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Obrazložitev: 
 
Občinski svet Občine Mozirje je v letu 2007 sprejel noveliran Pravilnik o enkratni denarni 
pomoči za novorojence v občini Mozirje (Ur.l. RS št. 31/07), ki je bil v prvotni obliki sprejet 
že v letu 2004.  
 
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni novorojenci oziroma eden od staršev, ki imajo 
državljanstvo Republike Slovenije, stalno prebivališče v občini Mozirje in živijo z 
novorojencem. Pravico lahko upravičenci uveljavljajo s pisno vlogo na predpisanem obrazcu 
Občine Mozirje. Pomoč se nakaže upravičencu na podlagi odločbe vlagatelju na njegov 
osebni račun.  
 
Skladno 2. odstavkom 3. člena navedenega pravilnika o spremembi višine pomoči odloča 
Občinski svet Občine Mozirje s sklepom na predlog župana. Višina pomoči je bila po 
obstoječem sklepu iz leta 2010 v višini  200,00 EUR neto. Predlagamo, da  višina pomoči od 
01.01.2019 dalje znaša 300,00 EUR neto. 
 
Navedeni predlog o določitvi enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje, je bil 
upoštevan pri pripravi proračuna za leto 2019. Na postavki 20029001 Pomoč družinam – 
novorojenčki, je zagotovljenih 11.000 EUR (prej 6.600 EUR). 
 
Vsled navedenemu predlagamo naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejema in potrjuje  sklep o določitvi višine enkratne 
pomoči za novorojence v občini Mozirje, v predlagani obliki in vsebini in sicer za otroke 
rojene od  01.01.2019 dalje. 
 
Pripravil: 
mag. Ivo Glušič 
 



 
Na podlagi 2. odstavka 3. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini 
Mozirje (Ur. l. RS št. 31/07), je Občinski svet Občine Mozirje na svoji 3. redni seji, dne         
__.__.2019, sprejel naslednji 
 
 
 
 
 

S K L E P 
o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje 

 
 

1. člen 
 

Višina enkratne pomoči za otroke rojene od 01.01.2019 dalje znaša 300,00 EUR in se 
izplačuje po Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Mozirje (Ur.l. RS 
št. 31/07). 
 

2. člen 
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejeta, uporablja pa se od 01.01.2019 dalje. 
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