
 
POVPRAŠEVANJE 

Enkratna denarna pomoč za novorojence 
 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 
 
»Na občini nas zanima, koliko sredstev namenjajo občine za obdaritev ob rojstvu otroka, 
torej za enkratno denarno pomoč za novorojence. Kot informacijo za ostale občine, 
namenjamo pri nas za to obliko pomoči 100 EUR.« 
 
ODGOVORI OBČIN: 
 
AJDOVŠČINA 
 
V skladu z vašim povpraševanjem vam sporočamo, da znaša enkratna denarna pomoč za 
novorojence v občini Ajdovščina 400 eur. 
 
APAČE 
 
Občina Apače za izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu otrok namenja 200 eur. 
 
BELTINCI 
 
V Občini Beltinci na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 
Beltinci ( Uradni list RS št 16/2005), Sklepa o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu 
otroka z območja Občine Beltinci (Ur. list RS, št. 15/2009) namenjamo za vsakega 
novorojenčka v Občini Beltinci 150,00 evrov pomoči.  
 
BLOKE 
 
V občini Bloke na podlagi spremembe Pravilnika o denarni pomoči za novorojence 
namenjamo enkratno denarno pomoč  od 1.1. 2013 dalje za prvega in drugega otroka  po 200 
evrov, za vsakega nadaljnjega otroka se znesek poviša za 50 evrov (tako da dobi 3. otrok 250 
evrov, 4. otrok 300 evrov itd). 
Poleg tega prejmejo starši še knjigo kot npr. Otrok od rojstva do šole, Otrokovo prvo leto, 
otroške bolezni. 
 
BRDA 
 
Sporočam vam, da Občina Brda obdaruje starše ob rojstvu otroka z enkratno denarno 
pomočjo v višini 333,83 EUR. 
 



 

BREŽICE 
 
Sporočamo vam, da Občina Brežice za pomoč ob rojstvu otroka namenja 200 EUR. 
 
CELJE 
 
S Pravilnikom  o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 
60/04 in 34/12) ima pravico do pomoči novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, 
da sta oba državljana Republike Slovenije in imata stalno bivališče v Mestni občini Celje. 
Dostop do pravilnika: http://akti.celje.si/files/NPB_o-pravilnik-_novorojenci.pdf 
  
Znesek za prvega novorojenca znaša 110 €, drugega 130 € in tretjega ter vsakega naslednjega  
170 €. 
Vloge za priznanje upravičenosti do enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni 
občini Celje se oddajo na predpisanem obrazcu v Glavni pisarni mestne uprave v času 
uradnih ur ali po pošti. Dostop do 
obrazca:http://moc.celje.si/images/Datoteke/vloga_novorojenec.pdf 
 
CERKVENJAK 
 
Občina Cerkvenjak staršem ob rojstvu otroka dodeli finančno spodbudo v višini 200,00 €. 
 
CERKNICA 
 
Občina Cerknica namenja za vsakega novorojenčka 150,00 EUR. 
 
DIVAČA 
 
V občini Divača dodeljujemo denarno pomoč ob rojstvu otroka v skladu s Pravilnikom o 
enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača (Uradni list RS št. 29/2006 z dne 
21.03.2006) ter na podlagi Sklepa o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka (Uradni list RS 
št. 115/2007). 
  
Višina denarne pomoči je: 

·         220,00 EUR za prvega otroka, 
·         330,00 EUR za drugega otroka, 
·         440,00 EUR za tretjega in vsakega naslednjega otroka. 
 

DOBRNA 
 
odgovore glede obdaritve ob rojstvu otroka smo nedolgo tega že pošiljali in kolikor se 
spomnim ste naredili tudi zbirnik odgovorov po posameznih občinah kjer se ta to pogledati. 
  
Sicer pa v Občini Dobrna za novorojenčke namenjamo sledeče: 

-          104,32 € za prvega otroka, 
-          125,19 € za drugega in vse naslednje otroke, 
-          enoletno naročnino na revijo Moj malček in 

http://akti.celje.si/files/NPB_o-pravilnik-_novorojenci.pdf
http://moc.celje.si/images/Datoteke/vloga_novorojenec.pdf


 

-     strokovno knjigo (izbirajo lahko med knjigami: Otroške bolezni, Otroci, otroci in   
Otrokovo prvo leto). 

