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Na podlagi 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) in 11. člena Odloka o proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2021 (Ur.l. RS, št. 204/2020) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. 
maja 2021 sprejel 
 
 

ODLOK 
o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurju decembra 2020 

 
1. člen 

 
Ta odlok določa upravičence, višino, pogoje in merila za dodelitev finančne pomoči iz sredstev 
proračuna Mestne občine Koper fizičnim osebam, ki so utrpele škodo zaradi neurja decembra 
2020 na premičnem in nepremičnem premoženju v stanovanjih in stanovanjskih stavbah na 
območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: fizične osebe). 
 

2. člen 
 
Upravičenec do finančne pomoči na podlagi tega odloka je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
 da ima stalno prebivališče v Mestni občini Koper v stanovanju ali stanovanjski stavbi, za 

katero je prijavljena škoda ob neurju s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020, in je škoda 
ocenjena z aplikacijo AJDA, 

 da je lastnik, najemnik ali drug upravičen uporabnik stanovanja ali stanovanjske stavbe iz 
prejšnje alineje, katere gradnja ne predstavlja nedovoljenega posega v prostor. 

 
Upravičenec mora na podlagi poziva Mestne občine Koper oddati vlogo za dodelitev finančne 
pomoči na podlagi tega odloka najkasneje v roku 60 dni od dne objave poziva na Mestno občino 
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper-Capodistria, ter predložiti: 

 dokazilo o lastništvu stanovanja ali stanovanjske stavbe, če ni razvidno iz zemljiške 
knjige, ali najemno pogodbo za najem stanovanja ali stanovanjske stavbe v času neurja 
decembra 2020 ali drugo dokazilo o pravici uporabe stanovanja ali stanovanjske stavbe 
v času neurja decembra 2020 in 

 navedbo podatkov o gradbenem dovoljenju (številka, datum izdaje in organ, ki je 
gradbeno dovoljenje izdal) za stanovanjske stavbe, grajene po letu 1967, ali navedbo leta 
gradnje stanovanjske stavbe, zgrajene pred letom 1967. 

 
V primeru solastništva ali souporabe stanovanja ali enostanovanjske stavbe vlogo odda le en 
solastnik ali souporabnik, pri čemer se ostali solastniki ali souporabniki s podpisom izjave 
strinjajo, da vlogo predloži en solastnik oz. souporabnik v imenu vseh solastnikov oz. 
souporabnikov, in v njihovem imenu pridobi sredstva. V primeru, da vlogo podata lastnik 
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stanovanja ali stanovanjske stavbe in najemnik stanovanja ali stanovanjske stavbe se kot 
upravičenec obravnava lastnik stanovanja ali stanovanjske stavbe. 
 
V primeru škode na večstanovanjskih objektih vlogo odda le en lastnik ali uporabnik ali 
upravnik večstanovanjske stavbe, pri čemer se ostali lastniki ali uporabniki s podpisom izjave 
strinjajo, da vlogo predloži en lastnik oz. uporabnik oz. upravnik večstanovanjske stavbe v imenu 
vseh lastnikov oz. uporabnikov, in v njihovem imenu pridobi sredstva. 
 

3. člen 
 
Upravičencem se dodeli finančna pomoč na podlagi tega odloka do skupne višine 25.000,00 EUR. 
 

4. člen 
 
Upravičencem iz 2. člena tega odloka, ki so pravočasno oddali vlogo in izpolnjujejo pogoje iz tega 
odloka, se dodeli finančna pomoč v višini 70% ocenjene škode po aplikaciji AJDA za posamezni 
objekt. 
 
Vsota dodeljenih sredstev in izplačane odškodnine zavarovalnice ne sme presegati ocenjene 
škode po aplikaciji AJDA. 
 

5. člen 
 
Postopke za dodelitev finančne pomoči na podlagi tega odloka vodi občinska uprava Mestne 
občine Koper. O višini finančne pomoči posameznemu upravičencu na podlagi tega odloka odloči 
Župan Mestne občine Koper s sklepom. 
 

6. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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