Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02) in 16.
člena Statuta Občine Kranjska Gora (UVG, št. 17/99 in 28/2002) je Občinski svet
Občine Kranjska Gora na svoji 3.seji dne 24.02.2003 sprejel

PRAVILNIK
o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Kranjska Gora

1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka (v nadaljevanju:
prispevek) za novorojence v Občini Kranjska Gora, višino denarnega prispevka,
pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prispevka.
2. člen
Prispevek za novorojence je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, s
katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z
rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem, če sta on in eden izmed staršev
državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora.
4. člen
Višina prispevka za leto 2003 znaša 50.000,00 SIT neto.
Višina se vsako leto valorizira z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin. Višina
prispevka za novorojenca se usklajuje enkrat v letu, in sicer s 1.januarjem in velja celo
leto.
5. člen
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden
od staršev na podlagi pisnega sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski
upravi Občine Kranjska Gora najkasneje do 31.12. tekočega leta, oziroma do 28.02.
prihodnjega leta, če je otrok rojen po 1.12. Po preteku tega roka pravice do prispevka
za novorojenca ni več mogoče uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
6. člen
Zahtevku iz prejšnjega člena mora biti priloženo:
- izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
- kopija prve strani računa novorojenca, kamor naj bo nakazan prispevek,
- kopija potrdila o davčni številki novorojenca,
- potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja
pravico do prispevka.
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7. člen
Prispevek se nakaže na račun novorojenca v 30 dneh po prejetju vloge.
8. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali pristojnega centra za
socialno delo lahko odloči, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če tako
zahtevajo koristi otroka.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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