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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
ZADEVA: Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini   
                   Kranj - predlog 
 
 
Svet Mestne občine Kranj je osnutek Odloka o enkratnem denarnem prispevku za 
novorojence v Mestni občini Kranj obravnaval na 19. seji v sredo, dne 24.11.2004, predhodno 
pa so osnutek odloka obravnavala tudi pristojna delovna telesa sveta. Podanih je bilo več 
pripomb. 
 
Upoštevane so bile naslednje pripombe Statutarno pravne komisije: 

- v 2. členu se beseda »novorojenemu otroku« nadomesti z besedo »upravičencu«; 
beseda »družina« pa je ustrezen izraz, saj je to edina oblika, kateri se zagotovi 
dopolnilni prejemek (družina je tako eno-starševska kot popolna), 

- v drugem odstavku 3. člena se za besedo »živi« doda pika in se črta nadaljnje 
besedilo, 

- v 4. členu se besedo »ali« nadomesti z besedilom »oziroma je na razpolago«, 
- v 6. členu se zaimek »njih« nadomesti z zaimkom »njej«,  
- črta se 10. člen odloka. 

 
Na predlog Odbora za družbene dejavnosti se v 5. členu črta 3. in 4. alinea, s tem pa hkrati 
odgovarjamo tudi na svetniško vprašanje glede vlaganja vlog za dodelitev enkratnega 
denarnega prispevka. 
Obvezna priloga, ki jo mora priložiti vlagatelj, ostaja fotokopija transakcijskega računa, in 
sicer zaradi dokazila o točnosti podatkov. Poleg tega mora vlagatelj priložiti tudi izpisek iz 
rojstne matične knjige, kajti na Upravni enoti Kranj občinska uprava lahko pridobi le izpiske 
za otroke, rojene v porodnišnici v Kranju. Veliko otrok s stalnim prebivališčem v Mestni 
občini Kranj pa se rodi tudi v drugih porodnišnicah po Sloveniji. Glede na to, da je v izpisku 
iz rojstne matične knjige novorojenca vidno tako stalno prebivališče matere kot očeta, smo 
omenjeno dokazilo črtali iz obveznih prilog. 
 
Zaradi podanih različnih mnenj na osnutek odloka glede višine enkratnega denarnega 
prispevka za novorojenega otroka (od predlaganih višjih zneskov za prvega otroka, do nižjih 



za drugega,…) predlagamo enak znesek za vsakega novorojenega otroka, to je na osnovi  
števila rojstev po statističnih podatkih in na podlagi že sprejetega proračuna 27.000,00 sit. 
 
Glede na to, da je predlagana višina enkratnega denarnega prispevka za vsakega novorojenega 
otroka enaka, se črta druga alinea 5. člena. 
Posledično se spremeni tudi 9. člen odloka, in sicer se za besedo »odloku« doda naslednje 
besedilo »se začne izplačevati za otroke rojene od 1.1.2005 dalje in znaša za novorojenega 
otroka 27.000,00 sit«. Glede na navedeno se črta vseh pet alinej 9. člena. 
 
Ob upoštevanju vseh navedenih sprememb se je ustrezno spremenila tudi vloga za enkratni 
denarni prispevek za novorojence v Mestni občini Kranj. 
 
Poleg tega je občinska uprava na pobudo svetnikov naslovila na Ministrstvo na finance 
pobudo, da bi bil enkratni denarni prispevek za novorojence oproščen plačila dohodnine. 
 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da sprejme naslednji: 
 

SKLEP: 
 
 
Sprejme se Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Manja Vovk, dipl.soc.del.                                                            
 
 
Nada Bogataj Kržan, univ. dipl. pol.                                    Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 
Vodja Oddelka za družbene javne službe                                              ŽUPAN 
 
 
 
Priloga: 

- odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj – 
predlog 

- obrazec 



Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 26/01, 51/02) in 10. in 18. člena Statuta 
Mestne občine Kranj (Ur. list, RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne občine Kranj 
na ___ redni seji dne ____ sprejel 
 

O D L O K 
o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj 

 
 

1. člen 
 
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Mestni občini 
Kranj in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino enkratnega 
denarnega prispevka. 
 

