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           MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
          ŽUPAN 
 
 
          Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 
           306-10-10,   306-12-14                     
 
 
 

Številka: 122- 406/2006-1 
Datum: 29.11.2006 
 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
 

 
ZADEVA:   Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta  

Mestne občine Ljubljana 
  
NASLOV:  Predlog Odloka o spremembah Odloka o denarni pomoči s  

predlogom za sprejem po hitrem postopku                                                
                                                    
 
GRADIVO  Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava 
PRIPRAVILA: Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo 
                                                    
 
POROČEVALKI: Tilka Klančar, univ.dipl.psih., načelnica Oddelka za zdravstvo in 

socialno varstvo 
Neva Strniša, univ.dipl.ekon., višja svetovalka v Oddelku za    
zdravstvo in socialno varstvo 

 
PRISTOJNO  
DELOVNO TELO: Odbor za zdravstvo in socialno varstvo                                                      
 
PREDLOG  1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se 
SKLEPA:  Odlok o spremembah Odloka o denarni pomoči sprejme po  
   hitrem postopku. 
 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka 
o spremembah Odloka o denarni pomoči.                                            

 
  
 
                                                                                                   ŽUPAN 
                                                                                           Zoran JANKOVIĆ  
 
 
 
Priloga:   -    Predlog odloka z obrazložitvijo  

- Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o denarni pomoči  
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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 ………seji dne ……. sprejel   

 
 

O D L O K 
o spremembah Odloka o denarni pomoči 

 
 

1. člen 
 

V Odloku o denarni pomoči (Uradni list RS št. 60/01, 17/04 in 93/05) se v 2. členu in 
v drugem in tretjem odstavku 6. člena številka »20« nadomesti s številko »30«. 
 
 

2. člen 
 

V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»Osnovni znesek denarne pomoči za namene iz 1., 4. in 6. točke 3. člena tega 
odloka znaša 190 eurov.«. 
 
Tretji odstavek se črta. 
 
 

3. člen 
 

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

4. člen 
 

Ta odlok začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka:  
Ljubljana, dne  
 
   
                                                                                                  ŽUPAN 
                                                                                      Mestne občine Ljubljana 
                                                                                             Zoran Janković 
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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 ob začetku novega šolskega leta 
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 
f) pomoč ob rojstvu otroka 
 
 
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 
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Datum:                                                       Podpis upravičenca/ke: _____________________ 
 
 
 
 
 
Opomba: za pravilnost podatkov odgovarja upravičenec 
 
Obrazec naj bo izpolnjen čitljivo in s tiskanimi črkami. 
 
 
 5. DENARNA POMOČ 
 
a. Vrsta pomoči:            ___________________________ 
                                              (izpolni center za socialno delo) 
 
 
b. Višina denarne pomoči: ___________________________EUR. 
                                               (izpolni center za socialno delo) 
 
 
 
 
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 
 
Opomba: Na osnovi tretjega odstavka 66. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS št. 24/06) stranki ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o 
dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi in organi lokalne 
skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Če stranka želi te podatke pridobiti sama, se vloga 
šteje za popolno, ko so priložena dokazila, ki jih zahteva predpis.  
 
 
 
 
 
Datum:     Podpis strokovne-ga delavke-ca: 
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O 
DENARNI POMOČI 

 
 
1. PRAVNI TEMELJ: 
 

• 18. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 
28/01; v nadaljevanju: statut), ki med drugim določa, da Mestna občina 
Ljubljana s svojimi predpisi pospešuje službe socialnega varstva 

• 27. člena statuta določa, da je za sprejem odlokov pristojen Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana  

 
 
2. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA, RAZLOGI IN 

CILJI ZARADI KATERIH SO POTREBNE SPREMEMBE AKTA 
 
 
Na osnovi Odloka o denarni pomoči (v nadaljevanju: odlok) Mestne občine Ljubljana 
iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za denarne pomoči, ki se dodelijo kot: 

- delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji 
šoli;  

- kritje stroškov šole v naravi, letovanja/zimovanja osnovnošolcev;  
- kritje stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana 

prehrana;   
- kritje stroškov kosil osebam, starejšim od 65 let;  
- premostitev trenutne materialne ogroženosti;  
- enkratna pomoč ob rojstvu otroka. 

  
V skladu z odlokom upravičenci vlagajo vloge za dodelitev denarne pomoči pri 
pristojnem centru za socialno delo, kjer ima upravičenec stalno prebivališče. Po 
Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju: zakon) so centri za socialno delo javni 
socialno varstveni zavodi in opravljajo naloge, ki so jim z zakonom poverjene kot 
pooblastila. Po preverbi vseh dokazil, center za socialno delo izda vlagatelju ali 
vlagateljici odločbo, na podlagi le-te pa se iz mestnega proračuna nakažejo sredstva 
neposredno upravičencu oziroma upravičenki ali izvajalcu oziroma izvajalki (na 
primer osnovni šoli za plačilo kosila ali kritje šole v naravi oziroma izvajalcu 
letovanja). 
 
