
5. člen
Pravico do enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka 

uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, 
ki ga upravičenec dvigne na sedežu občine in ga izpolnjenega 
pošlje po pošti (na naslov Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski 
Dol) ali osebno vroči v tajništvu Občine Sv. Jurij v Slov. go-
ricah, najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva. Po 
preteku tega roka pravice do enkratne finančne vzpodbude ni 
več mogoče uveljavljati. Vloga, ki je vložena po izteku tega 
roka, se zavrže kot prepozna. 

6. člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena morata biti priložena:

- fotokopija transakcijskega računa oziroma bančne kartice 
upravičenca ali novorojenca;

- kopija izpiska iz rojstne matične knjige;
- dokazilo o stalnem prebivališču otroka in vlagatelja;
- izjava, da vlagatelj ni uveljavljal te pravice v drugi občini.

Navedeno dokumentacijo iz točke dva in tri si bo občinska 
uprava pridobila po uradni dolžnosti, če bo vlagatelj soglašal, da 
tovrstne podatke pridobi občinska uprava. 

7. člen
O dodelitvi finančne vzpodbude se odloči z upravno odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni 

od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah.

Denarna pomoč se upravičencu izplača v roku trideset dni od 
pravnomočnosti odločbe na njegov transakcijski račun.

8. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel finančno vzpodbudo na 

podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami 
tega pravilnika, je prejeto finančno vzpodbudo dolžan vrniti, sku-
paj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva naka-
zila dalje.

Enkratni denarni znesek po tem pravilniku ni prenosljiv na 
drugo pravno ali fizično osebo, niti ga ni mogoče nameniti v hu-
manitarne ali druge namene.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za otroke, ki so 

rojeni v letu 2007 do uveljavitve tega pravilnika. 
Upravičenci lahko uveljavljajo pravico do vzpodbude za ro-

jenega otroka na način, ki je določen v 5. in 6. členu tega pravil-
nika. Pisno vlogo morajo upravičenci vložiti najkasneje v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega pravilnika. Izjemoma v letu 2007 ta 
rok traja do 31.12.2007.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
l. RS št. 100/05 - UPB) in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah (MUV št. 1/2007) je Občinski svet na 6. redni seji, 
dne 14. junija 2007 sprejel

P R AV I L N I K
o enkratni finančni vzpodbudi ob rojstvu otroka v občini Sv. 

Jurij v Slov. goricah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik ureja dodeljevanje enkratne finančne vzpodbude za 

novorojence oziroma njihove starše, določa upravičence, višino 
vzpodbude, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje en-
kratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka .

2. člen
Enkratna finančna vzpodbuda za novorojenca (v nadaljevanju 

vzpodbuda) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s 
katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stro-
škov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 

Sredstva za izplačilo vzpodbude se zagotovijo v proračunu 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

II. VIŠINA VZPODBUDE

3. člen
Višina vzpodbude se vsako leto določi s sklepom občinskega 

sveta, ki ga v prvem tromesečju koledarskega leta predlaga žu-
pan. Tako določeni znesek velja do sprejema novega sklepa. 

III. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO 
VZPODBUDE

4. člen
Pavico do vzpodbude ima novorojenec oziroma eden od star-

šev, pod pogojem, da imata stalno bivališče v Občini Sv. Jurij v 
Slov. goricah.

V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do 
vzpodbude tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi 
in ima stalno bivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

V primeru, da otrok ne živi pri starših, ima pravico vzpodbu-
do uveljavljati rejnik oziroma tisti, ki je prevzel skrb za otroka in 
ki ima stalno bivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.

IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO 
VZPDBUDE



činskem uradnem vestniku.
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