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PREDLAGATELJ:  

 

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. 

Alan BUKOVNIK  

 

GRADIVO PRIPRAVIL:  

 

Občinska uprava Občine Radlje ob 

Dravi  

 

POROČEVALEC:  

 

 

PRAVNA PODLAGA:  

 

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. 

Alan BUKOVNIK  

 

21. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 76/08, 

79/09, 51/10 40/12 – ZUJF, 14/15 – 

ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 

16. člena Statuta Občine Radlje ob 

Dravi (MUV štev. 28/16, 35/17 in 11/19)  

 

PREDLOG SKLEPA:  

 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 

sprejme Sklep o prispevku za 

novorojence v Občini Radlje ob Dravi 

za leto 2021, v predlagani vsebini.  

 

V letu 2005 je Občinski svet Občine 

Radlje ob Dravi prvič sprejel sklep o 

prispevku za novorojence v Občini 

Radlje ob Dravi. Prispevek za 

novorojenca je v letu 2020 znašal 160,00 

EUR. Prispevek se je povečal v letu 2020, 

predhodno pa je znašal 123,00 EUR. 

Predlagamo, da prispevek v letu 2021 

znaša 160,00 EUR. 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


Predlog  

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV štev. 28/16 , 35/17 

in 11/19) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji ________ seji, dne __________ 

sprejel  

 

S K L E P 

o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2021 

 

1. člen 

 

Ta sklep ureja dodeljevanje prispevka staršem novorojencev v Občini Radlje ob Dravi 

in določa pogoje za pridobitev prispevka, upravičence in višino prispevka.  

 

2. člen 

 

Pravica prispevka velja za novorojence, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v 

Občini Radlje ob Dravi.  

 

3. člen 

 

Upravičenci (starši ali skrbnik ali rejnik) uveljavljajo pravico do prispevka s pisno vlogo, 

ki jo dvignejo na Občini Radlje ob Dravi oziroma je na razpolago na spletni strani 

Občine Radlje ob Dravi ter izpolnjeno pošljejo ali dostavijo na Občino Radlje ob Dravi, 

najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do 

enkratnega prispevka ni več mogoče uveljavljati  in se vloga s sklepom občinske 

uprave zavrže kot prepozna.  

 

Pismeni vlogi mora biti priložen: 

- Izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca ali izjava upravičenca, s katero 

dovoljuje občinskemu organu, da izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca 

pridobi iz uradnih evidenc, 

- skrbnik oz. rejnik  - potrdilo Centra za socialno delo o tem, da je novorojenec 

postavljen pod skrbništvo oz. oddan v rejništva ali izjava upravičenca, s katero 

pristojnemu občinskemu organu dovoljuje, da potrdilo centra za socialno delo 

pridobi iz uradnih evidenc. 

 

4. člen 

 

V primeru, da starša živita ločeno, ima pravico do prispevka tisti od staršev, pri katerem 

otrok živi, oziroma drugi od staršev na podlagi pisnega sporazuma.  

 

5. člen 

 

Upravičenec prejme po rojstvu otroka enkratni denarni prispevek v višini 160,00 EUR 

neto na transakcijski račun novorojenčka, ki ga Občina Radlje ob Dravi odpre pri 

banki.  

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


 

 

6. člen 

 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in velja 

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.  

 

 

Številka:  2101-0039/2020 

Datum: ______________  

 

 

                                                                                           Župan Občine Radlje ob Dravi  

                                                                                      mag. Alan BUKOVNIK 


