Številka:
Datum:

1214-101/2015
14. 4. 2015

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

PRAVILNIK O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE
V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. list RS št. 7/13 in 18/15)

Poročevalec:

Mateja Jerič, Vodja urada za kulturo, zdravstvo in socialo

Obrazložitev:

v prilogi

Predlog sklepa:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Pravilnik o
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mesto.
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Priloge:
- pravilnik in vloga

Številka:
Datum:

1214-101/2015
14. 4. 2015

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: PRAVILNIK O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO
I.

UVOD

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto je bil sprejet
v letu 2011 (Ur. l. RS, št. 22/11 in sprememba 114/2013). Višina pomoči za novorojenega
otroka znaša 200 EUR.
II.

OBRAZLOŽITEV

Spremembo pravilnika predlagamo iz naslednjih razlogov:
- Zagovornik načela enakosti pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti nas je opozoril na 3. člen pravilnika, ki govori o pogojih pridobitve te pravice
in sicer, da morata biti upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije.
Zagovornik je izrekel sum diskriminatornega obravnavanja pri vsebini odločitve o
pravici in pri uživanju pravice do učinkovitega pravnega sredstva zaradi državljanstva
oz. etičnega porekla (Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, Ur. list
RS št. 93/2007-UPB 1).
- V revizijskem poročilu v letu 2013 ob revidiranju dodeljevanja enkratne denarne
pomoči za novorojence je bilo podano priporočilo, da se odpravi pomanjkljivost in
sicer, da se določila, ki vplivajo na dodeljevanje oz. porabo proračunskih sredstev
predlaga v sprejem občinskemu svetu.
- Občinski svet MONM je na seji v mesecu marcu sprejel amandma k predlogu Odloka
o proračunu MONM za leto 2015, s katerim so se povečala sredstva na postavki
»denarna pomoč ob rojstvu otroka« v višini 10.000 EUR z namenom, da se poveča
prispevek za enkratno denarno pomoč za novorojenca.
Spremembe, ki jih vsebuje nov pravilnik so:
- v preambuli se navede, da pravilnik sprejme Občinski svet Mestne občine Novo
mesto, sedanjega je sprejel župan,
- v 3. členu se črta »državljanstvo Republike Slovenije« in ostane pogoje za dodelitev
pomoči stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto na dan rojstva otroka,
- v 8. členu se višina pomoči spremeni iz 200,00 EUR na 220,00 EUR.

Na občinski upravi MONM beležimo naslednje število izplačanih denarnih pomoči za
novorojence po posameznih letih:
- v letu 2011
303 vlog
- v letu 2012
306 vlog
- v letu 2013
355 vlog in
- v letu 2014
355 vlog.
V pregled navajamo nekaj primerov višine denarne pomoči za novorojence po naslednjih
občinah:
IME OBČINE

VIŠINA DENARNE POMOČI V EUR-ih

Straža

200 (ter po 50 za vsakega predhodnega
otroka)
150
160 prvi otrok, 200 drugi otrok, 250 tretji
in vsak nadaljnji otrok
200
166
200
100
160 pri otrok, 200 drugi otrok, 300 tretji
in vsak nadaljnji otrok
500
112
200
150
100

Dolenjske Toplice
Žužemberk
Mirna Peč
Šentjernej
Kočevje
Črnomelj
Trebnje
Murska Sobota
Kranj
Koper
Velenje
Ptuj
III.

VPLIV NA PRORAČUN

V občinskem proračunu za leto 2015 so zagotovljena sredstva v višini 81.000 EUR na
proračunski postavki 08 104 001.
IV.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo v sprejem naslednji
SKLEP:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Pravilnik o enkratni denarni pomoči
za novorojence v Mestni občini Novo mesto.

Pripravila:
Mateja JERIČ
VODJA URADA

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

PREDLOG
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ….. seji
dne … 2015 sprejel

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma
staršem z območja Mestne občine Novo mesto in določa upravičence, pogoje, postopek in
višino enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojence v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju:
pomoč) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma
staršem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Mestne občine Novo mesto.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI
3. člen
Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata tako
upravičenec, kakor tudi novorojenec na dan rojstva otroka oba stalno prebivališče v Mestni
občini Novo mesto.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od
staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pri čemer se upoštevajo enaki pogoji za
dodelitev, kot so navedeni v prvem odstavku tega člena.
Pravico do pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka, na
podlagi odločbe pristojnega organa in pod pogoji, ki so navedeni v prvem odstavku tega
člena.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI
4. člen
Pravica do pomoči se uveljavlja pisno na predpisanem obrazcu »Vloga za uveljavitev
enkratne denarne pomoči za novorojenca«, ki je sestavni del tega pravilnika.
Rok za vložitev pisne vloge je štiri (4) mesece od dneva otrokovega rojstva. Po preteku tega
roka pravice do pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.

5. člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena vlagatelj priloži naslednje dokumente:
- izpisek ali potrdilo iz matičnega registra o rojstvu otroka
- potrdilo iz gospodinjske evidence in
- v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi odločbo pristojnega organa.
V primeru, ko vlagatelj sam ne predloži zgoraj navedenih dokumentov, bo podatke o rojstvu
otroka in potrdilo iz gospodinjske evidence pridobil organ sam.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči vodi pristojni občinski upravni organ po
predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do pomoči odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo je dopustna pritožba.
O pritožbi odloča župan.
7. člen
Pomoč se nakaže na osebni račun vlagatelja.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI
8. člen
Višina pomoči za novorojenca znaša dvesto dvajset (220,00) evrov.
Višino pomoči iz prejšnjega odstavka lahko s sklepom spremeni Občinski svet Mestne
občine Novo mesto.

9. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v
nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko
določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
10. člen
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni
mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Mestni občini Novo mesto (Ur. list RS, št. 22/2011 in 114/2013).

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Številka: 1214-101/2015
Novo mesto, dne 14.4.2015

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN
Mestne občine Novo mesto

VLOGA
ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI
ZA NOVOROJENCA
Vlagatelj:

(ime in priimek)
(stalno prebivališče)

(pošta)

(EMŠO)
_________________________________________
(davčna številka)
_________________________________________
(številka osebnega bančnega računa)
_____________________________________________
(naziv banke, kjer je odprt bančni račun)
_____________________________________________
(kontaktni telefon, e-pošta)
Podpisani vlagatelj/-ica, podajam vlogo za uveljavitev enkratne denarne pomoči za
novorojenca v Mestni občini Novo mesto kot oče / mati / zakoniti zastopnik (ustrezno
obkrožiti).
Podatki o novorojencu:
Ime in priimek:

_________________________________________

Datum rojstva:

________________________________________

Stalno prebivališče: _________________________________________

Spodaj podpisani vlagatelj pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so vsi
podatki v vlogi resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.
Podpisani vlagatelj sem obveščen, da v skladu s 139. členom ZUP nisem dolžan pridobiti
podatkov iz uradnih evidenc. V kolikor sam ne bom predložil spodaj navedenih dokumentov,
bo podatke o rojstvu otroka in njegovem prebivališču ter podatke o naslovu prebivališča
staršev oz. zakonitih zastopnikov pridobil organ sam.

Podpis vlagatelja:
Novo mesto, __________________

_____________________________

PRILOGE: (ki jih predloži vlagatelj ali jih pridobi organ sam):
- izpisek ali potrdilo iz matičnega registra o rojstvu otroka,
- potrdilo iz gospodinjske evidence,
- v kolikor je vlagatelj zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa,
je potrebno k vlogi priložiti tudi to odločbo.

