
Občinska uprava občine Kočevje je na podlagi 10. člena Zakona o dostopu do  
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) pripravila neuradno 
prečiščeno besedilo Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za 
novorojence z območja Občine Kočevje, ki obsega: 
 

 

 
- Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja 

Občine   Kočevje  (Uradni list  RS, št. 68/1999) 
 

- Spremembo in dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam 
za novorojence z območja Občine Kočevje  (Uradni list  RS, št. 44/2003) 

 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarne 

pomoči za novorojence z območja Občine Kočevje (Uradni list  RS, št. 4/2008) 
 
 
 

 

Številka: 061-14-99-20 

Kočevje, dne 18. maj 2011 

 
 

    Marta Briški, univ.dipl.prav.  

   Direktorica Občinske uprave  

 

 

P R A V I L N I K  

o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine 

Kočevje 

1. člen 

Ta pravilnik ureja dodeljevanje denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje, določa 
upravičence, višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev pravice. 

2. člen 

    Višina denarne pomoči je 200 EUR in se v obliki enkratnega denarnega zneska nakaže upravičencu na podlagi 
odločbe, izdane na njegovo vlogo. 

3. člen 

Upravičenec po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana RS in imata ob 
otrokovem rojstvu stalno prebivališče v Občini Kočevje. 

Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma 
drugi od staršev na podlagi pismenega sporazuma. 

 



4. člen 

Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči s pismeno vlogo, ki jo vloži pri Občinski upravi občine 
Kočevje (v nadaljevanju: občinska uprava), najkasneje v šestih mesecih od rojstva otroka. Pred tem ga o 
uveljavljanju te pravice obvesti občinska uprava – župan. Hkrati pa se staršema novorojenca čestita za novega 
člana Občine Kočevje. 

5. člen 

V vlogi iz prejšnjega člena morajo biti navedeni podatki o rojstvu in stalnem prebivališču otroka, o stalnem 
prebivališču staršev (ali enega od njiju), morebitni pismeni sporazum (drugi odstavek 3. člena) in številko 
tekočega računa oziroma hranilne knjižice, kamor se nakaže denarna pomoč. 

6. člen 

Denarna pomoč se upravičencu nakaže na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava. Zoper odločbo je 
možen ugovor pri županu v 8 dneh po prejemu odločbe. Občinska uprava nakaže denarno pomoč najkasneje v 
30 dneh po dokončnosti odločbe. 

 

Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje 
(Uradni list RS, št. 68/1999) vsebuje naslednjo končno določbo:  

7. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

Sprememba in dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence 
z območja Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 44/2003) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

3. člen 

Ta sprememba in dopolnitev začneta veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči za 
novorojence z območja Občine Kočevje  (Uradni list RS, št. 4/2008) vsebuje naslednjo končno 
določbo: 

 

3. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
s 1. 1. 2008. 

 

 

 

 

 


