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        Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 007-13/2015 
Datum: 27. 10. 2015 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T     L A Š K O  
 

Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednje 
 
ZADEVO: Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni 
denarni pomoči za novorojence v Občini Laško     
 
Gradivo pripravil:  
- Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 
Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva, dne 12. 11. 2015 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
- 21. in  29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 
  79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO), 
- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, številka 79/2015-UPB1) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejeme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Kratek povzetek predlagane zadeve: 
S 1. januarjem 2007 je Občina Laško sprejela Pravilnik o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v Občini Laško na osnovi katerega smo vsakemu novorojencu oziroma 
zakonitemu zastopniku s stalnim prebivališčem v občini Laško upravičili denarno pomoč v 
višini 100,00 EUR. 
Z letom 2010 smo sprejeli Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni 
denarni pomoči za novorojence v Občini Laško ter tako dvignili in spremenili znesek denarne 
pomoči za novorojence na 130,00 EUR za prvega otroka, 140,00 EUR za drugega otroka in 
150,00 EUR za tretjega in vsakega naslednjega otroka.  
Da bi olajšali družinam začetno pot prvih skupnih korakov z novim občanom Laškega 
predlagamo, da se z novim letom 2016 zneski denarne pomoči za novorojence dvignejo in 
sicer 150,00 EUR za prvega otroka, 175,00 EUR za drugega otroka in 200,00 EUR za 
tretjega in vsakega naslednjega otroka. 
 

Župan Občine Laško 
     Franc Zdolšek 

 
 
Priloga:  

- predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v Občini Laško 
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 PREDLOG 
 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) in 21. člena Statuta Občine 
Laško (Uradni list RS, št. 79/2015-UPB1) je Občinski svet Laško na 9. redni seji dne 
________ sprejel 
 
 

P R A V I L N I K  
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence  

v Občini Laško 
 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni denarni 
pomoči za novorojence v Občini Laško (Uradni list RS, št. 11/2007). 
 
 

2. člen 
 
9. člen pravilnika se spremeni tako, da se po novem glasi:  
 
»Višina denarne pomoči za novorojence je 150,00 EUR za prvega otroka, 175,00 EUR za 
drugega otroka in 200,00 EUR za tretjega in vsakega naslednjega otroka.« 
 
 

3. člen 
 
Ostali členi osnovnega pravilnika ostajajo nespremenjeni. 
 
 

4. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2016 dalje. 
 
Številka: 007-13/2015 
Datum: 27. 10. 2015 
        

Župan Občine Laško 
                  Franc Zdolšek 
 


