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Podravje. Kako (in koliko).obcine obdarujejo starse novorojenckov 

Lani. ,210.000 za noYorojence, naj' 
Veeina slovenskih obCln rojstvo otroka nagradl z denamonagrado. Te so bolj ali manj radodame, od tega, da nekatere obCine starie n, 
stanje v SpodnJem Podravju, katere obCine podeljujejo n&grade ob rojstvu otrok in kakine zneske. 

ObCinske denarne ' na
grade ob rojstvu otroka so 
opredeljene v pravilnlkih, 
o njih pa odloea vodstvo ob
cine, na ee\u z iupanom in 
obCinskim svetom. Pogoj v 
vseb pa je eoak: da sla upra
vieenec in novorojenec dr
iavljana Republike Sloveni
je in da \mala na dan rojstva 
novorojenca prijavljeno 
stalno prebivaliSee v obeini. 

Vloge poveeini starsi dobijo 
na splemih straneh, rok za od
dajo pa je priblizno 3 mesece 
po rojstvu. Za enkrarno denar
no nagrado ob rojstvu otroka 
sredstva zagotavlja obCina iz 
svojega proraenna. 

ObBne v Spodnjem Podrav
ju imajo za ta nameD izjemno 
raillene zneske. Dalee najrado
darnejsa je obrina Siovenska 
Bistriea, ki je v lanskem lem 
namenila za nagrade ob rojstvu 
otroka kar 73.700 evrov, sledi ji 
Pmj z neprimerljivo oiijim zoe
skom: 16.233 evrov. 

5_PoIjQne 

6. Kidrltevo 

7. Sradlite ob DnIVI 

11. MajtpeIt 
za 

12. Goritnlca 
za 

14.VIdem 

Imamo pa oeimo mdi majh
ne obBoe na nakm obmoeju, 
ki zelo lepo nagrajujejo prihod 
novorojenih obeanov, pa mdi 
take, ki na to oeimo (vsaj v fl
nanenem smislu) nie ne dajo. 

Kako Je pO nailh 
obCinah? 

V1dem 
V videmski obeini so lansko 

leto za stade novorojenekov 
namenili 3.967 evrov. Starsi 
,prejmejo vrednostni bon in 
ga unoveijo v trgovini Pika
polonica. Ob rojstvu prvega . 
otroka 20m njegova vrednost 
70 evrov, ob rojstvu drugega 
100 evrov, ob rojstvu tretjega 
150 evrov in za vsakega nasle
dnjega otroka po 50 evrov vee. 
Podatka, koliko novorojenCkov 
se je lani rodilo v obCini Vi
dem, nimajo, ket vsi starsi ne 
izkoristijo moinosti za prejem . 
vrednosmega bona. 

Markovcl 
V obeini Markovei se je lani 

rodilo 47 otrok. Pri njih starSi 
prejmejo ob rojstvu vsakega 
otroka 250 evrov; da prejmejo 
ta sredstva, morajo izpolniti 
ustrezno vlogo. Lani so iz obein
skega proraenna za ta namen 
porabili 11.000 evroy. (Ce se 
vam stevilke 0 novorojencih in 
izplaeilu ne ujemajo - starSi lab
ko dajo vlogo za izplaeilo denar
ja pol leta po rojstvu otroka.) 
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Cerkvenjak 
V obeini Cetkvenjak so v lao

skem lem za izplaeilo finanene 
spodbude za 20 novorojeneev 
skupno namenili 4.270 evrov. 
ObCina sieer za novorojenca 
nameni flnaneno nagrado v vi
sini 213,50 evra. 

Juriincl 
V obCini JUrSinci se je v lan

skem lem rodilo 24 otrok. Za 
starSe novorojenekov so sku-
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pno namenili pribliino 2.000 
evrov. Sieer pa obeina za no
vorojenca nameni financno 
nagrado v viSini 100 evrov, 
dvakrat lerno pa organizira So 
sprejem pri rupanu, kjer mami
ea prejmc So tematsko knjiZno 
darilo (baby album). 

