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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2,
27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF) in 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/2005,
67/2006 in 39/2008) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. februarja 2013
sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči
v Mestni občini Koper

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom se določijo upravičenci, vrste, pogoji za dodelitev, višina in način izplačila
denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna Mestne občine Koper (v
nadaljevanju: občinska denarna pomoč) ter postopek uveljavljanja pravice do občinske
denarne pomoči.
2. člen
Sredstva za občinske denarne pomoči zagotavlja občina v okviru možnosti z vsakoletnim
proračunom.

II.

UPRAVIČENCI
3. člen

Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini
Koper, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske
možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso
mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

III.

VRSTE OBČINSKIH DENARNIH POMOČI
4. člen

Občinska denarna pomoč je namenjena za:
1. nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem;
2. plačilo šole v naravi osnovnošolcem;
3. plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom;
4. plačilo storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na
daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim
osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev
upravičene do socialne oskrbe na domu;
5. plačilo ogrevanja;
6. kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
5. člen
Občinsko denarno pomoč za namen iz 1., 2., 5. in 6. točke prejšnjega člena prejmejo
upravičenci praviloma enkrat letno, za namen iz 3. točke pa lahko prejmejo za posamezno
šolsko leto.
Občinsko denarno pomoč za namen iz 4. točke prejšnjega člena prejmejo upravičenci za čas,
ko pomoč potrebujejo, s tem da se vsako leto v mesecu marcu na novo preveri izpolnjevanje
pogojev za dodelitev občinske denarne pomoči.

IV.

POGOJI ZA DODELITEV, VIŠINA IN NAČIN IZPLAČILA OBČINSKE
DENARNE POMOČI
6. člen

Pri odločanju o dodelitvi občinske denarne pomoči in določitvi njene višine, se upošteva
minimalni dohodek posameznika oziroma družine, lastni dohodek posameznika oziroma
družine in osnovni znesek minimalnega dohodka, ki se določijo po merilih zakona, ki ureja
področje socialno varstvenih prejemkov in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
7. člen
Do občinske denarne pomoči so upravičeni posamezniki oziroma družine, ki so prejemniki
denarne socialne pomoči v skladu z zakonom iz prejšnjega člena tega pravilnika in
posamezniki oziroma družine, če njihov lastni dohodek ne presega višine minimalnega
dohodka v odstotku, ki ga s sklepom določi župan.
8. člen
Višino občinske denarne pomoči iz 4. člena tega pravilnika, razen za pomoč iz 4. točke, s
sklepom določi župan.

9. člen
Pri odločanju o dodelitvi občinske denarne pomoči iz 4. točke 4. člena tega pravilnika in
določitvi njene višine se uporablja merila za delno ali celotno oprostitev plačila storitev
socialnega servisa, ki jih s sklepom določi župan.

10. člen
Občinska denarna pomoč se praviloma dodeli v naravi, s plačilom računa za blago ali
storitev.

V.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO OBČINSKE DENARNE POMOČI
11. člen

Postopke ugotavljanja upravičenosti do občinskih denarnih pomoči vodi in v njih odloča
Center za socialno delo Koper.
Vlagatelji oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo vloge za dodelitev občinske denarne
pomoči na obrazcu pri Centru za socialno delo Koper, Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper.
Vlogi morajo vlagatelji priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev
občinske denarne pomoči.
12. člen
Vlagatelji vlagajo vloge za dodelitev občinske denarne pomoči za:
- nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem od 1. junija do 31. julija;
- plačilo šole v naravi ter plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom od 1.
januarja do 31. maja in od 1. avgusta do 31. decembra;
- plačilo ogrevanja in kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti
od 1. januarja do 31. oktobra;
- plačilo storitev socialnega servisa od 1. januarja do 31. decembra.
Občinska denarna pomoč za plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom ter za
plačilo storitev socialnega servisa pripada upravičencem od naslednjega dne po vložitvi
vloge.
13. člen
V postopku dodelitve občinske denarne pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni
postopek.
Pri odločanju o dodelitvi občinske denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno
uporabljajo določbe zakona iz 6. člena tega pravilnika.

Center za socialno delo Koper preveri podatke iz vloge in dokazil ter odloči o dodelitvi in
višini občinske denarne pomoči z odločbo. Zoper odločbo Centra za socialno delo Koper je
možna pritožba v roku petnajstih dni od dneva vročitve odločbe. O pritožbi zoper odločbo
odloča župan Mestne občine Koper.
14. člen
Mestna občina Koper sklene za izvajanje tega pravilnika s Centrom za socialno delo Koper
pogodbo, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
VI.
IZREDNA DENARNA POMOČ
15. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika lahko župan Mestne občine Koper v izjemnih primerih
(naravnih nesreč, bolezni, drugih nesreč in podobno), s sklepom dodeli izredno denarno
pomoč posameznikom ali družinam, ki so se znašli v posebej hudi socialni stiski.

VII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen

Vloge za dodelitev občinske denarne pomoči, oddane do uveljavitve tega pravilnika, se
rešujejo po določbah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini
Koper (Uradni list RS, št. 20/2002).
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju denarnih
socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 20/2002).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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