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Zadeva: Ustno svetniško vprašanje - dodeljevanje denarne pomoči MOL  

  

V skladu s 98. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL ustno svetniško vprašanje in prosimo za ustni odgovor.  

 

MOL na osnovi Odloka o denarni pomoči ter ob uporabi Zakona o socialno varstvenih prejemkih 

socialno šibkejšim občankam in občanom zagotavlja denarne pomoči.  Upravičenci do denarne 

pomoči iz proračuna MOL so osebe, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom do 

30 % presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno 

varstvene prejemke, in imajo stalno bivališče v MOL. Osnovni znesek denarne pomoči MOL znaša 

190 EUR.  

Za postopek v zvezi z dodelitvijo denarne pomoči je pristojen Center za socialno delo Ljubljana. Po 

naših podatkih nekatere enote CSD Ljubljana tolmačijo zakonodajo tako, da varstveni dodatek štejejo 

kot lastni dohodek ter prosilce, upravičence do varstvenega dodatka, ki se na MOL obrnejo po 

pomoč, zavrnejo. 

Ob uporabi Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki je vedno v povezavi z Zakonom o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, se pri dodeljevanju denarne pomoči varstveni dodatek ne 

upošteva kot lastni dohodek in izhajajoč iz zakonodaje do tovrstnih odločitev ne bi smelo prihajati.  

Pri denarni pomoči MOL gre za sredstva iz proračuna MOL, zato mora občina poskrbeti za 

enakopravno obravnavo vseh prosilcev in za upoštevanje zakonodaje ob dodeljevanju pomoči.   

Zato vas sprašujemo: 

-        Ali ste seznanjeni z različnim tolmačenjem zakonodaje zaposlenih na CSD Ljubljana pri 

dodeljevanju denarne pomoči? 

-        Koliko je bilo zavrnjenih vlog v zadnjem letu zaradi upoštevanja varstvenega dodatka kot 

lastnega dohodka? 

-     Na kakšen način boste zagotovili enotno obravnavo prosilcev za denarno pomoč, sredstva 

za katero so zagotovljena iz proračuna MOL?  

 

 

Tovariški pozdrav,  

Milan Jakopovič,  

vodja Svetniškega kluba Levica 