Lenart 
.V obCini Lenart je v lem 

2014 podalo vloge za enkratno 
pomoe ob rojstvu otroka 78 
starSev. Skupno ie bilo larti iz 
tega naslova nakazariih 11.550 
evrov. Pomoe dodeljujemo v 
visini 150 evrov. Ce sta dvojt
ka, dodelimo vsakemu po 150 
evrov. DruZini posljemo So 
voseilnieo, drugih prakticnih 
nagrad pa ne podeljujemo,< so 
sporoeili z lenarske obBne. 

SvetaAna 
V obeini Sveta Ana so v lan

skem Iem za izplaeilo fmanene 
spodbude za 20 novorojeneev 
skupno namenili 4.270 evrov. 
Sieer.pa obeina za novorojenca 
nameni financno nagrado v vi
sini 213,50 evra. 

Sveta Trojlca V 

Siovenskih goricah 
V obeini Sveta Trojiea v Siov. 

gorieab so v lanskem Iem za iz
plaeilo finanene vzpodbude za 
novorojence skupno namenili 
2.614,26 evra (vsteta flnanena 
vzpodbuda, darila, pogostitev). 
.Financna vzpodbuda za novo
rojenea znasa 180 evrov, ne g1e
de na to, ali je to prvi, drugi ali 

trelji otrok. V obCini Sveta Tro
jiea v Slovenskih gorieah pri
pravimo eokrat lerno (v casu 
tedna otroka) sprejem novoro
jenekov pri rupanu. Tako zaja
memo otroke, rojene septem
bra (v prejsnjem koledarske!Jl 
Iem) do septembra v tekocem 
Iem. Torej se je v casu od sep
tembra 2013 do septcmbra 
2014 v obeini rodilo 15 otrok,< 
so sporoeili z obeine ter doda
Ii, da zupan na sprejemu pode
Ii So majhno powrnost mami
cam in novorojencem. 

Sveti Andrai V 

Siovenskih gorlcah 
V obCini Sveti Andrai v Siov. 

goricah se je v lanskem lem ro
dilo osem novorojenekov. Za 
starse novorojenCkov so sku
pno namenlii 876,33 evra .• Na 
podlagi Sklepa 0 pomoei za 00-

vorojenea je znesek 125 evrov, 
v primeru 'odprtja hrekove 
knjiiiee na Posti Siovenije pa 
dobijo dodatnih 30 evrov,' so 
pojasnili z obCine ter So dodali, 
da imajo vlem 2015 planiranih 
1.877 evrov, saj nameravajo po
visati pomoe ob rojstvu otrok. 
Letos pa bodo zaeeli sprejem 
mladih mamie in otrok. 

Trnovska vas 
V obeini Trnovska vas se je 

v lanskem Iem rodilo 18 otrok. 
Za starSc novorojenCkov so 

. skupno namenili priblizno 
2.000 evrov. Sieer pa obeina za 
novorojenca nameni vrednosti 
bon vviSini 100 evrov in knjigo 
v pribliini vrednosti 30 evrov. 
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ae V Siovenski :Bistrici 
orojencev nagradijo s 1.000 ewi, do tistih, kI ne dajo nltl flcka. Preverjall smo, kakino Je 

Ptuj 
v letu 2014 so za denarno 

pomoe starsem ob rojstvu otro
ka nocmenili skupaj 16.233,33 
EUR. Denarna pomoe znaSa 
100 evrov in je vedno enaka, 
ne glede na stevilo otrok via
gatelja. Zupan podeli nagrado 
prvorojenemu otroku v ptujski 
porodnisnici v Davern letu v 
viSini 330 evrov bruto, drugih 
nagrad ne podeljuje. 

Hajdlna 
V lanskem letu so narnenili 

za novorojenee 6.179 evrov (za 
37 novorojeneev, Idjub temu 
da se jih je rodilo 39. Za dva 
novorojenca, ki sta se rodila v 
deeembru, je bilo izplaeilo iz
vedeno letos januarja. 