  
GORNJI GRAD 
 
Sporočamo vam, da Občina Gornji Grad namenja ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč  
Za novorojence in sicer: 
- ob rojstvu prvega otroka 150,00 EUR 
- ob rojstvu drugega otroka 180,00 EUR 
- ob rojstvu tretjega ali več otrok  200,00 EUR. 
 
GORNJI PETROVCI 
 
Obveščamo Vas, da naša občina ob rojstvu novorojenca  podari staršem darilni bon otroške 
trgovine v vrednosti 250,00 EUR. 
  
HOČE-SLIVNICA 
 
V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Hoče-Slivnica 
je višina enkratne denarne pomoči 125,00€. 
 
JESENICE 
 
Občina Jesenice na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini 
Jesenice (Uradni list RS, št. 109/07) od 1.1.2008 dalje izplačuje enkratno denarno pomoč  vsem 
novorojenčkom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo skupaj z enim od staršev oz. 
skrbnikom (v primeru skrbništva) stalno bivališče v občini Jesenice.  
Višina enkratne denarne pomoči znaša 200 €, lahko pa se izjemoma dodeli v funkcionalni 
obliki na podlagi mnenja Centra za socialno delo Jesenice ali patronažne službe.  
 
KAMNIK 
 
Občina Kamnik iz proračuna za leto 2013 namenja enkratno pomoč ob rojstvu otroka v višini 
180 evrov. 
 
KANAL OB SOČI 
 
Občinski svet občine Kanal ob Soči je na svoji 26. seji dne, 25. 9. 2001, sprejel Pravilnik o 
enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave, 
Primorske novice, št. 37, dne 5. 10. 2001). 
Na podlagi Pravilnika  ter Sklepa občinskega sveta dne, 18. 3. 2010, objavljen v UR.l. RS, št. 
29/2010, dne 9. 4. 2010 imate kot starši oziroma eden od staršev pravico do izplačila 
enkratnega denarnega prispevka za novorojenca v višini 400,00 €. 
Vlagatelj je upravičen do izplačila prispevka, v kolikor ima skupaj z otrokom stalno bivališče 
v Občini Kanal ob Soči in je državljan Republike Slovenije. 
  



 

KOČEVJE 
 
Občina Kočevje namenja staršem ob rojstvu otroka enkratno denarno pomoč v višini 200,00 
EUR za novorojenca.   
 
KOMEN 
 
Občina Komen za obdaritev ob rojstvu otroka 1.000€. 
 
KRANJ 
 
Enkratni denarni prispevek za novorojenca v Mestni občini Kranj znaša 112,67 EUR. 
 
LAŠKO 
 
Občina Laško namenja enkratno denarno pomoč za novorojence v Občini Laško in sicer za 
prvega otroka 130,00 EUR, za drugega otroka 140,00 EUR in za tretjega in vsakega 
naslednjega otroka 150,00 EUR. 
 
LENART 
 
Občina Lenart daje denarno pomoč ob rojstvu otroka v višini 150,00 EUR. 
 
LUČE 
 
Občina Luče nameni za vsakega novorojenčka 130 EUR in knjigo. 
 
MAJŠPERK 
 
Na osnovi povpraševanja vam sporočamo, da Občina Majšperk v skladu s sprejetim 
pravilnikom prispeva staršem novorojenčkov denarno nagrado, in sicer za prvega otroka 
100,00 €, za drugega otroka 150,00 € in za tretjega oz. nadaljnjega pa 220,00 €. Starši 
novorojenčkov pa prejmejo tudi knjigo za pomoč pri vzgoji otroka. 
 
MARIBOR 
 
Mestna občina Maribor namenja nagrado ob rojstvu otroka v višini 105 EUR. 
 
MARKOVCI 
 
Občina Markovci namenja 250 € za rojstvo vsakega otroka. 
 
MEDVODE 
 
Usklajena višina enkratne denarne pomoči za novorojenca v Občini Medvode na dan 
otrokovega rojstva do 31.01.2013 znaša 207,07 evra, od 01.02.2013 pa 212,66 evra. 
 



