
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
    Ž U P A N J A  
       Mestni trg 1, Ljubljana 

 

 
 
Številka: 550-16/03-13  
Datum: 
 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNI    SVET 
 
 
 
ZADEVA:   Predlog za obravnavo na  seji Mestnega sveta Mestne občine  
                                     Ljubljana 
 
 
NASLOV: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o enkratni 

denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana        
                            
                                     
GRADIVO                       Mestna občina Ljubljana 
PRIPRAVIL:                  Mestna uprava 
                                        Oddelek  za zdravstvo in socialno varstvo 
 
 
POROČEVALCI:  Tilka Klančar, načelnica oddelka 
    Tanja Skornšek Pleš, višja svetovalka 
 
 
PRISTOJNO DELOVNO 
TELO MESTNEGA 
SVETA:   Odbor za zdravstvo in socialno varstvo 
 
 
PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči v 
Mestni občini Ljubljana       

                                                
 
 
                                                                                                                      ŽUPANJA 
                                                                                                                  Danica  SIMŠIČ 
 
 
Priloge: Predlog odloka z obrazložitvijo 
     



PREDLOG 
 
 
 
Na podlagi 18. in 27. člena  Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list, RS, št. 26/01 in 
28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na svoji ____ seji dne __________ sprejel  
 
 
 

ODLOK  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči  

v Mestni občini Ljubljana 
 
 
1. člen 

 
V Odloku o enkratni denarni pomoči (Uradni list RS št. 60/2001) se naslov odloka 

spremeni tako, da se glasi:  
»Odlok o denarni pomoči«. 
 

2. člen 
 

V 1. členu se v drugi vrstici črta beseda »enkratne«. 
 

3. člen 
 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Upravičenci do denarne pomoči so osebe, ki so brez lastnega dohodka in osebe ki z 

lastnim dohodkom do 20% presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana 
po zakonu, ki ureja socialno varstvo in imajo stalno bivališče v Mestni občini Ljubljana.« 
 

4. člen 
 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 
     »Denarna pomoč se lahko dodeli za: 

1. nakup šolskih potrebščin za otroke v osnovni in srednji šoli , 
2. šolo v naravi, letovanje/zimovanje  osnovnošolcem,  
3. kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana  
4. za premostitev trenutne materialne ogroženosti, 
5. za kritje stroškov kosil osebam starejšim od 65 let.« 
 

5. člen 
 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Denarna pomoč se dodeli upravičencem le za enega od namenov iz 3. člena tega 

odloka. 
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko upravičencem poleg denarne 

pomoči za enega izmed namenov iz prve in druge točke 3. člena, ter upravičencem  za namen 
iz četrte točke 3. člena, če imajo otroke v osnovni ali srednji šoli, dodeli tudi denarna pomoč 
za namen iz tretje točke 3. člena.«  



6. člen 
 

Za 4. členom se dodata  nova  4.a in 4.b  člen, ki se glasita: 
 

» 4.a. 
Denarna pomoč se dodeli v enkratnem znesku,  kadar gre za namene iz 1., 2 in 4. točke 

3. člena tega odloka ali za šolsko leto, kadar gre za namen iz 3. točke 3.člena tega odloka, 
oziroma za celo leto, kadar gre za namen iz 5. točke 3. člena tega odloka.  

 
4.b 

Denarna pomoč se lahko v letu v katerem je bila dodeljena, izjemoma dodeli ponovno, 
kadar gre za premostitev trenutne materialne ogroženosti.«  
    

7. člen 
 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Denarna pomoč se za namena iz 2., 3. in 5. točke 3. člena tega odloka dodeli kot 

plačilo cene. 
Osnovni znesek denarne pomoči za namena iz 1. in 4. točke 3. člena tega odloka znaša 

30.000 SIT in se usklajuje enkrat letno in sicer v mesecu januarju za indeks cen življenjskih 
potrebščin, uporablja pa se od prvega naslednjega meseca po uskladitvi. 

      Višino usklajenega osnovnega zneska denarne pomoči iz prejšnjega odstavka tega 
člena župan objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«   

 
8. člen 
 

           6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
            »Upravičencem, ki so brez lastnega dohodka in upravičencem, ki z lastnim dohodkom 
ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja 
socialno varstvo, se denarna pomoč dodeli : 
           - za namen iz 4. točke 3. člena tega odloka v višini osnovnega zneska denarne pomoči, 
določenega v drugem odstavku 5. člena tega odloka, 
           - za namen iz 1. točke 3. člena tega odloka za prvega otroka v višini 100%, za drugega 
otroka v višini 75%, za tretjega otroka v višini 50%, za vsakega nadaljnjega pa 25% 
osnovnega zneska denarne pomoči,   

