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ODLOK O DODELITVI ENKRATNE DENARNE POMOEI OB

ROJSTVU OTROKA V OBEINI BOVEC

21. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 5t. 94/07 - uradno
predi5deno besedilo, 76/oB, 79/09, 51./Io, 40/12-ZUJF, t4/15
ZUUJFO, t1/1.8- ZSPDSLS-L in 30/18)

16. ilen Statuta Obdine Bovec (Ur.l. RS, !t.72/06,89/10in76/17)

Obravnava in sprejem odloka

Valter MLEKUZ, Zupan

JoZica KAVS, svetovalka za podroije druZbenih dejavnosti

Obrazloiitev:
Obdina Bovec podeljuje enkratne denarne pomoii ob rojstvu otroka na podlagi veljavnega

Pravilnika o enkratni denarni pomodi za novorojence v obdini Bovec (Uradno glasilo 5t. 3/05
in Ur,l. RS, 5t. 42/07 in aL/B\ - v nadaljevanju pravilnik.

Ker Zeli obdina zvi5ati vrednost enkratne denarne pomodi in natandneje doloditi pogoje in
nadin uveljavitve te pomodi, se je odloiila, da pristopi k pripravi popolnoma novega predpisa.

Ker gre za finandne obveznosti obdine, se je odlodilo, da namesto pravilnika pripravimo

odlok.

Bistvene spremembe, glede na predhoden pravilnik, so:

1. ViSina enkratne denarne pomodi je bila s pravilnikom dolodena20% povpredne mesedne

plade preteklega leta. Ker so bili znani podatki o povpredni bruto pladi preteklega leta Sele

v mesecu marcu, so bile prve vloge v letu vrednotene 5ele po podatkih predpreteklega

leta. Trenutno je vrednost enkratne denarne pomodi 336,31 eur. Zato se je odloiilo, da se

vi5ino enkratne denarne pomodi ovrednoti na 400,00 EUR.

2. Z novim zakonom o prijavi prebivaliSda (Ur. l. RS, 5t. 52/tG) je dolodeno, da je
novorojendek ob rojstvu prijavljen na stalni naslov matere. Kljub opozorilom prihaja do



situacij, da so otroci, ki dejansko Zivijo v naii obdini, prijavljeni na stalni naslov v drugi

obdini. Takim stariem po dosedanjem pravilniku ni moZno izpladati enkratne denarne

pomoii, ker doloda, da se Steje prebivaliSde vlagatelja in otroka na dan rojstva. Je pa nekaj

primerov, da izpladujemo pomod star5em, ki dejansko ne iivijo in ne bodo iiveli v naii
obdini. Z odlokom se doloia, da se 5teje prebivali5ie na dan vloiitve vloge.

3.Zaradi dolodbe, da se 5teje prebivaliSde starSa in otroka na dan vloZitve vloge, se je rok za

vloZitev vloge skrajial na 4 mesece.

4. Z novim odlokom se dopuida tudi moZnost, da se enkratno denarno pomod dodeli tudi
otroku, ki nima stariev oz. starSi niso ved njegovi skrbniki. V takem primeru je pogoj, da

vlogo vloZi nekdo, ki zastopa otrokove pravice in da ima otrok stalno bivaliSde v obdini.

Predlog odloka doloda, da se spremembe upoitevajo od 1'.1'.2019 dalje.

Predlagamo, da se odlok sprejme po skrajianem postopku. Poslovnik obdinskega sveta (Ur.l.

601201.4 - uradno prediSdeno besedilo) za ta postopek doloda:

Obtinski svet lohko na obrazloien predlog predlogatelja odloti, da bo na isti seji opravil obe obrovnovi

odlokov oli drugih oktov, ki se sprejemoio po dvofaznem postopku, te gre za:

- za manj zohtevne spremembe in dopolnitve odlokov,

- prenehanje veljovnosti posameznih odlokov oli njihovih posameznih dolotb v skladu z zokonom,

- uskladitve odlokov z zakoni, driovnim prorotunom, drugimi predpisi driavnega zbora in ministrstev

ali odloki obiinskega sveto,

- spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odloibami ustovnega sodiita oli drugih pristoinih

orgdnov.
V skrojionem postopku se amandmaji vlogajo somo k ilenom sprememb in dopolnitev odloko.

Amandmaji se lohko vlogojo na sami seji vse do konca obravnove odloka.

Odloiitev iz prvego odstavko tego ilena ne more biti sprejeta, te ji nosprotuje nojmani ena tretiina
novzotih ilanov obtinskego sveto.
Po kontani prvi obrovnavi lahko vsok ilan obtinskego sveta predlago, do obtinski svet spremeni svojo

odlotitev iz prvega odstovka tego ilena in do se druga obrovnavo oprovi po rednem postopku. O tem

odloti obiinski svet tokoj po vloiitvi predlogo.

