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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: 
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»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. 
 
 

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. 
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