(Objava v Logaških novicah, dne 15.03.2007, št. 03/07)

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1,
21/06 – odl. US), 9. člena Statuta občine Logatec (LN, št. 5/99) in ob smiselni uporabi Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06-UPB2 in 105/06-ZUS1), je Občinski svet
občine Logatec v nadaljevanju 3. redne seje, dne 21.02.2007 sprejel

PRAVILNIK
O ENKRATNI DENARNI POMOČI OB ROJSTVU OTROKA
V OBČINI LOGATEC
I. SPLOŠNE DOLOČBE
člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka staršem
novorojencev, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje
pravice do dodelitve denarne pomoči ob rojstvu otroka.

člen
Denarna pomoč staršem novorojenega otroka (v nadaljevanju: denarna pomoč) je pomoč, s
katero se družini zagotovijo dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z
rojstvom otroka.
člen
Sredstva za dodeljevanje denarnih pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Logatec.
Višina pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenca 100,00 EUR.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Logatec s sklepom, na predlog
župana, praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Če za posamezno proračunsko leto sklep
o višini pomoči ni sprejet, velja v tekočem letu višina pomoči iz preteklega leta, oziroma vse,
dokler ni sprejeta odločitev o drugačni višini pomoči.

II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
člen
Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja eden od staršev, ki je državljan Republike Slovenije
in ima stalno prebivališče v Občini Logatec, in je vezana na novorojenca, ki je državljan
Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Logatec.

člen
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči tisti od
staršev, pri katerem otrok dejansko živi. Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga
oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka.
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člen
Pravico do enkratne denarne pomoči za novorojenca uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na
predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika, pri Občinskem uradu Občine Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, najkasneje v 3 mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega
roka, pravica do denarne pomoči preneha, razen v izjemnih primerih. Te na podlagi ustreznih
dokazil, Občinski urad Občine Logatec, v skladu s svojimi akti upošteva in vlogi ugodi.
K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
• izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka;
• potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije vlagatelja in otroka v Občini Logatec;
• potrdilo o stalnem bivališču vlagatelja in otroka v Občini Logatec;
• fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa
upravičenca;
• dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu (v kolikor zakoniti zastopnik –
upravičenec ni eden od staršev).
člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči vodi in o njej odloča z odločbo
Občinski urad Občine Logatec.
Občinska uprava, z odločbo dodeljeni znesek denarnega prispevka, nakaže najkasneje v roku
30 dni po njeni pravnomočnosti.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe, ki se jo vloži na naslov:
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec. Pritožba se lahko vloži ustno na zapisnik,
pisno ali se pošlje po pošti. O pritožbi odloča župan Občine Logatec.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah, uporablja pa od 1.1.2007
dalje.
člen
Upravičenci, ki so imeli možnost v skladu s pogoji tega pravilnika uveljavljati pravico do denarne
pomoči od dneva 1.1.2007 do začetka veljavnosti tega odloka, lahko uveljavijo to pravico v treh
mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika. Za postopanje občine pri dodeljevanju enkratne
denarne pomoči se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku.

V Logatcu, dne 21.02.2007
Številka: 007- 3/2007-1
Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN OBČINE LOGATEC
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