
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

Maribor, 13.3.2019 

 

Zadeva: Povpraševanje na temo podelitev denarne pomoči ob rojstvu otroka v dveh delih 

Spoštovani, 

na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem ali ima katera občina 

denarno pomoč za novorojence opredeljeno v dveh delih in sicer prvo izplačilo po rojstvu in 

drugo po določenem obdobju (npr. ko otrok dlje časa prebiva v občini, ko se vpiše v vrtec, 

ipd.). Občine članice SOS smo zaprosili za posredovanje odgovorov do 13.3.2019. Prejete 

odgovore do tega datuma navajamo v nadaljevanju: 

OBČINA MEŽICA 

Občina podeljuje pomoč ob rojstvu otroka v enkratnem znesku samo ob rojstvu. 

OBČINA SVETA ANA 

Občina Sveta Ana ima izplačilo v enkratnem znesku in ne v dveh delih. 

OBČINA VUZENICA 

Denarne pomoči za novorojence izplačujejo enkratno. 

OBČINA CERKVENJAK 

V občini izplačujejo enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka (v enkratnem znesku ob oddaji 

vloge). 

OBČINA BRDA 

Občina Brda ima izplačilo denarne pomoči za novorojenčke samo v enem delu (vlogo morajo 

vložiti v roku do 3 mesecev po rojstvu). 

OBČINA ŽETALE 

V občini Žetale se denarna pomoč ob rojstvu otroka izplača enkrat in sicer v obdobju enega 

leta od rojstva. 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

V Občini Ravne na Koroškem dodeljujejo denarno pomoč novorojencem po oddaji vloge starša 

na občino in sicer po rojstvu otroka, pomoč pa lahko uveljavlja še šest mesecev po rojstvu. 
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Znesek izplačajo v enkratnem znesku. Trenutno znaša naša pomoč 100 EUR, takoj po sprejemu 

proračuna pa se bo povišala na 200 EUR za enega novorojenca. 

MO KRANJ 

Mestna občina Kranj dodeljuje le enkratni denarni prispevek ob rojstvu otroka. 

OBČINA ČRNOMELJ 

Občina Črnomelj ima samo enkratno pomoč ob rojstvu otroka. 

OBČINA ZREČE 

V Občini Zreče nimajo denarne pomoči za novorojence opredeljene v dveh delih, ampak v 

enkratnem izplačilu. 

OBČINA VODICE 

Občina Vodice dodeluje pomoč ob rojstvu otroka enkrat, v prvem letu po rojstvu.  

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

Občina ima enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v znesku 110 eur in ga prejme 

upravičeni vlagatelj (če izpolnjuje določene pogoje). Znesek se izplača v enkratnem znesku. 

OBČINA GORNJI GRAD 

Občina Gornji Grad ima izplačilo denarne pomoči za novorojence v enem delu, v prvih štirih 

mesecih po rojstvu otroka. 

OBČINA LENART 

Občina Lenart denarno pomoč v višini 150,00 eur upravičencem nakaže v enkratnem znesku. 

OBČINA OSILNICA 

Občina izplačuje pomoči v enem delu.  

OBČINA PODLEHNIK 

Občina Podlehnik takšnega predpisa nima.  

OBČINA SEŽANA 
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Glede na vaše povpraševanje na temo denarne pomoč za novorojence v dveh delih Vam 

sporočamo, da imamo na Občini Sežana sprejet Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu 

otroka v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 43/2007 in 12/2015). V njem je določeno, da je 

upravičenec do enkratne denarne pomoči eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta 

upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva 

novorojenca stalno prebivališče v Občini Sežana. Če starša novorojenca ne živita skupaj, je 

upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko 

živi. Višina denarne pomoči za novorojenega otroka znaša 250 EUR. Občinska uprava nakaže 

z odločbo dodeljeni (zgoraj navedeni) znesek enkratne denarne pomoči na transakcijski račun 

vlagatelja najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti v celoti. 