Z letosnjim letom znaSa na
grada 170 evrov za vsakega 
novorojenea, v lanskem je bila 
167 evrov. 

Drugih nagrad ne namenjajo 
za novorojence. 

Destrnik 
V obeini Destrnik so v lan

skem tetu starsem novorojen
eev ob rojstvu otrok izplaeali 
2500 evrov. Nagrada znaSa sto 
evrov. Rojenih je bilo 25 otrok. 
Orugih daril,. razen finanene, 
obeina Destrnik ob rojstvu 
otrok ne namenja. 

Goriinica 
Obeina Gorisniea je starsem 

novorojeneev v letu 2014 iz
placala 4.740 evrov, rojenih je 

bilo 46 otrok. Za prvorojenega 
otroka izplai'ujejo 80, drugo
rojenega 100, tretjega in vsa
kega naslednjega otroka pa po 
200 evrov. Drugih daril, razen 
finanene, obeina ob rojstvu 
otrok De namenja 

Clrkulane 
ObCina Cirkulane je lani 

starkm novorojencev iz ab
einskega proraruna narnenila 
2550 evrov. Rodilo se je 19 
oteak, finanena nagrada je za 
vse enotna in zow 150 evrov. 
Orugih daril, razen financne, 
obeina ob rojstvu otrok ne na
menja 

MaJiperk 
V majsperski obCini se je lani 

rodilo 43 otrok in ob njihovem 
rtijstvu je starSem obCina sku
pno podelila 5.692,47 evra. 
Sieer pa fmanena nagrada ob 
rojstvu prvega otroka znaSa 
100, ob rojstvu drugega 150 in 
ob rojstvu tretjega in vsakega 
naslednjega otroka 220 evrov. 
Ob tern pa starsi prejmejo Se 
knjimo darilo. 

Sloyenska Blstrlca 
SlovenjebistriSka obeina je 

lani izdala 246 odlocb za izdajo 
enkratne pomoei za · novoro
jeneke in zanje je lani namenila 
73.700 evrov. Enkratna pomoe 
ob rojstvu prvega otroka znaSa 
220 evrov, pomoc za drugega 
in vsakega nadaljnjega pa 330 
evrov. 

Poqeane 
ObCina Poljeane je lani 39 

star!em podarila pomoe ob 
rojstvu otroka v skupni vre
dnosti 10.800 evrov. Pomoe 
ob rojstvu pevega otroka znaSa 
200 evrov, za drugega in vsa
kega nadaljnjega pa 300 evrov. 
Ob finaneni pomoei imajo 
starSi novorojencka Se pravi
co do mleenega pripravka do 
dopolnjenega eetrtega mese
ca starosti otroka, in to enkrat 
meseeno po dYe skatli mleene 
formule z enojnim pakiranjem 
ali ene skatle mleene formule z 
dvojnim pakiranjem. 

Makole 
V letu 2014 se je v obCini 

Makole radilo 21 oteak, vlogo 
za enkratno denarno pomoe 
so starsi dali za 24 otrok (raz
lika je zaradi tega, ker so starsi 
nekaterih otrok, rojenih v letu 
2013, dali vlogo v letu 2014) in 
obeina je za pomoCi skupno 
namenila 6.200 evrov. Denarna 
pomoe ob rojstvu pevega otea
ka znaSa 200 evrov, za drugega 
in vsakega naslednjega pa 300 
evrov.tS&rse In ffOVorojenCke 
obdarujemo Ie s finaneno na
grado. Imajo pa starSi moznost, 
da se odloCijo za Hrekovo knji
zico, kar jim prinese dodatnih 
30 evrov. To pomeni, da se 
otroku odpre Hrekova knjmea, 
na katero bo nakazana enkra
tna denarna pomo<, ki jo vsa
kernu novorojencu namenja 
ObCina Makole, in dodatnih 30 
evrov, ki jih ob odpctju knjmee 
narnenja Postna banka Sioveni
je. Ko denar sede na Hrekovo 
knjiZico, mora hiti na raCtiou 
15 dni, po tern lahko starsi pro
sto razpolagajo s sredstvi,< je 
pojasnil Matjai Kopse z obein
ske uprave ObCine Makole_ 

