Objavljeno v Našem časopisu št.: 297/2003
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 36/02), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 38/02, 106/02), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92, 41/99, 26/01) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00,
36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 7. seji, dne 11.9.2003 sprejel
ODLOK
o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika
1. člen
V 4. členu Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 13/00)
se v prvem odstavku črtata točki 1 in 2.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
''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.''
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
Spremeni se 5. člen , tako da se glasi:
''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.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena, tako, da se glasi:
''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.''
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
''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.
4. člen
Doda se nov 9. člen, ki se glasi:
''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.
Dosedanji 9. člen postane 10. člen.
5. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Naš časopis in začne veljati petnajst dni po
objavi.
OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET
Številka: 16/1-01200-0002/99
Datum: 17.9.2003

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan RIHAR l.r.