 

MORAVSKE TOPLICE 
 
Občina Moravske Toplice dodeljuje enkratne denarne pomoči za novorojence z območja 
Občine Moravske Toplice za novorojence, ki so rojeni od 1.1.2006 naprej. Za novorojence, 
rojene od 1.1.2011 naprej višina pomoči znaša 1.000 EUR. Navedena višina je enaka ne glede 
na število otrok v družini. 
 
NOVA GORICA 
 
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je v Mestni občini Nova Gorica določena z 
Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
108/12)  
Skladno z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica pripada 
enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka staršem otroka, če je otrok državljan Republike 
Slovenije in ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica. Višina 
enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 500,00 EUR na vsakega živorojenega 
otroka. Denarno pomoč uveljavljajo starši, po rojstvu otroka, vendar po izteku 3 mesecev od 
dneva rojstva otroka, ne morejo več zahtevati enkratne denarne pomoči.  
 
NOVO MESTO 
 
MO NM namenja 200 EUR/novorojenca. 
 
PIRAN 
 
Občina Piran v letu 2013 vsem novorojencem s slovenskim državljanstvom, nameni enkratno 
denarno pomoč v znesku 150 evrov. 
 
PUCONCI 
 
Občina Puconci podeljuje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, in sicer : 
100 EUR za prvega otroka 
150 EUR za drugega otroka in 
200 EUR za tretjega oz. vsakega naslednjega otroka. 
  
Denarna pomoč se podeli na podlagi pravilnika in vloge, ki jo starši morajo vložiti v roku 3 
mesecev od rojstva. 
 
RADEČE 
 
Skladno z vašim vprašanjem vam pošiljamo podatke za Občino Radeče.   
Višina denarne pomoči za novorojence se določi s pravilnikom, in sicer v znesku 180,00 EUR 
za prvega otroka v družini, 225,00 EUR za drugega otroka ter 300,00 EUR za tretjega in 
vsakega nadaljnjega živorojenega otroka v isti družini. Zadnje spremembe pravilnika smo 
objavili v URL RS št. 11/2013. 
 
RADENCI 



 

 
Sporočamo vam, da imamo v naši občini Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini 
Radenci, ki zajema tudi pomoč ob rojstvu otroka – znesek po tem pravilniku je 200,00 EUR 
na otroka (če so mogoče dvojčki …). 
 
RADOVLJICA 
 
Občina Radovljica ob rojstvu otroka podarja knjižno darilo ter vrednostni bon, unovčljiv v 
specializiranih trgovinah z otroško opremo, oblačili… 
Ob rojstvu prvega otroka podarjamo bon v višini 100 EUR, drugega otroka 130 EUR ter 
tretjega in naslednjih otrok 200 EUR. Višina bona je določena z odlokom in se jo lahko 
spreminja s sklepom župana. 
  
RAVNE NA KOROŠKEM 
 
Naša občina za novorojence namenja 100 EUR, prav tako pa starše ob prvi posvetovalnici v 
zdravstvenem domu obdarimo še s knjigo. Knjige imamo različne in sicer za 1. otroka knjiga 
»otroške bolezni«, za 2. otroka knjiga »otroci, otroci«, za 3. otroka pa knjiga»velika paparica 
za male papavčke«. Prav tako pa imamo z bankami, ki so za to izrazile interes, sklenjene 
dogovore, da v kolikor starši odprejo novorojencu bančni račun pri njihovi banki, le-ta 
nameni novorojencu še dodatna sredstva. Višina je različna, nekatere banke dajo 30 eur, 
nekatere 25, nekatere 20, nekatere pa tudi samo 10. 
 
REČICA OB SAVINJI 
 
Občina Rečica ob Savinji ob rojstvu otroka družini nameni 150 EUR. Župan za vse družine z 
novorojenci pripravi tudi sprejem, na katerem novorojence oz. njihove družine obdari še s 
simboličnim darilom – običajno s knjigo. 
 
ROGAŠKA SLATINA 
 
Občina Rogaška Slatina dodeljuje enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka na 
osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina (Ur. l. 
RS, št. 133/04) in Sklepa 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, z dne 17. 11. 
2010, njena višina pa znaša 200,00 EUR. 
 