Ormoi 
V-Ormozu so v lanskem letu 

star.seffi "novorojenCkov iz ob
einskega proraeuna odSteli 
10.800 evrov. Zabeleiili so si
cer 101 novorojenca, sicer pa 
je bila enkratna denarja pomoe 
izplaeana starsem 87 novara
jeneev. ViSina denarne pomoei 
znaSa 100 evrov za pevorojene
ga otroka in 150 evrov za vsake
ga naslednjega novorojenega 
otroka. Tako so lansko leto po 
100 evrov namenili starsem za 
45 otrok, 150 evrov pa starsem 
42 otrok . • Pogoj za izplaeilo 
pomoCi je izpolnitev vloge, ki 
jo je treba oddati na obeino, a 
je vsi starSi novorojencev oe 
vloiijo. Ni mozno enaeiti ste
vila rojstev in izplaCll, ker se 
nekatere pomoei za oteake, 
ki so rojeni v zadnjih meseeih 
leta, pravilorna izplaeajo v pri
hodnjem letu. Starsi dajo vlogo 

(priloga je rojstni list, na kate
rega eakajo doloeen cas, da je 
izdan), n. podlagl katere se 
izda odloeba, potem je treba 
poeakati 15-dnevni rok za pri
tozbe in zaradi tega prihaja do 
zamikov med leti,' so zapisali 
v ormoski obCinski upravi ter 
dodali, da starSe novorojenek
ov obdarujejo Ie z enkratno de
narno pomoejo in drugih oblik 
pomoei ne dajejo. 

SredliCe ob DraYI 
V SrediSeu ob Dravi se je 

lansko leto rodilo 21 atrol<, iz 
obeinskega proraeuna .pa so 
Starsem novorojencev nameni
li 7.500 evrov. Finanena nagra
da za pevega otroka v druzini 
znaSa 300, za drugega 400, za 
vsakega naslednjega pa · 500 
evrov. Dodatnih 10 odstotkov 
narnenjajo star!etn, ki so se jim 
rodili dvojCkL Thdi v SrediSCu 
ob Dravi narnenj.jo ob rojstvu 
otrok Ie fmaneno nagrado in 
druglh oblik pomoei ne dajejo. 

SvetlTomai 
. SlarSem novorojenCkov z ob

moeja obCme Sveti. Tomai so 
iz ob<':inskega proraeuna lani 
namenili 5.800 evrov. Lani se 
je v tej mali prldki obCini rodi-
10 29 otrok, za vsakega pa so iz 
proraCuna narnenili 200 evrov. 

. Dodatnih obdaritev, razen f> 

nanene, tudj v obeini Sveti To
mai ne poznajo. 

Kldrleeyo 
V obCini Kidrieevo SO imeli 

v letu 2014 57 novorojenCkov, 
za nagrade starsem pa so zanje 
narnenili 8.750 evrov. Za vsa
kega pevega otroka prejmejo 
starSi novorojencev , 150 evrov, 
za drugega 200, za tretjega in 
vsakega naslednjega otroka pa 
po 300 evrov nagrade. Sicer 
pazupan enkra! Ietno speejme 
vse stade in novorojenCke in 
jim razkaZe vrtee, oa sprejemu 
se posladkajo s torto, starsi pa 
prejmejo se knjigo 0 vzgoji 
oteak. 

Podlehnlk 
V obeini Podlehnik so imeli 

v letu 2014 16 novorojencev, 
Slar!em pa so za vsakega od 
leh namenili nagrado po 200 
evrov, tako da so lani namenili 
v te narnene 3.200 evrov. Starsi 
ob srecnem dogodku prejmejo 
tudi eestitko obCine. 

