OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo
Številka: 1212-01/2017-01
Datum: 15. 11. 2017

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE BRDA
ZADEVA: SKLEP O DOLOČITVI NOVE VIŠINE PRISPEVKA ZA NOVOROJENČKE V OBČINI BRDA
1. Pravna podlaga za sprejem sklepa:
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16odl.US)
- Statut občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občni št. 26/2017)
- Odlok o enkratnem prispevku za novorojenčke (Uradno glasilo št. 2/2004)
- Sklep o višini prispevka za novorojenčke (Uradno glasilo št. 1/2005)
2. Obrazložitev, razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja:
V Odloku o enkratnem prispevku za novorojenčke je določeno, da se z enkratno denarno pomočjo družini
zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Občina Brda na podlagi Odloka o enkratnem prispevku za novorojenčka in na podlagi Sklepa o višini prispevka
za novorojenčka ob rojstvu otroka izplačuje staršem oz. zakonitim zastopnikom enkratno denarno pomoč v višini
kot jo določa Sklep. Višina denarnega prispevka je bila s Sklepom zadnjič določena za leto 2005 in sicer v višini
80.000 Sit (333,83 Eur) na otroka.
Župan Franc Mužič predlaga povišanje denarnega prispevka na 500 Eur za otroka, rojenega od 1.1.2018 dalje.
3. Ocena finančnih posledic za proračun
Občina s sprejetjem predlaganega sklepa bo imela pravno podlago, da svojim občanom iz sredstev občinskega
proračuna zagotavlja dodatna finančna sredstva. Pri prvi obravnavi proračuna za leto 2018 smo na proračunski
postavki 20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok planirali višji znesek sredstev in sicer 22.000 Eur. Glede na
predlog povišanja denarnega prispevka za novorojenčke, predlagamo da se sredstva pri drugi obravnavi
Proračuna za leto 2018 predvidi višji znesek in sicer 27.500 Eur. Znesek je izračunan na podlagi povprečnega
števila izplačil v preteklih letih in sicer za 55 otrok.
Primerjava enkratnih denarnih prispevkov za novorojenčke po občinah:
Občina
Mestna občina Nova Gorica
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Miren-Kostanjevica
Občina Renče-Vogrsko
Občina Kanal ob Soči
Občina Tolmin
Občina Ajdovščina

Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojenčka
500 Eur
417 Eur
500 Eur
500 Eur
400 Eur
200 Eur
600 Eur

Komisija za socialna vprašanja je na seji dne 27.11.2017 obravnavala spremembo višine prispevka za
novorojenčke in podala mnenje, da se s predlaganim sklepom strinja.
Občinskemu svetu predlagamo da obravnava in sprejme predlagani sklep.
Pripravila:
Beti Kumar

ŽUPAN
Franc Mužič

OBČINA BRDA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 18. člena Statuta občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin št. 26/2017) in 6. člena Odloka o
enkratnem prispevku za novorojenčke (Uradno glasilo št. 2/2004) je Občinski svet občina Brda na
______ redni seji dne __________ sprejel

SKLEP
o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojenčka

1.
Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojenčka v občini Brda znaša 500 Eur neto.
2.
Ta sklep se uporablja za izplačila enkratnega denarnega prispevka otrokom, rojenim od 1.1.2018 dalje.
3.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o višini prispevka za novorojenčka, št. 152-02/05 z dne
22.2.2005.
4.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 1.1.2018.
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