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SKLEP 
o določitvi višine enkratne denarne pomoči za 

novorojence v Občini Benedikt 
za leto 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:  Župan Občine Benedikt 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Benedikt 
 
 
POROČEVALEC:  Sabina ŠIJANEC, Svetovalka III za GJS 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 6. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 
Benedikt (Uradni list RS, št. 17/06) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) se sprejme Sklep o določitvi višine enkratne 
denarne pomoči za novorojence v Občini Benedikt za leto 2015, kot je bil predložen.



Na podlagi 6. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 
Benedikt (Uradni list RS, št. 17/06) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na ____. seji 
dne ___________ sprejel naslednji 
 
 

 
SKLEP 

o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence 
 v Občini Benedikt za leto 2015 

 
 
I. 
 

S tem sklepom se določa višina enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini 
Benedikt za leto 2015. 
 
 

II. 
 

Za leto 2015 je Občina Benedikt namenila denarne pomoči v naslednjih neto zneskih: 
 
- za 1. otroka v družini     135,00 € 
- za 2. otroka v družini     150,00 € 
- za 3. otroka v družini     175,00 € 
- za 4. otroka v družini     215,00 € 
- za 5. otroka v družini     265,00 € 
- za 6. in vsakega naslednjega otroka v družini  305,00 € 
 
 

III. 
 
Sklep se objavi na krajevno običajen način in velja za novorojence v Občini Benedikt 
od 1. 1. do 31. 12. 2015. 
 
 
Številka: 12102-26/2014- 
Benedikt, dne 
 
 
 
 
 ŽUPAN 
 Milan GUMZAR 
 
 
 
Dostaviti: 
- v register sklepov občinskega sveta 
- računovodstvu, tu 
- k zadevi 



OBRAZLOŽITEV 
 
Občinski svet Občine Benedikt na podlagi 6. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 17/06) za vsako proračunsko leto 
določi višino enkratne denarne pomoči za novorojence.  
 
Spodnja tabela prikazuje število rojstev v letih 2011–2014, višine enkratnih denarnih 
pomoči za novorojence v posameznem letu ter skupne zneske izplačil enkratnih 
denarnih pomoči v primerjavi z veljavnim proračunom posameznega leta. Podatki za 
leto 2014 zajemajo obdobje 1. 1.–30. 9. 2014. 
 

Otrok v družini 
EDPN 2011 

(v €) 
EDPN 2012 

(v €) 
EDPN 2013 

(v €) 
EDPN 2014* 

(v €) 
Predlog 

2015 (v €) 

prvi 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 

drugi 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

tretji 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 

četrti 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 

peti 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 

šesti ali več 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 

Skupaj rojstev 30 23 28 17   

Proračun pos. leta 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Skupaj izplačila* 3.970,00 3.400,00 3.580,00 2.745,00   

Tabela 1: Število rojstev in višina enkratnih denarnih pomoči za novorojence v letih 
2011–2014 in predlog EDPN 2015 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v letu 2011 rojenih 30 otrok in izplačanih za 
3.970,00 € denarnih pomoči. V letu 2012 je bilo rojenih 23 otrok in izplačanih za 
3.400,00 € denarnih pomoči. V letu 2013 je bilo rojenih 28 otrok in izplačanih za 
3.580,00 € enkratnih denarnih pomoči. V letu 2014 je do 30. 9. 2014 bilo rojenih 17 
otrok in izplačanih za 2.745,00 € enkratnih denarnih pomoči. 
 
Predlagamo, da zneski enkratnih denarnih pomoči za leto 2015 ostanejo na enaki ravni 
kot v letu 2014. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme Sklep o določitvi višine enkratne denarne 
pomoči za novorojence v Občini Benedikt za leto 2015, kot je predložen.  
 

*podatek do 30. 9. 2014 


