
ODLOK
o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoii v

Obiini Bovec

r. sploSrue ooloder

1. dlen

odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomodi v obdini Bovec dolodaupravidenost do enkratne denarne 
,socialne porori, upravidence, kriterije, namen inpostopek za doloditev visine enkratne denarne ,J.iuf nu'foroei.

2, dlen

Enkratno denarno socialno pomod iz proraduna obdine Bovec, se upravidencem lahkododeli najved dvakrat letno, le izjemoma vedkrat, lot pomod pri razresitvi trenutnematerialne stiske prosilca,

obdina Bovec vsako reto zagotavrja sredstva v proradunu obdine.

3. dlen

Za vodenje postopko.v in odlodanje na prvi stopnji obdina Bovec pooblasti center za socialnodelo Tolmin (v nadaljevanju: CSD Tolmin).

II. UPRAVIdENCJ, KRITERIJI, VISINA IN NAMENSOCIATNE POMOEI ENKRATNE DENARNE

Na podlagi 2L. in 29. drena Zakona 
:._rg5r! s.amoupravi (ur. r. RS, 6t. g4r07 _ uradnopredisdeno besedilo, 76/08,7g10g in 51/10), gg, dreni ialonu o socialnem varstuu (Ur. L RS,it' 3107 - uradno ?t.!fi"l" turuiiL, z{fot, 41107 ii stttzl in 16. drena statuta obdine

ii:TJrT rlr$li 
it' 72/06 in 8e/10), ie obdinski svet bucinl eovlc na'lvoii 6. seji dne

4. dlen

Do enkratne denarne socialne pomodi so upravideni drzavljani RS, ki imajo stalno bivaliSdena obmodju obdine.Bovec ter tujci, ki imajo o"*ri.rl. -.sta.lno prebivanje v sloveniji, inimajo stalno bivaridde na obmodju obdine Bovec in iam tudi oeiansko prebivajo.

5. dlen

Enkratna denarna socialna pomod se lahko samski
ugotovi, dq :. je samska oseba oziroma druiina iz
znasta v poloZaju materialne ogroZenosti.

osebi oziroma druZini dodeli, de se
razlogov, na katere ne more vplivati

I



Pri tem lastni dohodek samske osebe oziroma druZine ne sme presegati za ved kot 100 o/o

minimalnega dohodka za samsko osebo oziroma druZino dolodenega po Zakonu o socialno
varstvenih prejemkih.

6. dlen

Enkratna denarna socialna pomod znaSa najved do vi5ine osnovnega zneska minimalnega
dohodka in se v posameznem primeru dolodi glede na stopnjo materialne ogroZenoiti
vlagatelja oziroma njegove druZine ali zakonske oziroma izven zakonske skupnosti.

Pri ugotavljanju minimalnega dohodka se upoStevajo vsi dohodki in prejemki, na podlagi
katerih se ugotavlja upravidenost do denarne socialne pomodi iz sredstev proradunl
Republike Slovenije po Zakonu o socialno varsWenih prejemkih ki so jih vlagatelj in njegovi
druZinski dlani oziroma dlani zakonske ali izven zakonske skupnosti prejeli v zaOniitr [retr
mesecih pred vloZitvijo vloge ter druge socialne okoli5dine vlagatelja oziroma druZine.

7. dlen

ViSina minimalnega dohodka za posameznega druiinskega dlana se v razmerju do osnovnega
zneska minimalnega dohodka dolodi po merilih zakona o socialno varstvenih prejemkih ln
vsakokratni usklajeni vi5ini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki ga dolodi minister,
pristojen za socialno varstuo in je objavljen v Uradnem listu RS.

B. dlen

S tem odlokom se opredeli tudi moinosti uveljaviWe enkratne denarne socialne pomodi v
primeru elementarne nesrede (polar, poplava, potres), V navedenih primerih se ne
upoitevajo kriter'rji dolodeni v 5, dl. tega odloka in se lahko dodeli viSja enkratna denarna
socialna pomod.

Izjemoma je mogode dodeliti enkratno denarno socialna pomod tudi takrat, ko lastni
dohodek samske osebe oziroma druZine za ved kot 100o/o presega minimalni dohodek
doloden za samsko osebo oz. drulino, de gre za teljo bolezen ali smrt v druZini, in drugih
primer, ko CSD Tolmin oceni, da gre zatelje socialne razmere.

9. dlen

Enkratna denarna socialna pomod je namenjena:
- nakupu Solskih potrebSdin,
- pladilu letovanja in Sole v naravi,
- pladilu poloZnic namenjenih za zagotavljanje osnovnih in nujnih Zivljenjskih potreb

(elektrika, komunala, zdravsWeno zavarovanje in drugo),
- nakupu hrane, obladil in obutve,
- nakupu ozimnice, kurjave,
- drugim nujnim Zivljenjskim stro5kom, ko CSD Tolmin upravidenost presodi glede na

trenutne materialne, socialne ali druZinske razmere vlagatelja
- pladilo dijaSkega doma.

10. dlen

Enkratna denarna socialna pomod se izplada vlagatelju neposredno, lahko pa tudi v
funkcionalni obliki, ko vlagatelj ne more zagotoviti namenske porabe, V funkcionalni obliki se



enkratna denarna socialna pomod izplada tudi v primeru, ko CSD Tolmin oceni, da bo le na

tak nadin zagotovljen namen porabe dodeljene enkratne denarne socialne pomodi.

ilI. posTopEK UvEuAvUANJE ENKRATNE DENARNE SocIALNE PoMOer

11. dlen

Pravico do enkratne denarne socialne pomodi vlagatelj uveljavlja na predpisanem obrazcu

vloge, kije enak obrazcu vloge zaizredno denarno socialno pomod iz drZavnih sredstev,

Vlogo vlagatelj vloZi na CSD Tolmin, ki vodi postopke ugotavljanja upravidenosti do enkratne
denarne socialne pomodi, in odloda v skladu z Zakonom o sploinem upravnem postopku.

Podatki o vlagatelju in njegovih druZinskih dlanih se zbirajo neposredno od vlagatelja ter iz
drugih uradnih evidenc.

12. dlen

Zoper odlodbo CSD Tolmin je dovoljena pritoZba, o kateri odloda Zupan obdine.

13. dlen

Pri odlodanju o dodelitvi enkratne denarne socialne pomodi se poleg dolodb tega odloka
smiselno uporabljajo tudi tiste dolodbe Zakona o socialno varsWenih prejemkih in Zakona o

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v delu, ki urejajo podrodje denarnih socialnih pomodi.

14. dlen

Ta odlok pridne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 007-Ll20t5
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