Objavljeno v »Našem časopisu« št. 415/14 z dne 28. 4. 2014

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2,
79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF), Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (Uradni list RS,
št. 61/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2013, 99/2013) in 13. in 14.
člena Statuta Občine Vrhnika (365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 24. redni
seji dne 3. 4. 2014 sprejel naslednji

ODLOK
O DODELJEVANJU ENKRATNE DENARNE POMOČI V OBČINI VRHNIKA
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja denarnih pomoči iz
sredstev Občine Vrhnika, ki se zagotovijo v proračunu Občine Vrhnika.
2. člen
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo stalno prebivališče v Občini Vrhnika
- trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali vse možnosti za
pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z
dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in
dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih
nihče ni dolžan preživljati ter so se ne po lastni krivdi zaradi spleta neugodnih
okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, nenadna brezposelnost, smrt v družini,
naravne nesreče in podobno) znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati
najnujnejših obveznosti,
- so bili v zadnjih treh mesecih upravičeni do denarne socialne pomoči po Zakonu o
socialnovarstvenih prejemkih,
- ne presegajo višine minimalnega dohodka, določenega v Zakonu o
socialnovarstvenih prejemkih.
3. člen
Izjemoma se lahko dodeli enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko prosilec ni uveljavljal
pravice do denarne socialne pomoči ali presega višino minimalnega dohodka, določenega v
Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, vendar samo v primeru težke materialne ogroženosti
posameznika ali družine (težja bolezen, elementarna nesreča, smrt v družini in podobno).
4. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena za nakup šolskih potrebščin, osnovnih življenjskih
potrebščin, ozimnice oziroma nujno potrebne hrane, kurjave oziroma drugih stroškov in
izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
5. člen
Enkratno denarno pomoč prejmejo upravičenci praviloma enkrat letno v enkratnem znesku.
6. člen
Predlog za uveljavitev enkratne denarne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca,
zdravstvene službe, šolske svetovalne službe, krajevne skupnosti ali Centra za socialno
delo.
Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

7. člen
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči se vloži na obrazcu, z vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pomoči.
8. člen
Postopek vodi komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo praviloma sestavljajo dva predstavnika
Občinske uprave in en predstavnik Centra za socialno delo Vrhnika.
Komisija pripravi predlog za dodelitev enkratne denarne pomoči, na podlagi katere občinska
uprava izda odločbo o višini pomoči, ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem
postopku.
Zoper odločbo je dopustna pritožba pri županu Občine Vrhnika v roku 15 dni po prejemu
odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik in je takse prosta.
9. člen
Pri ugotavljanju lastnega dohodka posameznika oziroma družine se upoštevajo povprečni
mesečni dohodki in prejemki posameznika oziroma družine v obdobju treh koledarskih
mesecev pred oddajo vloge, ki jih določa Zakon o socialnovarstvenih prejemkih.
10. člen
V postopkih odločanja o dodelitvi denarne pomoči lahko Občinska uprava oziroma komisija
pridobi mnenje pristojnega centra za socialno delo, kadar oceni, da je to potrebno.
11. člen
Enkratna denarna pomoč se praviloma nakaže neposredno upravičencu, razen v primeru, če
komisija oceni, da denarna pomoč ne bi bila namensko uporabljena ali da je bolj primerna
druga oblika izplačila oziroma nakazila. V teh primerih se lahko sredstva nakažejo drugi
osebi oziroma ustanovi, kadar gre za plačilo zapadlih obveznosti.
V primeru, da ima upravičenec neporavnane zapadle obveznosti do Občine Vrhnika, se z
denarno pomočjo najprej poravnajo obveznosti do Občine Vrhnika.
12. člen
Upravičenec je v roku 60 dni od prejema sredstev na njegov račun dolžan dostaviti dokazila
o namenski porabi dodeljenih sredstev (fotokopije odrezkov plačanih položnic, kopije
računov in podobno), v nasprotnem primeru v naslednjem koledarskem letu ne more več
prejeti enkratne denarne pomoči. V izjemnih primerih lahko komisija naslednje leto odobri
pomoč tudi upravičencu, ki v predhodnem letu ni dostavil dokazil o namenski porabi. Izjeme
komisija posebej obrazloži.
13. člen
Predlog za določitev višine enkratne denarne pomoči za samsko osebo oz. družino vsako
leto pripravi komisija, ki vodi postopek. Predlog potrdi župan.
Komisija lahko določi, da se upravičencu denarna pomoč dodeli tudi v nižjem znesku, kot bi
mu pripadal po tem odloku, ali se mu ne dodeli, če ugotovi:

-

da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost prosilca in
njegovih družinskih članov,
da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakonu o socialnem
varstvu, pa pridobivajo dohodke.

Komisija lahko predlaga tudi višji znesek, če ugotovi, da gre za izjemno težko materialno
ogroženost (elementarna nesreča, smrt, težka bolezen in podobno).
14. člen
Denarne pomoči za tekoče leto se lahko izplačujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v
tekočem letu, dokler niso v celoti porabljena v ta namen predvidena sredstva v proračunu
Občine Vrhnika.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev
Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 13/2000, Naš časopis, št. 297/2003, 351/2008 in 354/2008).
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v glasilu Naš časopis.
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