Na podlagi 21. člena in 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 7. točke
7. člena ter 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na
Gorenjskem št. 7/16), je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 22. redni seji, dne
20.6.2018 sprejel

ODLOK
o družinskih prejemkih v Občini Cerklje na Gorenjskem

1. člen
Ta odlok ureja pravico do enkratne denarne pomoči družinam ob rojstvu otrok, določa upravičence,
višino, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka se zagotavljajo v proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem.
3. člen
(1) Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca
in pokrivanju drugih stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. Pomoč znaša 230 EUR.
4. člen
(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je eden izmed staršev pod pogojem:
- da sta upravičenec in novorojenec oba državljana Republike Slovenije in imata tako
novorojenec kakor eden izmed staršev na dan rojstva novorojenca prijavljeno stalno bivališče
v Občini Cerklje na Gorenjskem;
- da ima upravičenec na dan rojstva novorojenca prijavljeno stalno bivališče v Občini Cerklje na
Gorenjskem, njihov novorojenec pa prijavljeno stalno prebivališče v navedeni občini v roku
enega meseca po njegovem rojstvu;
- tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Občini Cerklje na
Gorenjskem, njihov novorojenec pa prijavljeno stalno prebivališče v navedeni občini v roku
enega meseca po njegovem rojstvu.
(2) Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik
otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Pravica do enkratne denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo na Občini Cerklje
na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ki jo upravičenec lahko
odda po pošti, osebno ali elektronsko.
(2) Vlogo obravnava in rešuje občinska uprava, skladno z določili Zakona o splošnem upravnem
postopku.
(3) O dodelitvi do enkratne denarne pomoči za novorojenca se odloči s sklepom. Sklep izda občinska
uprava.
(4) Zoper sklep o zavrnitvi enkratne denarne pomoči za novorojenca je dovoljena pritožba v roku
osem (8) dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan občine.

6. člen
(1) Vloga se odda na predpisanem obrazcu.
(2) Vlogi je potrebno priložiti:
- fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige za novorojenca;
- fotokopija bančne kartice vlagatelja oz. dokumenta, iz katerega je razvidna številka
transakcijskega računa starša oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico do enkratne denarne
pomoči;
- potrdilo centra za socialno delo o tem, da je mladoletni otrok postavljen pod skrbništvo
(potrdilo se priloži v primeru, da vlogo vlaga zakoniti zastopnik);
- potrdilo o dovoljenju za stalno prebivanje in o stalnem prebivališču v Občini Cerklje na
Gorenjskem za upravičenca in novorojenca (tuji državljani).
7. člen
Potrdilo o stalnem bivališču in državljanstvu za otroka in starše ter druge potrebne podatke pridobi
občinska uprava iz uradni evidenc državnih organov in nosilcev javnih pooblastil na podlagi pisne
izjave vlagatelja, ki je sestavni del obrazca za vlogo.
8. člen
Eden od staršev pisno vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka lahko vloži
najkasneje 12 mesecev po rojstvu otroka. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči
ni več mogoče uveljavljati, zato se vlogo kot prepozno zavrže s sklepom.
9. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v
nasprotju z določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko
določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
10. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka o družinskih prejemkih v Občini Cerklje na Gorenjskem se
preneha uporabljati Odlok o družinskih prejemkih v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/06, 3/09, 1/14 in 5/14).
(2) Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 007-06/2018-02
V Cerkljah, dne 20.6.2018
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc ČEBULJ, l.r.