OBČINA VRHNIKA 

Občina ima denarno pomoč opredeljeno zgolj v enem delu, po rojstvu.  

OBČINA AJDOVŠČINA 

Občina Ajdovščina novorojenčkom podeli enkratno nagrado v višini 600 €. 

OBČINA MEDVODE 

Občina Medvode nima tako urejenega dodeljevanja nagrad novorojencem. Pogoj je, da mora 

imeti eden od staršev, torej tisti, pri katerem otrok prebiva in je tudi vlagatelj vloge za 

dodelitev nagrade novorojencu, šest mesecev pred otrokovim rojstvom v občini prijavljeno 

stalno prebivališče, obenem pa oba (ta starš in novorojenec) stalno prebivališče ob rojstvu na 

istem naslovu, torej v občini. Približno desetina vlog je zavrnjenih, ker vlagatelji ne izpolnjujejo 

vsaj enega od teh treh pogojev. 

OBČINA HOČE-SLIVNICA 

Občina ima enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka. 

OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

V Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah dodeljujejo enkratne denarne pomoči za 

novorojence na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v 

Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2013) in sicer v 

enem delu. 

OBČINA PUCONCI 

Občina na podlagi pravilnika dodeljuje sredstva za enkratne denarno pomoči ob rojstvu 

otroka. Sredstva se dodeljujejo na podlagi pravilnika, v enem delu. 

mailto:info@skupnostobcin.si


 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  
 

OBČINA ŽIROVNICA 

Občina Žirovnica izplača denarno pomoč po predložitvi vloge z enkratnim nakazilom. Pravico 

do denarne pomoči lahko občani uveljavljajo v letu rojstva otroka oziroma najkasneje do 28.02. 

naslednjega leta. 

OBČINA LENDAVA 

Občina Lendava dodeljuje enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka samo v enem delu in 

sicer ob rojstvu otroka. 

OBČINA CERKNO 

Občina Cerkno izplačuje denarno pomoč ob rojstvu otroka v enem delu. 

OBČINA MORAVČE 

Občina Moravče nima opredeljene denarne pomoči za novorojence v dveh delih. Pomoč se 

dobi izplačano v enkratnem znesku po rojstvu otroka. 

OBČINA METLIKA 

Občina Metlika izplačuje denarno pomoč ob rojstvu otroka v enem delu, in sicer v šestih 

mesecih po rojstvu otroka. 

OBČINA OPLOTNICA 

Občina Oplotnica dodeljuje enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka in nimajo opredeljene 

v dveh delih. 

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici podeljuje denarno pomoč novorojencem, oz. njihovim staršem 

v skladu s pravilnikom, v enkratnem znesku 250,00 EUR. 

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE 

v Občini Šmarješke Toplice dodelijo denarni prispevek ob rojstvu otroka kot enkratni 

prispevek. 
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OBČINA LAŠKO 

Občina Laško izplačuje enkratno denarno pomoč za novorojence pod pogojem, da sta 

upravičenec in novorojenec državljana RS in imata na dan rojstva novorojenca stalno 

prebivališče v Občini Laško. Rok za oddajo vloge je šest mesecev po rojstvu novorojenca, 

denarna pomoč pa se izplača v enkratnem znesku oziroma v enem delu. 

MO PTUJ 

V Mestni občini Ptuj izplačujejo pomoč ob rojstvu v enem delu in sicer 150 EUR za 

novorojenega otroka, upravičenim vlagateljem. 

OBČINA NAKLO 

Občina Naklo ima izplačilo v enem znesku in sicer tako, da starši, ki so rodili v preteklem letu, 

vlagajo vloge v januarju, izplačilo se izvede 25. marca (materinski dan), ko občina pripravi 

proslavo za vse mamice, posebej so osebno vabljene vse mamice, ki so rodile v preteklem letu 

in so vložile vloge. 

 

 

Lep pozdrav, 

Jasmina Vidmar, l.r.  

Generalna sekretarka SOS 

 

Pripravila: Barbara Horvat, sekretariat SOS 
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