RUŠE 
 
Občina Ruše ob rojstvu otroka nameni 65 eur z dodanim simboličnim darilom – ročno 
spleteno pupo. Prav tako vsem tistim staršem, ki se odločijo, da  za svojega otroka  odprejo 
hrčkovo knjižico, nameni Poštna banka Slovenije dodatnih 30 eur. Koordinator  med banko 
in občino Ruše je Občina Ruše.   
 
SEŽANA 
 
V Občini Sežana znaša enkratna denarna pomoč ob rojstvu, za prvega otroka 300€, za 
drugega 400 €, za tretje in nadaljnje otroke pa 500 €. 



 

 
SLOVENSKA BISTRICA 
 
V naši občini  starši za prvega otroka  prejmejo 220,00 eur denarne pomoči, za drugega oz. za 
vsakega nadaljnjega pa 330,00 eur.  
 
SLOVENSKE KONJICE 
 
Občina Slovenske Konjice nameni ob rojstvu otroka 126 €, otroško knjigo in voščilnico 
župana. 
 
SREDIŠČE OB DRAVI 
 
Občina Središče ob Dravi ima od leta 2008 sprejet Pravilnik po katerem se ob rojstvu 1 otroka 
podeli pomoč v višini 300 €, za 2 otroka 400 € za tretjega 500 € ob rojstvu dvojčkov je višina 
sredstev poveča še ta 20 %. 
  
ŠENTJERNEJ 
 
V Občini Šentjernej namenjamo 166,92 EUR staršem, ki so občani občine Šentjernej najmanj 
eno leto. 
 
ŠENTJUR 
 
Enkratna denarna pomoč za novorojence znaša v Občini Šentjur 150 €. 
 
ŠKOFLJICA 
 
Sporočam vam, da Občina Škofljica nameni novorojencu 150,00 eur ne glede na socialni 
položaj. 
 
ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
Sporočamo vam, da v Občini Šmarje pri Jelšah za obdaritev ob rojstvu otroka namenjamo 
sredstva v višini 200,00 € za vsakega novorojenega otroka. 
 
ŠTORE 
 
Občina Štore namenja novorojencem enkratno denarno pomoč, in sicer: 
- za 1. otroka: 100 EUR, 
- za 2. otroka: 150 EUR, 
- za 3. in vsakega naslednjega otroka: 200 EUR. 
 
TOLMIN 
 
Občina Tolmin namenja 200 EUR kot denarno pomoč za novorojence. 
 



 

TRZIN 
 
Višina enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Trzin znaša 208,65 EUR. 
Starši si lahko izberejo še knjižno darilo ali enoletno naročnino na revijo. 
 
TRŽIČ 
 
Občina Tržič na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini 
Tržič, namenja pomoč v višini 220,00 EUR. 
 
VODICE 
 
Občina Vodice namenja enkratno denarno pomoč staršem novorojencev na podlagi 
Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Vodice (UGOV, št. 2/2005, 
8/2011). 
Pravico do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka lahko uveljavljata starša 
otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in če ima vsaj eden od staršev stalno 
bivališče na območju občine Vodice. 
Enkratna denarna pomoč se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca v vlogi navedeta 
kot prejemnika denarnega prispevka. 
Višina denarne pomoči znaša 220,00 EUR za vsakega živorojenega otroka. Če je rojenih več 
živorojenih otrok, se prispevek za vsakega naslednjega poveča za 50%. 
Pravica se lahko uveljavlja v roku 12 mesecev od dneva rojstva otroka. 
 
VOJNIK 
 
V občini Vojnik znaša ta pomoč 140€. Pogoj pa je, da starš odda vlogo za ta sredstva  na 
občini v roku 4 mesecev od otrokovega rojstva in da sta otrok in eden od staršev občana 
občine Vojnik. 
 
VUZENICA 
 
V občini Vuzenica so starši novorojenčkov upravičeni do denarne pomoči v višini 210,00 €. 
 
ŽIRI 
 
Občina Žiri ob rojstvu otroka dodeljuje enkratno denarno pomoč v višini 150 €. 
 
ŽIROVNICA 
 
Občina Žirovnica namenja za prvo in drugo rojenega otroka po 300 EUR za tretjega in 
vsakega naslednjega pa po 500 EUR. 

 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 
Generalna sekretarka  

 



 

 
 


