
 
 

OBČINA ŽALEC 

ŽUPAN 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  

 

Številka: 007-0002/2022-1 
Datum:      07.02.2022 

 
O B Č I N S K E M U  S V E T U  O B Č I N E  Ž A L E C  

 

ZADEVA: 
 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob 
rojstvu otroka (prva in druga obravnava) 
 

NAMEN:  Obravnava in sprejem Odloka 
 

OCENA STANJA: Starši novorojencev uveljavljajo pravico do enkratne 
denarne pomoči s pisno vlogo v roku enega leta od 
rojstva otroka. Postopke ugotavljanja upravičenosti do 
dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka 
vodi pristojni urad Občine Žalec. O upravičenosti do 
pomoči se odloča po določbah odloka in skladno z 
Zakonom o splošnem upravnem postopku z upravno 
odločbo.  
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Razlog za sprejem sprememb in dopolnitev odloka je 
povišanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.   

 

NAČELA IN CILJI:  Pravice iz javnih sredstev po tem odloku se uveljavljajo 
po načelih enotnosti, pravične razdelitve javnih 
sredstev, ekonomičnosti in ciljne usmerjenosti 
prejemkov. 
 

FINANČNE POSLEDICE: S spremembo odloka se finančne obveznosti 
proračuna Občine Žalec minimalno povečajo, in sicer 
za 3.000 EUR na leto. Dodatna sredstva, ki izhajajo iz 
tega odloka so že upoštevana v rebalansu proračuna 
za leto 2022. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec.   
 

POROČEVALEC: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob 
rojstvu otroka (prva in druga obravnava) bo na seji 
obrazložila mag. Nataša Gaber Sivka, vodja Urada za 
negospodarske javne službe. 
 

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA 
AKT OZIROMA GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

 
Gradivo bo na seji obravnaval Odbor za 
negospodarske javne službe (predsednik Slavko 
Ivezić). 
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OBČINA ŽALEC 

ŽUPAN 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  
 

Številka: 007-0002/2022-1 
Datum:   07.02.2022 

 
  
OBČINSKEMU SVETU, tu 
 
ODBORU ZA NEGOSPODARSKE  
JAVNE SLUŽBE, tu 
 

 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

DODELITVI ENKRATNE DENARNE POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU 
OTROKA (PRVA IN DRUGA OBRAVNAVA)  

 
Spoštovani, 
 
v prilogi vam posredujemo predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi 
enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (prva in druga obravnava) z obrazložitvijo 
za obravnavo na redni seji Občinskega sveta Občine Žalec, ki bo 16.2.2022. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
"Občinski svet Občine Žalec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (prva in druga obravnava) 
v predlagani vsebini."   
 
 
 
 
 

 
 
Priloga: 

- Obrazložitev, 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu 

otroka (prva in druga obravnava), 
- Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka  (predvidene 

spremembe in dopolnitve besedila odloka so odebeljene). 
 
Posredovano: 

- članom Občinskega sveta Občine Žalec, objava na spletni strani Občine Žalec, 
- članom Odbora za negospodarske dejavnosti, objava na spletni strani Občine Žalec, 
- zbirka dokumentarnega gradiva, tu. 
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PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  
DODELITVI ENKRATNE DENARNE POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA 

 
OBRAZLOŽITEV 

 
I. Pravni temelj 

 
Pravni temelj predlaganih sprememb in dopolnitvah Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči 
staršem ob rojstvu otroka je 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - 
odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - 
odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 
68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - 
odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 
80/20 – ZIUOOPE), ki določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena 
(izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ter 20. člen Statuta Občine Žalec (Ur. l. RS, 
št. 29/2013, 23/17), ki opredeljuje pristojnosti Občinskega sveta Občine Žalec za sprejemanje 
aktov. 
 
 

II. Ocena stanja 
 
Občina Žalec pomaga staršem ob rojstvu otroka z enkratno denarno pomočjo, s katero lahko 
družine krijejo del stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Veljavni Odlok o dodelitvi enkratne 
denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 94/12) je bil sprejet 22. novembra 
2012.  

Skladno z določbami odloka starši novorojencev pravico do enkratne denarne pomoči uveljavljajo 
s pisno vlogo v roku enega leta od rojstva otroka. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve 
enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka vodi pristojni urad Občine Žalec. O upravičenosti do 
pomoči se odloča po določbah tega odloka in skladno z  Zakonom o splošnem upravnem postopku 
z upravno odločbo. 

Proračunska sredstva, ki so namenjena za občinsko denarno pomoč ob rojstvu otroka, so se letno 
namenila za povprečno 164 novorojencev. Znesek denarne pomoči za prvega otroka trenutno 
znaša 190 EUR, za drugega in vsakega naslednjega pa 230 €. 

 

Pregled izplačanih pomoči ob rojstvu otroka v letih od 2015 do 2021: 

  

Število dodeljenih 
pomoči za prvega 

otroka 

Število dodeljenih pomoči 
za drugega in vsakega 

naslednjega otroka 

Skupaj 
dodeljenih 

pomoči višina sredstev 

2015 82 104 186           39.500,00 €  

2016 100 111 211           44.530,00 €  

2017 86 93 179           37.730,00 €  

2018 66 84 150           31.860,00 €  

2019 74 81 155           32.690,00 €  

2020 68 60 128           26.720,00 €  

2021 74 68 142           29.700,00 €  

SKUPAJ 550 601 1151         242.730,00 €  
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III. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 
  
Višina pomoči ob rojstvu otroka ostaja vse od sprejema odloka v letu 2012 enaka, kljub temu da 
so se cene življenjskih potrebščin od leta 2012 do vključno leta 2021 zvišale za 8,14 % (SURS, 
https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/9040). Zgolj v letu 2021 so se cene življenjskih potrebščin 
zvišale za 4,9 % (SURS, https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/9041).  
 