V odloku so kriteriji za določitev višine denarne pomoči vezani na minimalni dohodek 
za posameznega družinskega člana po zakonu. Pomoč je namenjena tistim občanom 
in občankam Mestne občine Ljubljana, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim 
dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana 
po zakonu, od leta 2004 pa po odloku tudi tistim, ki do 20% presegajo minimalni 
dohodek. Tisti prejemniki in prejemnice denarne pomoči, ki s svojim lastnim 
dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na družinskega člana po zakonu, 
prejemajo 100% pomoči, kar znese v letu 2006 31.471 SIT, tisti, ki presegajo 
minimalni dohodek do 20%, pa 50% tega zneska.  
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Pomoč ob rojstvu otroka v višini dvakratnega zneska denarne pomoči se po odloku 
dodeli upravičencem in upravičenkam, ki bodisi nimajo lastnega dohodka ali ne 
dosegajo minimalnega dohodka ali presegajo minimalni dohodek za 20%.  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je leta 2004 sprejel spremembe odloka, s 
katerimi smo razširili krog upravičencev in upravičenk do prejemanja denarne 
pomoči. Uvedli smo novo kategorijo upravičencev in upravičenk, to so tisti občani in 
občanke Mestne občine Ljubljana, ki z lastnim dohodkom do 20% presegajo višino 
minimalnega dohodka. Podatkov o tem, za koliko bo naraslo število upravičencev 
oziroma upravičenk, nismo imeli, ker jih iz razpoložljivih uradnih virov ni  mogoče 
pridobiti. Zaradi tega smo bili pri določanju višine osnovnega zneska previdni in smo 
predlagali znesek, za katerega smo menili, da ga bo možno pokriti z zagotovljenimi 
proračunskimi sredstvi. Na osnovi ocen smo določili osnovni znesek denarne pomoči 
v višini 30.000 SIT.  
 
 
 
Tabela: Število dodeljenih denarnih pomoči po letih  
 
 2004 2005 
Vrsta pomoči Število 

uporabnikov 
Število 

uporabnikov 
Materialna 
ogroženost 

1.702 1.814 

Šolska kosila 1.069 1.994 
Začetek 
šolskega leta 

684 726 

Šola v naravi 37 28 
Rojstvo otroka 0 0 
Kosila starejši 35 20 
SKUPAJ 3.527 4.582 
 
 
Iz tabele je razvidno, da je v  letu 2005 število prejemnikov denarne pomoči naraslo 
za slabih 30% v primerjavi z letom 2004. V proračunu za leto 2005 smo planirali 
197.500.000 SIT sredstev za denarne pomoči, realizacija je bila 80%.  V letu 2006 se 
je začel uporabljati odlok o spremembah in dopolnitvah odloka, ki uvaja novo 
kategorijo denarnih pomoči -  pomoč ob rojstvu otroka, zato smo za denarne pomoči 
iz proračuna MOL namenili 242.000.000 SIT. Na podlagi realizacije za prvo polletje 
2006, ki je znašala 37,4 odstotka veljavnega proračuna na postavki denarne pomoči,  
ocenjujemo, da sredstva tudi v letu 2006 ne bodo v celoti porabljena. 
 
Zato s spremembo odloka predlagamo povišanje višine osnovnega zneska denarne 
pomoči s 30.000 SIT (125,19 EUR) na 45.531,60 SIT oziroma 190 EUR 
(preračunano v eure po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT) in povišanje 
cenzusa preseganja minimalnega dohodka na družinskega člana z 20% na 30%.   
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3. POGLAVITNE REŠITVE IN MOREBITNE VARIANTNE REŠITVE 
 
Predlagamo povišanje sredstev osnovnega zneska denarne pomoči za 51 odstotkov, 
smiselno s tem se črta besedilo iz 5. člena, ki govori o indeksaciji zneska.  Tako se 
bo znesek denarne pomoči povišal s 30.000 SIT (125,19 EUR) na 45.531,60 SIT 
(190 EUR), preračunano v eure po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT. Nadalje 
predlagamo, da se poviša cenzus za upravičence in upravičenke do denarne pomoči, 
in sicer, da bodo do denarne pomoči upravičeni tudi tisti občani in občanke Mestne 
občine Ljubljane, ki z lastnim dohodkom presegajo minimalni dohodek do 30 
odstotkov na posameznega družinskega člana.  

