
 

 

 

OBČINA KRIŽEVCI 

OBČINSKI SVET 

 

 

ZADEVA: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ENKRATNI DENARNI 

POMOČI OB ROJSTVU OTROKA V OBČINI KRIŽEVCI 

 

 

PRAVNA PODLAGA: 

- Zakon o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – 

Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO IN 76/16 – odl. US) 

- 15. člen Statuta Občine Križevci ( Uradni list RS, št. 3/2015) 

 

 

PREDLAGATELJ: MAG. BRANKO BELEC, župan 

 

POROČEVALCI:  mag. Lidija Domanjko, tajnica Občinske uprave 

                            mag. Hermina Vrbanjšak, predsednica odbora za družbene dejavnosti 

                            Timotej Jagodič, predsednik Statutarno pravne komisije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 

51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF , 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine 

Križevci ( Uradni list RS, št. 3/2015) je Občinski svet Občine Križevci na svoji 23. redni seji dne 

____________ sprejel 

 

 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI OB 

ROJSTVU OTROKA V OBČINI KRIŽEVCI 

 

 

1. člen 

V 6. členu Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci ( Uradni list RS, 

št. 18/2010), se spremeni prvi stavek prvega odstavka  tako, da  glasi: 

Višina enkratne denarne pomoči znaša 300,00 EUR za vsakega živorojenega otroka. 

 

2. člen 

Z uveljavitvijo teh sprememb preneha veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci ( Uradni list RS, št. 9/2016). 

 

3. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za otroke rojene 

od 1.1.2018 dalje. 

 

Številka: _______________ 

Datum: __________________ 

 

 

                                                                                                                                                       župan 

mag. Branko Belec, l.r. 

 

 



 

OBRAZLOŽITEV 

 

I. UVOD 

         

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO PRAVILNIKA 

Razlog za spremembo pravilnika je dana pobuda s strani več članov občinskega sveta Občine 

Križevci. Lokalne skupnosti imajo na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu dano pravico, da 

iz proračuna občine financirajo dopolnilne programe, ki so pomembni za občino, in pravica do 

enkratne pomoči ob rojstvu otroka je eden izmed takšnih programov. Občinski svet Občine Križevci 

je v letu 2010 sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka, v katerem natančno 

določa upravičence, pogoje, višino in postopek uveljavljanja enkratne denarne pomoči, v letu 2016 

je bil ta pravilnik spremenjen, saj se je višina denarne pomoči iz zneska 150,00 EUR povišala na 

200,00 EUR. 

 

2. CILJI PRAVILNIKA 

      Cilj pravilnika je, da se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje vedno večjih                                                   

stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Občina Križevci želi na ta način pomagati staršem ob rojstvu 

otroka.  

 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Za izvajane Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci so v 

proračunu že od leta 2010 predvidena finančna sredstva. Na podlagi preteklih let se v občini 

Križevci letno rodi okrog 30 otrok. S spremembo višine enkratne pomoči iz 200,00 na 300,00 

EUR bo potrebno v proračunu občine za leto 2018 in kasnejših letih zagotoviti dodatna finančna 

sredstva. 

 

4. OBRAVNAVA PRAVILNIKA 

         Predlog sprememb pravilnika sta obravnavala Odbor za družbene dejavnosti in Statutarno pravna              

komisija. Člani obeh delovnih teles so bili soglasni, da se predlagane spremembe posredujejo v sprejem 

občinskemu svetu. Oboji so soglašali s spodaj zapisanim predlogom sklepa. 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Križevci sprejme predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci ( skrajšani 

postopek). 

 

 

Pripravila: 

mag. Lidija Domanjko, tajnica občinske uprave                                          mag. Branko Belec, župan 

 