-  za namen  iz 2. in 3. točke 3. člena tega odloka v višini cene in 
            -  za namen iz 5. točke 3. člena tega odloka v višini 50% cene   
            Za upravičence, ki presegajo minimalni dohodek do 20% se denarna pomoč dodeli:  
            - za namen iz 4. točke 3. člena tega odloka v višini 50% osnovnega zneska denarne 
pomoči, določenega v prvem odstavku 5. člena,                                                                                                   
            - za namen iz 1. točke 3. člena tega odloka se za prvega otroka v višini 50%, za 
drugega in vsakega nadaljnjega pa 25% osnovnega zneska denarne pomoči in                                                   

- za namene iz 2. in 3. točke 3. člena tega odloka v višini 50% cene.  
            Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se upravičencem, ki nimajo lastnega 
dohodka ali ne dosegajo minimalnega dohodka, kadar gre za premostitev trenutne materialne 
ogroženosti, določi denarna pomoč v višini 50% osnovnega zneska denarne pomoči, če živijo 
v skupnem gospodinjstvu z drugimi osebami, ki imajo dohodek in je mogoče sklepati, da jim 
je zagotovljeno preživetje.«    

 
 



9. člen 
 

          Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi: 
 »6.a 

 
           Denarna pomoč za namene iz 1.do 3. točke 3. člena, določena na način iz prvega in 
drugega odstavka 5. člena tega odloka, se dodeli za vsakega posameznega otroka v družini 
upravičenca.«  
 

10. člen 
 

           10. člen se črta. 
 

11. člen 
 

            Besedilo obrazca Vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči v Mestni občini 
Ljubljana se nadomesti z novim besedilom, ki je priloga tega odloka in njen sestavni del. 
 
 

12. člen 
 
            Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Ž U P A N J A 
                                                                                                                               Danica Simšič 
  
                                                                                                                
Štev.: 550-16/03-13 
Datum:  
 
 
 
 



CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA _____________________ 
Številka: __________________ 
Datum:   __________________ 
 
 
VLOGA ZA DODELITEV DENARNE POMOČI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
 
 
Vloga za dodelitev denarne pomoči (ustrezno obkroži): 
a) pomoč za nakup šolskih potrebščin 
b) pomoč za šolo v naravi, letovanje/zimovanje, 
c) pomoč za kosila osnovnošolcem in dijakom v šolskem letu 
d) pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti 
e) pomoč za kritje kosil starejšim občanom 
 
 
1. PODATKI O UPRAVIČENCU: 
Ime in priimek: _______________________________________ 
Podatki o rojstvu: _____________________________________ 
Naslov stalnega bivališča: ______________________________ 
Pošta: ______________________________________________ 
Davčna številka: ______________________________________ 
 
 
2. NAČIN NAKAZILA POMOČI 
Banka, št. osebnega računa: __________________________ 
Narava (naročilnica): ________________________________ 
 
 
3. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH 

Ime in priimek Podatki o rojstvu Sorodstveno razmerje Status 
    
    
    
    
    
 
 
4. PODATKI O DOHODKIH UPRAVIČENCA IN DRUŽINSKIH ČLANOV 

Ime in priimek Vrsta dohodka Znesek Čas 
    
    
    
 
 
 
 
Datum:                                                       Podpis upravičenca/ke: _____________________ 
 
 
 
Opomba: Za pravilnost podatkov odgovarja upravičenec. 
     Obrazec naj bo izpolnjen čitljivo in s tiskanimi črkami. 
 



VIŠINA DENARNE POMOČI (izpolni center za socialno delo) 
 
 
a. Vrsta pomoči: _______________________________ 
 
 
b. Znesek:  ____________________________SIT. 
 
 
 
PRILOGE: 
- potrdilo o stalnem bivališču 
- potrdilo o dohodkih za zadnje tri mesece 
- potrdilo o šolanju 
- potrdilo davčne uprave o premoženjskem stanju ali drugih prejemkih 
- potrdilo zavoda za zaposlovanje 
 
 
 
 
Datum:     Podpis strokovne-ga delavke-ca: 



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA  
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 7. seji, 15. decembra 2003 sprejel 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči v 
Mestni občini Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je podal dva predloga in sicer: 
1. v odlok naj se uvrsti tudi pomoč za kritje stroškov kosil starejšim občankam in 

občanom in 
2. da naj se pomoč, ki se dodeli za nakup šolskih potrebščin za otroke v osnovni in 

srednji šoli, dodeli glede na število otrok v družini, vendar v različni višini. 
 
Oba predloga sta bila upoštevana v 4., 6., 7. in 8. členu. 
 