 
 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC IN DRUGIH POSLEDIC 
 
V delovnem osnutku proračuna MOL za leto 2007 smo planirali  sredstva za denarne 
pomoči v skladu z navodili za pripravo proračuna MOL za leto 2007, tako da smo 
povečali sredstva iz proračuna za leto 2006 za ocenjeno letno stopnjo inflacije v letu 
2007 v višini 2,3 odstotkov. Ocenjujemo, da bodo sredstva, ki smo jih predlagali v 
osnutku proračuna 2007, zadostovala. 
 
 
 
 
Predlagatelj predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da se odlok 
sprejme po hitrem postopku v skladu s četrto alinejo četrtega odstavka 122. 
člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, saj predlog 
sprememb Odloka o denarni pomoči ne predstavlja bistvenih vsebinskih 
sprememb.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Načelnica Oddelka  
                                                                          za zdravstvo in socialno varstvo  
                                                                             Tilka Klančar, univ.dipl.psih. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Neva Strniša, univ.dipl.ekon.    
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Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o denarni pomoči, 
ki obsega: 

– Odlok o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 60/01) 
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči v Mestni 

občini Ljubljana  (Uradni list RS, št. 17/04) 
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 

93/05) 
 
                                           
 
 
 

ODLOK O DENARNI POMOČI 
 
 
 

1. člen 
 

S tem odlokom se določijo upravičenci, kriteriji za določitev višine denarne pomoči (v 
nadaljevanju: pomoč) in postopek dodeljevanja in izplačevanja denarne pomoči v Mestni 
občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). 
 
 

2. člen 
 

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 MOL. 
 
 

3. člen 
 

Denarna pomoč se lahko dodeli za: 
    1. delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta 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, 
    6. pomoč ob rojstvu otroka. 
 
 

4. člen 
 

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 1. in 2. točke 3. člena ter upravičencem za namen iz 4. 
točke 3. člena dodeli pomoč iz 6. točke 3. člena, če imajo otroke v osnovni ali srednji šoli pa 
tudi denarna pomoč za namen iz 3. točke 3. člena.  
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4.a člen 
 

Denarna pomoč se dodeli v enkratnem znesku, kadar gre za namene iz 1., 2., 4. in 6. 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 člen 
 

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

5. člen 
 

 Denarna pomoč se za namene iz 2., 3. in 5. točke 3. člena tega odloka dodeli kot plačilo cene. 
 
Osnovni znesek denarne pomoči za namene iz 1., 4. in 6. 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. 
 
 

6. člen 
 

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. 
 
Upravičencem, ki nimajo lastnega dohodka ali ne dosegajo minimalnega dohodka, in 
upravičencem, ki presegajo minimalni dohodek do 20%, se denarna pomoč za namen iz 6. 
točke 3. člena tega odloka dodeli v dvakratni višini osnovnega zneska denarne pomoči, 
določenega v drugem odstavku 5. člena tega odloka.  
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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. 
 
 

6.a člen 
 

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. 
 
 

7. člen 
 

V postopku dodelitve pomoči (v nadaljevanju: postopek) se uporablja zakon, ki ureja splošni 
upravni postopek, kolikor ni s tem odlokom drugače določeno. 
 Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tiste 
določbe zakona, ki ureja socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč. 
 
 

8. člen 
 

Postopek na prvi stopnji vodi in hkrati tudi odloča o dodelitvi pomoči tisti Center za socialno 
delo na območju MOL, kjer ima upravičenec stalno prebivališče (v nadaljevanju: pristojni 
center). 
 
 

9. člen 
 

Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na obrazcu iz priloge tega odloka pri 
pristojnem centru. 
 
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in 
tem odlokom. 
 
O upravičenosti in višini pomoči odloča pristojni center z odločbo v roku 30 dni od dneva 
prejema vloge. 
 
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve 
odločbe. 
 
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan MOL. 
 

 
10. člen  
(črtan) 
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11. člen 
 

Sredstva za pomoč se zagotovijo z vsakoletnim proračunom MOL. 
 
 

12. člen 
 

Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na pristojnem centru od 1. 1. do 1. 11. 
tekočega leta. 
 
 

13. člen 
 

Za izvajanje tega odloka sklene MOL s pristojnim centrom pogodbo, s katero se določi tudi 
višina sredstev za njegovo delo. 
 
 

14. člen 
 

Obrazec je sestavni del tega odloka. 
 
 
Končna določba Odloka o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana (Uradni 
list, RS, št. 60/01): 

15. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija, 
uporabljati pa se začne 1. 9. 2001. 
 
 
Končna določba Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni 
pomoči (Uradni list, RS, št. 17/04): 

12. člen 
 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Končna določba Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni pomoči  
(Uradni list, RS, št. 93/05): 
 

5. člen 
 

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

6. člen 
 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 
se od 1. 1. 2006. 
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Priloga: Vloga za dodelitev denarne pomoči v Mestni občini Ljubljana 
 


