
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o denarni pomoči, ki obsega: 

- Odlok o  denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08 z dne 22. 2. 2008 - uradno prečiščeno besedilo) 

in 

- Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 4/12 z dne 20. 1. 

2012). 

O D L O K  

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

ureja socialno varstvene prejemke 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. 

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 190 

eurov. 

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 varstvene 

prejemke, 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 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 urejajo socialno varstvene prejemke 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) 

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. 

Denarno pomoč za namen iz 6. točke 3. člena tega odloka lahko uveljavlja eden od staršev najkasneje 

3 mesece po rojstvu otroka. 

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. 

Odlok o spremembah  in dopolnitvi Odloka o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 4/12) vsebuje 

naslednji prehodno in končno določbo: 

3. člen 

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

 

 

 


