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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

 

ZADEVA: Predlog za obravnavno na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

PRIPRAVIL:  Mestna uprava Mestne občine Ljubljana 

Oddelek za zdravje in socialno varstvo 

 

NASLOV: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o denarni 

pomoči s predlogom za hitri postopek 

 

POROČEVALKI: Tilka Klančar, načelnica Oddelka za zdravje in socialno 

varstvo,  

Tanja Hodnik, podsekretarka Oddelka za zdravje in socialno 

varstvo 

 

PRISTOJNO DELOVNO 

TELO:  

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo 

 

 

 

PREDLOGA SKLEPOV:       

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o spremembah in 

dopolnitvi Odloka o denarni pomoči sprejme po hitrem postopku. 

 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi 

Odloka o denarni pomoči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 

 Prilogi: 

- predlog odloka z obrazloţitvijo 

- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št.  

     18/08 – uradno prečiščeno besedilo) 
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   PREDLOG 

 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94 /07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 18. in 27.  člena Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS št. 66/ 07 – uradno prečiščeno besedilo)  je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 

na ____ seji _____ sprejel 

 

ODLOK  

 

o spremembah in dopolnitvi Odloka o denarni pomoči 

 

 

1. člen 

 

V Odloku o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. 

členu, v napovednem stavku prvega odstavka 6. člena in v drugem odstavku 7. člena  besedi 

»socialno varstvo« nadomestita z besedilom »socialno varstvene prejemke«. 

 

2. člen 

 

V 12. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Denarno pomoč za namen iz 6. točke 3. 

člena tega odloka lahko uveljavlja eden od staršev najkasneje 3 mesece po rojstvu otroka.«.  

 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka:  

Ljubljana,  

 

 

 

Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



 

3 

 

Obrazložitev 

predloga Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o denarni pomoči 

 

 

 

1. Pravni temelj za sprejetje akta  

 

Pravna temelja za sprejem predloga odloka sta: 

-  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94 /07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09 in 51/10), ki v 21. členu  med drugim določa, da »občina samostojno opravlja lokalne 

zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine«, ter da občina 

»za zadovoljevanje potreb svojih prebivalk in prebivalcev pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, 

za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in druţine, za socialno ogroţene, invalide in 

ostarele«; 

-  Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 66/ 07 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 

1. točki 18. člena določa, »da MOL sprejema statut in druge splošne akte MOL«, v 7. točki 18. 

člena, da MOL »pospešuje zdravstveno dejavnost ter sluţbe socialnega varstva« ter v prvi 

alineji 27. člena, da mestni svet sprejema odloke. 

 

 

2. Ocena stanja ter razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

 

Na osnovi Odloka o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08 – uradno prečiščeno besedilo: v 

nadaljevanju: odlok) iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za socialno 

šibkejše občanke in občane MOL. Pomoči je več vrst, namenjene pa so tistim občankam in 

občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega 

dohodka za posameznega druţinskega člana, ki ga določa Zakon o socialnem varstvu (Uradni 

list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 

61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS), pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. 

 

Minimalni dohodek trenutno določa Zakon o socialnem varstvu, s 1. 1. 2012 pa ga bo urejal 

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11).  Zaradi navedenega 

je potrebna sprememba odloka, in sicer v delu, ki govori o upravičencih do denarne pomoči in v 

delu, ki se nanaša na odločanje o dodelitvi denarne pomoči. 

 

V predlogu odloka predlagamo tudi dopolnitev 12. člena, ki govori o časovnem okviru oddaje 

vlog, saj se je v dosedanji praksi izvajanja odloka ugotovilo, da bi bilo smiselno določiti rok za 

oddajo vloge za denarno pomoč, ki je namenjena za pomoč ob rojstvu otroka. Predlagamo, da se 

vlogo za denarno pomoč ob rojstvu otroka lahko vloţi najkasneje 3 mesece po rojstvu otroka. 

 

 

3. Poglavitne rešitve 

 

S predlaganimi spremembami bomo odlok ustrezno uskladili z novim zakonom, ki ureja 

socialno varstvene prejemke. To pomeni, da bomo v 2., 6. in 7. členu odloka namesto termina 

»zakon, ki ureja socialno varstvo«  navedli termin »zakon, ki ureja socialno varstvene 

prejemke«. 

 

Hkrati bomo s spremembo odloka natančneje definirali časovni okvir za oddajo vloge pri 

denarni pomoči ob rojstvu otroka. 

  

 

4. Finančne posledice sprejetja akta 

 

Spremembe odloka nimajo finančnih posledic za proračun MOL. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
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5. Predlog za sprejem akta po hitrem postopku 

 

Glede na to, da predlagane spremembe le v majhnem delu posegajo v odlok,  predlagamo 

skladno s četrto alinejo tretjega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), da mestni svet sprejme odlok 

po hitrem postopku. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Tanja Hodnik 

Podsekretarka 

 

Oddelek za zdravje in socialno varstvo 

Načelnica 

Tilka Klančar 

 



18 Uradni list RS, št. 18/2008  
z dne 22. 2. 2008  

Natisni  

602. Odlok o denarni pomoči (uradno prečiščeno besedilo), Stran 1597. 

 

Na podlagi 124. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 4. 2. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o denarni pomoči, ki obsega: 

– Odlok o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 60/01 z dne 20. 7. 2001),  

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 17/04 z dne 24. 
2. 2004),  

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005) in  

– Odlok o spremembah Odloka o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 138/06 z dne 28. 12. 2006). 

Št. 122-592/07-4 

Ljubljana, dne 4. februarja 2008 

Ţupan  
Mestne občine Ljubljana  

Zoran Janković l.r. 

O D L O K  

o denarni pomoči (uradno prečiščeno besedilo) 

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 30% presegajo minimalni 
dohodek za posameznega druţinskega 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 ogroţenosti,  

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. 

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 
ogroţenosti. 

5. člen 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200818
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200818
javascript:window.print()
http://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ur/u2008018.pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ra/r2008018.pdf
javascript:window.print()


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 190 eurov. 

6. člen 

Upravičencem, ki so brez lastnega dohodka, in upravičencem, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za 
posameznega druţinskega 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 30%, 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 30%, 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.  

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 ogroţenosti, določi denarna pomoč v višini 50% osnovnega zneska denarne 
pomoči, če ţivijo v skupnem gospodinjstvu z drugimi osebami, ki imajo dohodek in je mogoče sklepati, da jim je zagotovljeno preţivetje. 

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 druţini 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 urejajo 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 priloţiti 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 pritoţba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.  

O pritoţbi zoper odločbo prve stopnje odloča ţupan MOL. 

10. člen 

(črtan) 

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. 

Odlok o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 60/01) vsebuje naslednjo končno določbo: 

15. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija, uporabljati pa se začne 1. 9. 2001. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči (Uradni list RS, št. 17/04) vsebuje naslednjo končno 
določbo: 

12. člen 

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

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 93/05) vsebuje naslednjo končno določbo: 

6. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006. 

Odlok o spremembah Odloka o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 138/06) vsebuje naslednjo končno določbo: 

4. člen 

Ta odlok začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Vloga za dodelitev denarne pomoči v Mestni občini Ljubljana 

Na vrh 

 

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-018-00602-OB~P001-0000.PDF
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