Objavljeno v »Našem časopisu« št.: 354 z dne 27.10.2008
Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet
Občine Vrhnika na 16. seji, dne 16. 10. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo 2 Odloka o
denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika, ki obsega:
-

Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 13/2000)
Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš
časopis, št. 297/2003)
Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš
časopis, št. 351/2008)

Številka: 012-2/99
Datum: 17. 10. 2008

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan RIHAR, l.r.

ODLOK
O DENARNIH POMOČEH IZ SREDSTEV OBČINE VRHNIKA
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 2
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja denarnih pomoči iz
sredstev Občine Vrhnika.
2. člen
Sredstva za denarne pomoči iz sredstev Občine Vrhnika se zagotovijo v proračunu Občine
Vrhnika.
3. člen
Sredstva za denarne pomoči iz sredstev Občine Vrhnika so namenjena za denarne pomoči
upravičencem za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave (zimske pomoči).
4. člen
Do denarne pomoči za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave so upravičeni občani
Občine Vrhnika, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vrhnika.
Do denarne pomoči je upravičen posameznik ali družina, če dohodek posameznika ali
družinskih članov ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč, določenega v Zakonu o
socialnem varstvu.
Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz predhodnega odstavka je denarno pomoč za nakup
šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne materialne stiske mogoče
izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za
pridobitno delo, elementarnih nesreč, drugih nesreč, požara ali smrti hranitelja ter drugih
izjemnih okoliščinah.
Okoliščine, ki omogočajo dodelitev denarne pomoči iz prejšnjega odstavka, se dokazujejo z
ustreznimi potrdili in mnenjem strokovnega delavca Centra za socialno delo Vrhnika, ki
prosilca obravnava.

5. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki, prejemki in
drugi kriteriji, ki jih za dodelitev socialne pomoči predpisuje zakon o socialnem varstvu.
Upravičenost ugotavlja Center za socialno delo.
6. člen
Denarna pomoč za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne
materialne stiske se odmeri glede na potrebe nosilca, vendar ne more preseči dvakratnega
zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, določenega v Zakonu o socialnem
varstvu.
Denarna pomoč za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne
materialne stiske se lahko dodeli enkrat, največ dvakrat letno, ne glede na izpolnjevanje
pogojev za dodelitev te pomoči.
7. člen
Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev denarne pomoči iz sredstev občine, na Občino Vrhnika,
vložijo pa jo na Centru za socialno delo Vrhnika, ki nato ugotavlja upravičenost do te pomoči.
Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
O dodelitvi denarne pomoči odloči Občina Vrhnika z odločbo. V postopku ugotavljanja
upravičenosti do denarne pomoči se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem
upravnem postopku.
Zoper odločbo Občine Vrhnika je dopustna pritožba pri županu Občine Vrhnika v roku 15 dni
po prejemu pisnega odpravka odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri
Centru za socialno delo Vrhnika in je takse prosta.
Do datuma pričetka sprejemanja vlog je Občina Vrhnika dolžna Centru za socialno delo
Vrhnika sporočiti višino sredstev, ki so za denarne pomoči predvidena v proračunu Občine
Vrhnika za tekoče leto, Center za socialno delo pa mora občini poročati o višini porabljenih
sredstev.
8. člen
Denarne pomoči upravičencem nakazuje Občina Vrhnika po pravnomočnosti odločbe.
9. člen
Denarne pomoči za tekoče leto se izplačujejo, dokler niso v celoti porabljena v ta namen
predvidena sredstva v proračunu Občine Vrhnika. Za denarne pomoči, ki so odmerjene s
strani Centra za socialno delo, po porabi predvidenih sredstev v ta namen, Občina Vrhnika
ne zagotavlja dodatnih sredstev.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš
časopis, št. 297/2003) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Naš časopis in začne veljati petnajst dni po
objavi.
Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš časopis,
št. 351/2008) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.
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