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            Hitri postopek 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _________  sprejel 

 
 
 

 
O D L O K  

o spremembi Odloka o denarnih socialnih pomočeh  
v Mestni občini Nova Gorica 

 
 
 

1. člen 
 

V Odloku o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
12/09 s spremembami) se spremeni 21.a člen, ki se na novo glasi: 
 

»21. a člen 
 

Določila tega odloka, ki se sklicujejo na Zakon o socialnem varstvu, se uporabljajo najdlje 
do 31.12.2012.« 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 
Številka: 007-12/2008- 
Nova Gorica,   
                                                                                                         Matej Arčon 
                                                                                                               ŽUPAN



 

Številka: 007-12/2008-9 
Nova Gorica, 7. maja 2012 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi Odloka o 

denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica  (v nadaljevanju: 
odlok): 

Izvajanje Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica je v 
posameznih členih vezano na Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2), 
katerega posamezna določila so se prenehala uporabljati z  iztekom preteklega leta. 
 
S 1.1.2012 sta se začela uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v 
nadaljnjem besedilu : ZUPJS) in Zakon o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljnjem 
besedilu: ZSVarPre), ki sta na področje socialnih državnih transferjev uvedla nov sistem 
tako, da se  pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri pristojnem centru za socialno delo 
na predpisani enotni vlogi. Lokalne skupnosti še vedno lahko dodatno pomagajo 
občanom v slabih materialnih razmerah.  
Zaradi številnih novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja, bo potrebno prilagoditi ali 
drugače spremeniti določila odloka, na podlagi katerega se trenutno dodeljujejo denarne 
socialne pomoči v Mestni občini Nova Gorica. Glede na to, da konec leta 2011 niso bili 
znani učinki nove zakonodaje na položaj občanov, je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji 22.12.2011 sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o denarnih socialnih 
pomočeh v Mestni občini Nova Gorica, na podlagi katerega so ostala določila odloka v 
veljavi najdlje do 31.05.2012. Ker učinki nove zakonodaje na položaj občanov še vedno 
niso znani, saj imajo centri za socialno delo težave z izdajanjem odločb, smo se odločili, 
da ostanejo v veljavi določila odloka najdlje do 31.12.2012.  
 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
Na osnovi odloka bo lahko Mestna občina Nova Gorica še vedno izvajala vse potrebne 
postopke za dodelitev denarnih socialnih pomoči kot do sedaj. Namen denarnih socialnih 
pomoči Mestne občine Nova Gorica je takojšnja in neposredna pomoč občanom, ki 
zaidejo v stisko.  
 
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
Pravna podlaga za sprejem predlaganega odloka je 19. člen Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12).    
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
Po uveljavitvi predlaganega odloka bodo občani še vedno lahko uveljavljali pravice do 
denarnih socialnih pomoči Mestne občine Nova Gorica kot do sedaj.   
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
Po sprejetju predlaganega odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale nove 
materialne obveznosti. Maksimalna višina enkratne denarne pomoči ostaja enaka 
trenutni, to je 461,22 EUR.  
 
 
 
 



 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne 
objave, št. 20/02) predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku, ker  gre za manjšo 
spremembo  odloka.  
Predlagamo, da ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme. 
                  
            
           Matej Arčon                                                      
                                                                                                                        ŽUPAN 
 
 
Metka Gorjup 
Načelnica oddelka za družbene dejavnosti                                                                                                     
          
Marinka Saksida                                                                                                                       
Višja svetovalka za družbene dejavnosti                                                             
 
                                                                         
                                                                                                                           
                                                                                                                     
 
 
 
PRILOGA:  
- Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica –neuradno 

prečiščeno besedilo                                                                                                                        
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