Menimo, da je predlagani odlok samo nadgradnja obstojedega pravilnika in ne prinaia bistvenih

sprememb v samih upravidencih in postopku pridobitve enkratne denarne pomodi ob rojstvu otroka.

Predlagamo, da Obdinski svet Obiine Bovec sprejme naslednja sklepa:

Obdinski svet Obdine Bovec sprejme osnutek Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomodi ob rojstvu

otroka v Obdini Bovec v prvem branju.
Obdinski svet Obdine Bovec sprejme predlog Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomodi ob rojstvu

otroka v drugem branju.

Obiina Bovec
Valter MLEKUZ

iupan



Na podlagi prvega odstavka 21 . ebna Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno
prediSdeno besedilo, 76108,79109,51110,40112-ZUJF,14115 - ZUUJFO, 11118 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16.

clena Statuta Obcine Bovec (Uradni list RS, at.72106,89/1 0 in 76117) je Obcinski svet Obdine Bovec na 

-
redni seji dne _ sprejel

ODLOK
o dodelitvi enkratne denarne pomodi ob rojstvu otroka v Obdini Bovec

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. dlen

Ta odlok ureja nadin dodeljevanja enkratne denarne pomodi ob rojstvu otroka v Obcini Bovec, doloda
upravidence, viSino enkratne denarne pomoci in postopek ter pogoje za uveljavljanje pravice do dodelitve te
pomodi.

2. 6len

Enkratna denarna pomod je denarna pomod za novorojenega otroka, s katero se druZini zagotovi dodatna
financna sredstva za kritje stro5kov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Sredstva za izplalllo enkratne denarne pomoci se zagotovijo v prora6unu Obcine Bovec.

II. UPRAVIEENCI IN POGOJIZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOCI

3. dlen

Upravidenec do enkratne denarne pomodi je eden od star5ev otroka pod pogojem, da sta upravidenec in

otrok drZavljana Republike Slovenije in imata ob vloZitvi vloge stalno prebivaliSde v obcini Bovec.

ee starSa otroka ne Zivita skupaj, je upravidenec do enkratne denarne pomodi tisti od star5ev, pri katerem
otrok dejansko Zivi, pod pogoji iz prej5njega odstavka.

Pravico do enkratne denarne pomodi lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki zastopa otroka na podlagi odlodbe
pristojnega organa pod pogojem, da ima otrok stalno bivali5de v obcini.

4. 6len

Upravidenec, ki prejme denarno pomo6 ob rojstvu otroka v drugi obdini, ne more uveljavljati pravice do
enkratne denarne pomodi po tem odloku.

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOCI

5. dlen

Pravico do enkratne denarne pomoci se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri Obcinski upravi
Obcine Bovec"

Rok za vloZitev pisne vloge je najkasneje Stiri mesece po rojstvu otroka, za katerega se enkratna denarna
pomoc uveljavlja. Po poteku tega roka, se vloga kot prepozno vlo2ena s sklepom zavr2e.

6. 6len

Postopek ugotavljanja upravidenosti do enkratne denarne pomodi, skladno s predpisi, ki urejajo splo5ni
upravni postopek, vodi obdinska uprava.

Obdinska uprava po uradni dolZnosti pridobi podatke iz uradnih evidenc o dejstvih, ki so potrebna za
obravnavo vloge in za odlodanje o pravici do enkratne denarne pomodi.

Enkratna denarna pomod se na transakcijski racun upravidenca nakaZe najkasneje v roku 30 dni od prejema

odlocbe.



7. dlen

Prejemnik enkratne denarne pomoci je dolZan vrniti znesek prejete enkratne denarne pomoci, vkljudno z

zamudnimi obrestmi, de se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedenih neresnidnih podatkov, oziroma v
nasprotju z dolocbami tega odloka.

IV. USINA ENKRATNE DENARNE POMOEI

8. clen

Visina enkratne denarne pomodi po tem odloku znala za vsakega Zivorojenega otroka 400 EUR neto.

9. dlen

Ob koncu leta se za star5e in otroke organizira novoletno sredanje zZupanom obcine

V. PREHODNI IN KONENI DOLOEBI

10. dlen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomodi za novorojence v obcini

Bovec (Uradno glasilo St. 3/05 in Uradni list RS, at. 42107 in 41/13).

Dolodbe tega odloka se uporabljajo tudi za otroke, ki so rojeni od 1 .1 .201 9 do uveljavitve tega odloka.

Za upravidence, ki so enkratno denarno pomod za otroka 2e prejeli na podlali Pravilnika o enkratni denarni
pomodi za novorojence v Obdini Bovec (Uradno glasilo 5t. 3/05 in Uradni list RS, at. 42107 in 41113), obcinska

uprava po uradni dolZnosti izvede postopke in nakaZe razliko od Ze izpladanih do upravidenih sredstev.

11. dlen

Ta odlok za6ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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zupan
Obcine Bovec
Valter MlekuZ


