
 

 

PREDLOG: 

 
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 

40/11 - ZSVarPre-A in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

(MUV, št. 22/10) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na __________ seji, 
dne ______________ , sprejel 

 

 

PRAVILNIK 

 O DODELJEVANJU ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCE V  

OBČINI SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 

 

1. člen 
 

Novorojencem v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah se iz proračuna Občine Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah dodeli enkratna denarna pomoč, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva 
za pokrivanje povečanih stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 

 

2. člen 

 
Upravičenec do dodelitve enkratne denarne pomoči je novorojenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 ima ob rojstvu stalno prebivališče na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah; 

 ni prejel enkratne denarne pomoči za novorojence v drugi občini. 

 

3. člen 

 

Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja: 

 eden od staršev, ki ima v času rojstva otroka stalno prebivališče v občini Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah, 

 v primeru, da starša ne živita skupaj, tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi, oziroma v 

skladu s pisnim sporazumom med staršema, 

 ali zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa. 

 

4. člen 

 
Višina enkratne denarne pomoči znaša 180,00 EUR na novorojenca.  

 

O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah s 
sklepom. 

 

5. člen 

 
Občinska uprava objavi enkrat letno javni poziv za oddajo vlog, v katerem določi obdobje, za 

katero se bodo podeljevale enkratne denarne pomoči v tekočem koledarskem letu. 

 
Vloge se lahko oddajo tudi izven objave javnega poziva in se obravnavajo pri naslednjem javnem 

pozivu. 

 
Vloga se lahko odda do otrokovega dopolnjenega enega leta. 

 



 

 

Za simbolično predajo enkratne denarne pomoči se lahko pripravi protokolarni sprejem 

novorojencev in staršev pri županu. 

 

6. člen 
 

Zahtevku mora vlagatelj priložiti: 

 izpisek iz matičnega registra o rojstvu za novorojenca, 

 potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in vlagatelja, 

 številko transakcijskega računa, kamor se naj pomoč nakaže in naziv banke, pri kateri je račun 

odprt,  

 davčno številko novorojenca in vlagatelja,  

 dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu, v kolikor zakoniti zastopnik ni eden od 

staršev. 

 

Podatke iz uradnih evidenc iz prejšnjega odstavka tega člena si lahko po uradni dolžnosti pridobi 
tudi občinska uprava na podlagi predhodnega soglasja vlagatelja. 

 

7. člen 

 
O dodelitvi enkratne denarne pomoči odloči občinska uprava z odločbo.  

 

Odločba se ne izda v roku, ki je določen v zakonu, ki ureja splošen upraven postopek, vendar 
najkasneje do dneva protokolarnega sprejema novorojencev in staršev oziroma do drugega roka, ki 

se določi v javnem pozivu.  

 
Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v 

roku 15 dni od vročitve odločbe.  

 

8. člen 
 

Enkratna denarna pomoč se nakaže 30. dan po pravnomočnosti odločbe.  

 

9. člen 

 

Občinska uprava lahko na podlagi mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo odloči, da 

se pomoč dodeli v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka. 
 

10. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za 

novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 25/08).  

 

11. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 
 

Številka:  0340-5/2008 

Datum:  ________________ 
 

 

Župan  
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

Darko FRAS, univ.dipl.prav. 



 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

Občinski svet je na 23. redni seji prekinil obravnavo predlaganega pravilnika, saj se je želelo preučiti 

finančne učinke spremembe oz. povišanja enkratne denarne pomoči za novorojence, ki ni bila predvidena 

predlogu. Ker drugih pripomb na določbe predlaganega pravilnika ni bilo, se za 24. redno sejo predlaga 

zgolj sprememba 4. člena, ki določa višino pomoči, druga določila ostajajo enaka, kot predstavljena že na 

23. redni seji. 

 

Glede na razpravo, ki je potekala, sta bili predlagani dve možnosti, in sicer da bi se višina pomoči enotno 

povišala, ali pa bi se spremenila progresivno, tako da bi vsak nadaljnji otrok v družini dobil višjo 

denarno pomoč. V nadaljevanju je prikazana finančna simulacija za zadnjih 5 let: 

 

Leto 
Število 

otrok 

Trenutna 

višina 
Enotna višina  Progresivno 

150,00 € 180,00 € 

Odst. 
Sprem. Benedikt* 

Odst. 
Sprem. 

Sv. Jurij v 

Slov. g.** 

Odst. 
Sprem. 

2013 16 2.400,00 € 2.880,00 € 

20,00% 

2.342,50 -2,40% 3.600,00 50,00% 

2012 12 1.800,00 € 2.160,00 € 1.820,00 1,11% 2.700,00 50,00% 

2011 15 2.250,00 € 2.700,00 € 2.165,00 -3,78% 3.400,00 51,11% 

2010 15 2.250,00 € 2.700,00 € 2.265,00 0,67% 3.600,00 60,00% 

2009 15 2.250,00 € 2.700,00 € 2.260,00 0,44% 3.650,00 62,22% 

         

*Benedikt:        

1. otrok  135,00 €       

2. otrok  150,00 €       

3. otrok  175,00 €       

4. otrok  215,00 €       

5. otrok  265,00 €       

6. otrok in več 305,00 €       

         

**Sv. Jurij v Slov. g.       

1. otrok  200,00 €       

2. otrok  250,00 €       

3. otrok in več 300,00 €       

 

V primer progresivne dodelitve denarne pomoči je upravni postopek ugotovitve pravice do dodelitve 

pomoči zahtevnejši in dolgotrajnejši, prav tako bi bilo potrebno s pravilnikom urediti še nekatera odprta 

vprašanja, kot so: kdo so otroci, ki se štejejo kot družinski člani družine, ki prejme denarno pomoč (samo 

skupni otroci staršev novorojenca, samo tisti, ki so prijavljeni v skupnem gospodinjstvu, samo mladoletni 

oz. tisti, ki se še šolajo itd), kako se upoštevajo otroci, ki se rodijo hkrati (dvojčki, trojčki) itd. V finančni 

simulaciji se je upoštevala družina, prijavljena na istem naslovu (ne v istem gospodinjstvu, saj nekateri 

nimajo urejenih gospodinjstev in so v centralnem registru občanov vpisani na istem naslovu, vendar ne 



 

 

gospodinjstvu). Nadalje so se upoštevali zgolj otroci, ki so vzdrževani člani (dijaki po 18. letu, študentje 

do 26. leta).  

 

Glede na analizo obeh postopkov je bilo ugotovljeno, da je postopek dodeljevanja progresivne višine 

pomoči bistveno zahtevnejši, dolgotrajnejši in nesorazmeren v zvezi z višino dodeljene pomoči, zato se 

smatra kot nesmotrn. Občinskemu svetu se iz navedenih razlogov predlaga povišanje enotne višine 

pomoči, ki pa naj ne bo preveliko, saj bi to pomenilo nesorazmerno povečanje glede na lanske dobitnike 

in le-te postavilo v neenakopraven položaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