2. člen 
 
Enkratni denarni prispevek je enkratna denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz 
sredstev občinskega proračuna, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za kritje 
stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 
 

3. člen 
 
Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden od staršev novorojenca, če starša 
novorojenca živita skupaj. 
Če starša novorojenca ne živita skupaj je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka tisti 
od staršev, pri katerem otrok živi.  
V primeru smrti staršev je upravičenec oseba, ki je otrokov skrbnik po odločbi centra za 
socialno delo. 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, da lahko uveljavlja pravico do enkratnega 
denarnega prispevka so: 

- da je novorojenec državljan Republike Slovenije in ima prijavljeno stalno prebivališče 
v Mestni občini Kranj, 

- da je upravičenec državljan Republike Slovenije in ima prijavljeno stalno prebivališče 
v Mestni občini Kranj, 

- da je otrokov skrbnik državljan Republike Slovenije in ima prijavljeno stalno 
prebivališče v Mestni občini Kranj. 

 
4. člen 

 
Pravico do enkratnega denarnega prispevka uveljavlja upravičenec s pismeno vlogo na 
predpisanem obrazcu (priloga 1), ki ga upravičenec dvigne v sprejemni pisarni oziroma je na 
razpolago na spletni strani Mestne občine Kranj in ga izpolnjenega pošlje po pošti ali vloži v 
sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva. Po 
preteku tega roka pravice do enkratnega denarnega prispevka ni več mogoče uveljavljati in se 
vloga zavrže kot prepozna. 
 
 
 
 



5. člen 
 
Pismeni vlogi iz prejšnjega člena mora biti priloženo: 

- izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca, 
- fotokopijo transakcijskega računa starša oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico do 

prispevka. 
 

6. člen 
 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega denarnega prispevka vodi in o 
njej odloča z odločbo občinski organ, pristojen za socialno varstvo. 
 
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Kranj. Pritožba se 
lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.  
 

7. člen 
 
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratnega denarnega prispevka 
najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti. 
 

8. člen 
 
Enkratni denarni prispevek po tem odloku ni prenosljiv na drugo pravno ali fizično osebo, niti 
ga ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene. 
 

9. člen 
 
Višina enkratnega denarnega prispevka po tem odloku se začne izplačevati za otroke rojene 
od 1.1.2005 dalje in znaša za novorojenega otroka 27.000,00 sit. 
 
Občinska uprava lahko na podlagi pismenega mnenja patronažne službe ali centra za socialno 
delo določi, da se v protivrednosti enkratnega denarnega prispevka dodeli pomoč novorojencu 
v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka. 
 

10. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 01.01.2005. 
 
Datum:   6.1.2005 
Številka: 15202-0004/2004-47/04 
 
 
          Župan 
                    Mestne občine Kranj 
             Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 
 



 

 
MESTNA OBČINA 

KRANJ 

Oddelek za družbene javne službe  
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 61, fax. 04/ 237 31 67 
             Obrazec  
           

VLOGA ZA ENKRATNI DENARNI PRISPEVEK ZA NOVOROJENCE 
V MESTNI OBČINI KRANJ 

 
 
1. Podatki o novorojencu: 
 
Ime in priimek: ______________________________________________________________ 
 
Datum rojstva: _______________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega prebivališča: ___________________________________________________ 
 
 
2. Podatki o upravičencu, to je eden od staršev oziroma otrokov skrbnik, pri katerem otrok živi: 
 
Ime in priimek: ______________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega prebivališča: ___________________________________________________ 
 
Davčna številka: _____________________________________________________________ 
 
Sorodstveno razmerje do novorojenca: (prosim obkrožite) 

a) mati 
b) oče 
c) skrbnik 

 
 
Spodaj podpisani upravičenec pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki 
v vlogi resnični in ustrezajo dejanskemu stanju ter  da priložene fotokopije ustrezajo originalom. 
 
V Kranju, dne __________    Podpis upravičenca: _________________ 
 
 
 
 
OBVEZNE PRILOGE: 

- izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca, 
- fotokopija transakcijskega računa starša oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico do prispevka. 
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