Cilj sprememb odloka je povišanje denarne pomoči Občine Žalec ob rojstvu otroka, in sicer: 

- za prvo rojenega otroka iz 190,00 € na 210,00 € (povišanje 10,53 %) in 
- za drugega in vsakega naslednjega rojenega otroka iz 230,00 € na 253,00 € (povišanje 

10,0 %). 
 
Predlog odloka je v obravnavo Občinskemu svetu posredovan po hitrem postopku (prva in druga 
obravnava) na podlagi tretjega odstavka 113. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 92/13), ki med drugim določa, da lahko Občinski svet sprejema odloke po hitrem 
postopku, če gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. Ker gre pri tem odloku za 
spremembo zgolj v višini denarne pomoči, ki je manj zahtevna sprememba, lahko Občinski svet 
sprejme predlog odloka po hitrem postopku. 
 
 

IV. Poglavitne obrazložitve členov predlaganega sklepa o določitvi cen programov 
v JZ Vrtci Občine Žalec 

 
V 7. členu odloka se spremeni prvi odstavek, tako da se spremeni višina finančne pomoči, in sicer 
za prvega otroka iz 190,00  EUR na 210,00 EUR ter za drugega in vsakega naslednjega otroka iz 
230,00 EUR na 253,00 EUR. 
 
Nov prvi odstavek 7. člena odloka se tako po novem glasi: 
»Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka po tem odloku znaša za prvega otroka 
210,00 EUR, za drugega in vsakega nadaljnjega otroka pa 253,00 EUR.« 
 
 

V. Ocena finančnih posledic 
 
Predlagana sprememba odloka povečuje finančno obveznost Občine Žalec. V rebalansu 
proračuna Občine Žalec za leto 2022 je tako na glavnem programu 2002 Varstvo otrok in družine, 
podprogramu 20029001 Drugi programi v pomoč družini na proračunski postavki 20001 - Pomoč 
staršem ob rojstvu otrok planiranih 43.000 EUR, kar je za 7,5 % več kot v letu 2021. 
 
 
Pripravil: 
Matej Pinter  

 
mag. Nataša Gaber Sivka 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/9040
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/9041
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Predlog (prva in druga obravnava) 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 
45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. 
US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 
68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 
- odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Ur. l. RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski 
svet Občine Žalec na svoji _____ redni seji, dne _________ sprejel 

 

ODLOK  
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka 
 

1. člen 

Prvi odstavek 7. člena Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka 
(Uradni list RS, št. 94/12) se spremeni tako, da se glasi: 

»Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka po tem odloku znaša za prvega otroka 
210,00 EUR, za drugega in vsakega nadaljnjega otroka pa 253,00 EUR.«. 

 

KONČNA DOLOČBA 

2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka: 007-0002/2022 

Žalec, dne ______________ 

Župan  
Občine Žalec  

Janko Kos 
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OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni 
delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 
 

O D L O K 
o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka 

(neuradno prečiščeno besedilo)1 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Žalec in določa 
upravičence, pogoje, postopek, način in višino dodelitve enkratne denarne pomoči. 

2. člen 

Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev 
občinskega proračuna in s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva ob rojstvu 
otroka. 

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI 

3. člen 

(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, 
da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva 
novorojenca stalno prebivališče v Občini Žalec. 

(2) Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti 
od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka. 

(3) Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti 
zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega 
člena. 

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI 

4. člen 

Postopek za uveljavitev pravice do denarne pomoči se uvede na vlogo upravičene stranke. 
Rok za oddajo vloge je eno leto od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do 
enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže. 

5. člen 

Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči po tem odloku vodi in odloča z 
odločbo pristojni urad Občine Žalec, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. 

                                                 
1 Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka obsega: 

- Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 94/12 z dne 10. 12. 
20012), 

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob 
rojstvu otroka. 
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Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi 
zoper odločbo prve stopnje odloča župan občine. 

6. člen 

Pristojni urad Občine Žalec nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči na 
transakcijski račun vlagatelja. Denarna sredstva se nakažejo na transakcijski račun vlagatelja 
do 20. v mesecu za vloge, prejete v preteklem mesecu. 

IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI 

7. člen 

(1) Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka po tem odloku znaša za prvega 
otroka 210,00 EUR, za drugega in vsakega nadaljnjega otroka pa 253,00 EUR. 

(2) Sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči se zagotovijo v proračunu Občine 
Žalec. 

8. člen 

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma 
v nasprotju z določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko 
določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje. 

 

Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, 
št. 94/12 z dne 10. 12. 2012) vsebuje naslednjo prehodno določbo: 

V. PREHODNE ODLOČBE 

9. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 
pa se od 1. 1. 2013. 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči 
staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. _____ z dne _________) vsebuje naslednjo 
končno določbo: 

KONČNA DOLOČBA 

2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije. 

 