Podan je bil predlog, da se prouči možnost dviga višine pomoči. V osnutku odloka je 
oddelek predlagal 30.000 SIT. 
 
Še enkrat smo proučili možnost povišanja zneska pomoči,  vendar zaradi omejitev, ki 
jih predstavlja proračun to ni možno. Kljub temu pa po naši oceni večina prejemnikov/-
c denarne pomoči zaradi tega ne bo na slabšem (tabela 1 in 2a, 2b, 2c). Gre namreč 
za to da v spremembah in dopolnitvah odloka predlagamo, da se v izjemnih primerih 
pomoč lahko dodeli dvakrat, kar v skupnem znesku pomeni 60.000 SIT (sedaj je 
pomoč možno dodeliti samo enkrat – 43.522 SIT). Poleg tega je predvidena 
sprememba, da se pomoč za nakup šolskih potrebščin dodeli glede na število otrok 
(do sedaj se pomoč dodeli v enkratnem znesku ne glede na število otrok), kar pomeni, 
da bodo družine z več otroki avtomatično v boljšem položaju kot sedaj. 
 
Predloga, ki ju je podala ga. Levičar ni bilo potrebno vključiti v predlog odloka, saj 
predlagani 4.b člen omogoča, da se katerakoli oblika pomoči (razen tistih, kjer to ni 
smiselno – npr. kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana) 
v izjemnih primerih dodeli dvakrat. 
 
 
1. BESEDILO TISTIH DOLOČB OSNUTKA AKTA, ZA KATERE SE PREDLAGAJO 

SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE 
 
4. člen 
 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 
     »Denarna pomoč se lahko dodeli za: 

6. nakup šolskih potrebščin za otroke v osnovni in srednji šoli , 
7. šolo v naravi, letovanje/zimovanje  osnovnošolcem,  
8. kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana  
9. za premostitev trenutne materialne ogroženosti.« 

 
6. člen 
 

Za 4.členom se dodata  nova  4.a in 4.b  člen, ki se glasita: 
 

» 4.a. 
Denarna pomoč se dodeli v enkratnem znesku,  kadar gre za namene iz 1., 2 in 4. 

točke 3.člena tega odloka ali za šolsko leto,  kadar gre za namen iz 3. točke 3.člena tega 
odloka.  



4.b 
Denarna pomoč se lahko v letu v katerem je bila dodeljena, izjemoma dodeli 

ponovno, kadar gre za premostitev trenutne materialne ogroženosti.«  
    
 7. člen 

 
5.člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Denarna pomoč se za namena iz 2.in 3.točke 3.člena tega odloka dodeli kot plačilo 

cene. 
Osnovni znesek denarne pomoči za namena iz 1. in 4. točke 3.člena tega odloka 

znaša 30.000 SIT in se usklajuje enkrat letno in sicer v mesecu januarju za indeks cen 
življenjskih potrebščin, uporablja pa se od prvega naslednjega meseca po uskladitvi. 

      Višino usklajenega osnovnega zneska denarne pomoči iz prejšnjega odstavka tega 
člena župan objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«   

 
8. člen 

 
           6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
            »Denarna pomoč za upravičence, ki so brez lastnega dohodka in upravičence, ki z 
lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana 
po zakonu, ki ureja socialno varstvo, se za namen iz 1.in 4.točke 3.člena tega odloka dodeli v 
višini osnovnega zneska denarne pomoči, določenega v drugem odstavku 5.člena tega 
odloka, oziroma v višini cene, za namen  iz 2.in 3.točke 3.člena tega odloka.    
            Denarna pomoč za upravičence, ki presegajo minimalni dohodek do 20% se za 
namen iz 1. in 4.točke 3.člena tega odloka določi v višini 50% osnovnega zneska denarne 
pomoči, določenega v prvem odstavku 5.člena, oziroma 50% cene za namene iz 2.in 3.točke 
3.člena tega odloka.  
            Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se upravičencem, ki nimajo 
lastnega dohodka ali ne dosegajo minimalnega dohodka, kadar gre za premostitev trenutne 
materialne ogroženosti, določi denarna pomoč v višini 50% osnovnega zneska denarne 
pomoči, če živijo v skupnem gospodinjstvu z drugimi osebami, ki imajo dohodek in je 
mogoče sklepati, da jim je zagotovljeno preživetje.«    
 
 
 
2. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
 
Zaradi sprememb in dopolnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
enkratni denarni pomoči finančnih posledic ne bo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 NAČELNICA ODDELKA ZA 
Pripravila:                                                         ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
                                                                                                                                                        
Tanja Skornšek Pleš, dipl.soc.del                            Tilka Klančar, univ.dipl.psih. 
                             
 


