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9) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 

Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled.  
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Nataša Hribar, vodja odd. 
za javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka 
v Občini Bled. 
 
 

 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
          prof. geografije 
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. 
člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 69/09 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet občine Bled na svoji _________ seji, dne ___________, sprejel 
 
 

PRAVILNIK 
o pomoči ob rojstvu otroka v občini Bled 

 
 

1.člen  
Ta pravilnik ureja dodeljevanje pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: pomoč) na območju 
občine Bled ter določa upravičence, višino pomoči, pogoje, postopek in način dodelitve 
pomoči. 
 

2.člen  
Pomoč je enkratna socialna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega 
proračuna, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki 
nastanejo z rojstvom otroka. 
 

3.člen  
Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenca, če starša novorojenca živita skupaj. 
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do pomoči tisti od staršev, pri 
katerem otrok živi. 
V primeru smrti staršev je upravičenec do pomoči oseba, ki je otrokov skrbnik po odločbi 
centra za socialno delo. 
 

4.člen  
Upravičenec do enkratne pomoči po tem pravilniku je eden od staršev oziroma skrbnikov (v 
primeru skrbništva), ki ima skupaj z novorojencem stalno prebivališče v Občini Bled. 
 

5.člen  
Pravico do pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo, ki jo dvigne v sprejemni pisarni 
Občine Bled oziroma  je na razpolago na spletni strani Občine Bled in jo izpolnjeno pošlje po 
pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Bled, najkasneje v devetih mesecih od otrokovega 
rojstva. Po preteku tega roka pravice do pomoči ni več mogoče uveljavljati in se vloga s 
sklepom zavrže kot prepozna. 
 

6.člen  
Pisni vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priloženi: 
- izpisek iz rojstne matične knjige 
- fotokopija veljavnega osebnega dokumenta upravičenca 
- odločba o skrbništvu ali posvojitvi otroka (samo skrbnik oz. posvojitelj) 
- številka transakcijskega računa (v primeru izbire denarnega nakazila pod točko b) 

 
7.člen  

Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči vodi in o njej odloča z odločbo 
občinski organ, pristojen za socialno varstvo.  
Vrednostni bon se upravičencu vroči skupaj z odločbo, v primeru izbire nakazila pa občinska 
uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek denarnega prispevka najkasneje v roku 30  dni po 
njeni pravnomočnosti. 
V primeru izbire denarnega nakazila v višini 380,00 EUR z nakazilom na transakcijski račun 
vlagatelja, bo občina nakazala z odločbo dodeljeni znesek denarnega prispevka najkasneje v 
roku 30  dni po njeni pravnomočnosti. 
Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri županu, pisno ali ustno na zapisnik. 
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8.člen  

Pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče 
nameniti v humanitarne ali druge namene. 
 

9.člen  
Obliki pomoči ob rojstvu otroka sta: 

a. vrednostni bon v višini 420,00 EUR ali  
b. denarno nakazilo v višini 380,00 EUR z nakazilom na transakcijski račun vlagatelja. 

Spremembo višine pomoči določi občinski svet s sklepom. 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

10. člen 
Ta pravilnik se ne uporablja za upravičence, ki so v obdobju 2010-2011 že prejeli enkratno 
pomoč ob rojstvu otroka.  
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v občini 
Bled , ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. št. 69/2006, z dne 3.7.2006 
 

10.člen  
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:  
Datum: _____________ 
        Župan občine Bled  
        Janez Fajfar 
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OBRAZLOŽITEV: 

Občinski svet občine Bled je na nadaljevanju 28. redne seje, dne 22.6.2006 sprejel Pravilnik 
o pomoči ob rojstvu otroka, ki  je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 69/2006, z dne 
3.7.2006. Razlog za obnovo je, da je bilo potrebno vnesti nekaj manjših vsebinskih 
sprememb in spremeniti zneske iz tolarjev v evre, ter  zaokrožiti zneske v evrih.  
Tako se znesek za denarno nakazilo spremeni s 375,56  Eur na 380,00 Eur, znesek za 
vrednostni bon pa s 417,29 Eur na 420,00 Eur. 
Glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka je bilo 
dopolnjeno, da  ima eden od staršev oziroma skrbnikov (v primeru skrbništva)  skupaj z 
novorojencem stalno prebivališče v Občini Bled. V prejšnjem pravilniku ni bilo  izrecno 
navedeno, da morata biti stalno prijavljena vsaj eden od staršev  IN novorojenec, temveč je  
bilo določeno da ima pravico do pomoči upravičenec pod pogojem, da ima stalno 
prebivališče v občini Bled. 
Pisno vlogo,  ki ni več na  predpisanem obrazcu (zaradi morebitnih operativnih sprememb), 
lahko upravičenec  dvigne v sprejemni pisarni Občine Bled oziroma  je na razpolago na 
spletni strani Občine Bled in jo izpolnjeno pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine 
Bled. 
Ta pravilnik se ne uporablja za upravičence, ki so v obdobju 2010-2011 že prejeli enkratno 
pomoč ob rojstvu otroka, da ne bi v obdobju možnega devetmesečnega  obdobja prišlo do 
podvojenega uveljavljanja te pravice. 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v občini 
Bled , ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. št. 69/2006, z dne 3.7.2006 
 
Obrazložitve sprememb v členih: 

 
4. člen 
Pravico do pomoči ima upravičenec pod pogojem, da ima stalno prebivališče v občini Bled. 
Upravičenec do enkratne pomoči po tem pravilniku je eden od staršev oziroma 
skrbnikov (v primeru skrbništva), ki ima skupaj z novorojencem stalno prebivališče v 
Občini Bled. 
 
5. člen 
Pravico do pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo, na predpisanem obrazcu (priloga), 
ki jo dvigne v sprejemni pisarni Občine Bled oziroma  je na razpolago na spletni strani 
Občine Bled in jo izpolnjeno pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Bled, 

najkasneje v devetih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do pomoči 
ni več mogoče uveljavljati in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna. 
 
9. člen 
Obliki pomoči ob rojstvu otroka sta: 
- vrednostni bon v višini 100.000,00 SIT ali  
- denarno nakazilo v višini 90.000,00 SIT. 

c. vrednostni bon v višini 420,00 EUR ali  
d. denarno nakazilo v višini 380,00 EUR z nakazilom na transakcijski račun 

vlagatelja. 

 
10. člen 
Ta pravilnik se ne uporablja za upravičence, ki so v letu 2006 že prejeli darilni bon.  
Ta pravilnik se ne uporablja za upravičence, ki so v obdobju 2010-2011 že prejeli 
enkratno pomoč ob rojstvu otroka.  
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v 
občini Bled , ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. št. 69/2006, z dne 3.7.2006 

 
Pripravila: Neja Gašperšič, Oddelek za javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti 


