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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE)) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in 
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 29. 
decembra 2020 sprejel  
 
 

ODLOK  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči  

v Mestni občini Koper 
 

1. člen 
 
V Odloku o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS , št.  3/17, v 
nadaljevanju: odlok) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se za besedama »s stalnim« doda besedi »in 
dejanskim«. 
 

2. člen 
 
V 5. členu odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
 
»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se občinsko denarno pomoč za namen iz 6. in 7. točke 
prejšnjega člena lahko na podlagi sklepa župana dodeli večkrat letno, in sicer upravičencem določenim v 
sklepu župana. 
 

3. člen 
 
V prvem odstavku 11. člena odloka se besedilo »Center za socialno delo Koper« nadomesti z besedilom » 
Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper«. 
 
V drugem odstavku se besedilo » Centru za socialno delo Koper« nadomesti z besedilom »Centru za 
socialno delo Južna Primorska, Enota Koper«. 
 

4. člen  
 
Besedilo prvega odstavka 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Roki za oddajo vlog za občinsko denarno pomoč za namene iz 1., 2., 3., 4., 6. in 7. alineje 4. člena tega 
odloka se določijo v Sklepu župana o določitvi pogojev za dodelitev občinske denarne pomoči in njene 
višine. 
 
Rok za oddajo vlog za občinsko denarno pomoč za namen iz 5. alineje 4. člena tega odloka se določi v 
Sklepu o določitvi meril za delno ali celotno oprostitev plačila storitev socialnega servisa.« 
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
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5. člen 
 
V prvem stavku tretjega odstavka 13. člena se besedilo »Center za socialno delo Koper« nadomesti z 
besedilom »Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper«. 
 
V drugem stavku tretjega odstavka se besedilo »Centra za socialno delo Koper« nadomesti z besedilom 
»Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper«. 
 

6. člen 
 
V 14. členu se besedilo »Centrom za socialno delo Koper« nadomesti z besedilom »Centrom za socialno 
delo Južna Primorska, Enota Koper«. 
 

7. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
                                                                                                                       MESTNA OBČINA KOPER 
Številka: 122-119/2020                                    Župan 
Koper, 29. decembra 2020                  Aleš Bržan 
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OBRAZLOŽITEV 
 

predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih 
pomoči v Mestni občini Koper 

 
 
Občinski svet Mestne občine Koper je decembra leta 2016 sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih 

socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 3/17, v nadaljevanju: odlok), ki določa 

upravičence, vrste, pogoje za dodelitev, višino 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. Z uveljavitvijo tega odloka je prenehal veljati Pravilnik 

o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 18/13). 

V prvem členu predloženega predloga odloka je vnesena dopolnitev pogojev, ki jih morajo upravičenci 

izpolnjevati, in sicer je poleg stalnega prebivališča zahtevano še dejansko prebivališče upravičencev v 

Mestni občini Koper.  

Predloženi predlog odloka v drugem členu dopolnjuje 5. člen odloka z določilom, da se, ne glede na 

določilo predhodnih odstavkov istega člena, ki omejujejo število dodelitve občinske denarne pomoči v 

določenem obdobju, občinsko denarno pomoč za namen plačila ogrevanja in kritja drugih stroškov za 

premostitev trenutne materialne ogroženosti lahko, na podlagi sklepa župana, dodeli več kot enkrat 

letno, in sicer upravičencem, določenim s sklepom župana. 

Navedena dopolnitev odloka je potrebna, da se dodeljevanje občinske denarne pomoči promptno in 

fleksibilno prilagaja potrebam občanov, ki se iz različnih razlogov soočajo s socialno stisko. Dopolnitev 

odloka glede dodeljevanja občinskih denarnih pomoči je lahko na primer odgovor na socialne stiske 

občanov, ki so posledica epidemije Covid-19.  

Predloženi predlog odloka v 4. členu vnaša spremembo glede opredelitve rokov, do katerih je potrebno 

vložiti vlogo za pridobitev občinske denarne pomoči za posamezne namene.  Le- ti bodo po novem za 

občinsko denarno pomoč za namene iz 1., 2., 3., 4., 6. in 7. alineje 4. člena odloka določeni v Sklepu župana 

o določitvi pogojev za dodelitev občinske denarne pomoči in njene višine, roki za oddajo vlog za občinsko 

denarno pomoč za namen iz 5. alineje 4. člena tega odloka pa se določi v Sklepu o določitvi meril za delno 

ali celotno oprostitev plačila storitev socialnega servisa. Sprememba je potrebna zaradi boljše 

operativnosti in fleksibilnejšega prilagajanja spremembam zakonodaje. 

Ostali členi predloga vsebujejo spremembe besedila, ki odloka vsebinsko ne spreminjajo, ampak so 
vnesene le zaradi poočitve sprememb organiziranosti in naziva Centra za socialno delo. 
 
Ocenjujemo, da predlog odloka pomeni višje finančne obveznosti za proračun Mestne občine Koper v 

okvirnem znesku dodatnih 50.000,00 eur letno. 

Glede na navedeno predlagamo, da Občinski svet obravnava in sprejme predloženi predlog odloka. V 

kolikor v prvi obravnavi ne bo pripomb oziroma bodo takšne, da jih je možno uskladiti in sprejeti 

predloženi predlog odloka takoj, predlagatelj predlaga, da Občinski svet sprejme predloženi Predlog 

odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini 

Koper po skrajšanem postopku. 

Koper, 14. 12. 2020 
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Pripravili: 
 
Helena Benčič, l.r. 
Višja svetovalka – za družbene dejavnosti   
 
Neda Stropnik Vičič 
Višja svetovalka – za zdravstveno in socialno 
varstvo         

 
 

Timotej Pirjevec 
Sekretar – vodja Urada za družbene dejavnosti 

 


