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Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 04/2000

Na podlagi 11. člena Statuta Ustanove Petra Pavla Glavarja je uprava Ustanove Petra
Pavla Glavarja na svoji 3. seji dne 22. marca 2000 sprejela 

PRAVILNIK O DODELJEVANJU POMOČI OSTARELIM IN DRUGIM
POMOČI POTREBNIM OBČANOM OBČINE KOMENDA

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje pomoči ostarelim in drugim pomoči
potrebnim občanom Občine Komenda. 
Pomoč  se  praviloma dodeljuje  v enkratnem znesku,  lahko pa je  tudi  v več  zneskih  v
določenem obdobju.

2. člen
Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Ustanove Petra
Pavla Glavarja (v nadaljnjem besedilu: ustanova) na način, določen v ustanovitvenem aktu
ustanove.

II. MERILA ZA DODELJEVANJE POMOČI

3. člen
Ustanova lahko dodeljuje pomoč ostarelim in drugim pomoči potrebnim, ki so državljani
Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v  občini  Komenda.

4. člen
Pri  dodeljevanju   pomoči  se  upošteva  socialno  stanje  posameznika  oziroma  njegove
družine. Glede ugotavljanja statusa družinskih članov se smiselno uporabljajo predpisi s
področja socialnega varstva. 

5. člen
Pomoč se dodeljuje na podlagi javnega razpisa,  oziroma glede na prispele vloge.
Predloge  za  dodelitev   pomoči  lahko  dajo  posamezniki,  humanitarne  organizacije,  ali
odbor za dodeljevanje socialne pomoči (v nadaljnjem besedilu: odbor).  
Odbor  oceni  upravičenost  in  poda predlog za dodelitev pomoči  upravi  Ustanove Petra
Pavla Glavarja, ki odloči o dodelitvi pomoči in jo izplača prosilcu. 

 6. člen
Javni  razpis  se objavi na podlagi zagotovljenih sredstev ustanove za posamezno leto,
najkasneje do 30. septembra.

7. člen
Sklep o razpisu in vsebino razpisa sprejme uprava ustanove. 
Na razpis se lahko prijavijo občani,  ki  sami  prosijo za pomoč.  Posamezniki  lahko tudi
predlagajo,  da se pomoč dodeli  drugemu pomoči  potrebnemu občanu oziroma njegovi



družini. Na razpisu lahko s predlogi za dodeljevanje pomoči sodelujejo tudi humanitarne in
druge  organizacije  ter  javni  zavodi  tako,  da  predlagajo  občane,  ki  bi  se  jim  dodelilo
socialno pomoč. 

8. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:

1. dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda 8Kopija veljavnega osebnega
dikumenta),

2. potrdilo o dohodkih v zadnjih treh mesecih, oziroma druga ustrezna potrdila, ki jih
bo zahteval odbor,

3. obrazložitev prošnje za  pomoč.
Kadar  se občan ne prijavi  sam,  mora  predlagatelj  predložiti  priporočilo  in obrazložitev,
zakaj  ga predlaga.  V primeru, da potrdila iz prejšnjega odstavka niso predložena,  odbor
pozove prijavljenega kandidata, da jih predloži.

9. člen
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči obravnava popolne vloge, prispele v roku razpisa
in v skladu z merili  pravilnika. V roku, ki ni daljši od petnajst dni po končanem razpisu,
odbor predlaga upravi kandidate za dodelitev pomoči.
V primeru velikega števila kandidatov, imajo v okviru pogojev iz prejšnjega člena prednost
prosilci z nižjim dohodkom na družinskega člana.
Vloge, prispele zunaj razpisa, bo odbor obravnaval posebej v skladu s pravilnikom.
Če ustanova ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost
prosilca ali družinskih članov, si  pridrži pravico,  da pomoči ne dodeli.

10. člen
Uprava obravnava predlog odbora iz prejšnjega člena in v roku, ki ni daljši od 30 dni od
končanega razpisa, obvesti kandidate o izbiri.

                                                                    11. člen
Zoper odločitev lahko prosilec v roku petnajstih dni od prejema sklepa vloži ugovor pri
predsedniku(ci) uprave.

12. člen
Če z razpisom niso razdeljena vsa sredstva za pomoč, oziroma ni dodatnih prošenj ali
predlogov za dodelitev pomoči, se razpis lahko ponovi.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Glasilu Občine Komenda.
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