-Vrtojba  
              Dragan Valenčič l.r.  
 
 

                                                           
6 Uradni list RS št.  125/2008  