ZaYrC 
V obCini Zavre se je po po

datkih krajevnega urada lani 
rodilo 12 otrok. Za obdarova
nje star!ev ob rojstvu otroka je 
bilo iz proraeuna namenjenih 
313 evrov. Na podlagi sldepa 
se starsi obdarujejo ob rojstvu 
otroka s knjigo, z nastopom no
vega mandata pa je v pripravi 
novi pravilnik 0 obdarovanju 
novorojeneev in njihovih star
Sev v obCini Zavre. 

Zetale 
V obeini Zetale se jt:ljJ' letu 

2014 rodilo 13 nOVOrQjenekov. 
StarSem. teh novarojenCkov so 
lani narnenili 2.400 evrov, za 
vsakega novorojenca po 200 
evrov. Staclev novorojencev 
drugaee ne obdarujejo. 

ML, MZ, MV, OK, 
OM,JSlnMS 
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Anketa 
MaJa ZemlJarit, 
obtJna Markovcl: 
,Po mojih podalkih 
ob¢jna vsakemu 
novorojenCku podari 250 
evrov. Mislim, da je znesek dovolj 
~sok in je lepa popotnica v stars.
vstvo. KoIikor mi je znano, obCina 
tudi vsako leto pripravi za predoolske 
otroke obdarovanje ob bontu. Zdi 
se mi lepa gesta, da obOina nel<aj da 
tudi za naSa najmlajSe, saj so navse
zadnje otroci naA za~ad .• 
Boris Vegan, obCina 
PtuJ: 
.Vem, da obtina 
daje stars.m ob 
rojstvu otrok denar
no 'nagrado'; v nasi 
druiini smo jo prejeli 
ie dvakrat- Ce se pray spomnim, 
za vsakega otroka 100 evrov. Ali je 
ta znesek premajhen ali ne, ne born 
sodil, ampak pomembno se mi zdi ie 
to, da obana pokale pozomost do 
svojih novih obCanov.« 
TJaSa Kriv8C, MaJ
sperk: 
.Menim, da je tOO 
evrov pomOCi za 
plVega atroka pre
malo. PrviC zata, ker 
se za otroke odloeamo 
zdaj tudi mlaj~i, ki nimamo sluibe za 
nedoloCen cas in nam je teije sploh 
Za p!Vega otroI<a kupiti vse potrebno. 
Mladi se tudi sooCamo s problemi 
naselitve, saj nam pri tern nihCe ne 
pomaga, razen stars.v, Ce imajo 
sredstva za pamoc. Tako bi morala 
biti pomoe pli prvem otroku ~sja, saj 
potrebujes vet stvari in bi ta pomoe 
pri~a bolj prav pri prvem otroku 
kakor pri drugem. Vern pa, da se 
pornoCzviiuje pn drugam in kasneje 
pri tretjem otroku zaradi naravnega 
prirastka.( 
Mateja Hrtlc, Syetl 
Tarnai: »Seznanje
na sem s tern, cia 
je viSina nagrade 
za novorojenCka v 
moji obCini 200 evrov. 
Vern, da imajo nekatefe 
obCine tudi vi§je nagrade, vern pa 
tudi, da v mnogih obCinah teh nagrad 
sploh ni. Glade na gospodarsko s~u
aoj<> je dejstvo, da vsak evro Cioveku 
prav pride. Mladi druiini pa splOh. 
·Zdi se mi, da je viiina nagrade, ki jo 
Jmamo v na~ obCini, primema. Vern 
sicer, da je ob vsem, kar potrebujes, 
ko pncakujeS otrnka, taka nagreda 
zgolj malenkost, veridar pa je dobra
doSla in hkrati lepa gesta damaCe 
Iokalne skupnosti ob Siritvi druiine 
in, posIedieno seveda, dvigu nata
litete. Sem pa nagrado tudi sama s 
pridom izkoristila ob rojslvu mojega 
otroka.« 
Hennl"a luran, PtuJ 
.Ob rojstvu hCere 
sem od ptujske 
obOine dobila 100 
evrov, kar se mi zdi 
zelo malo. ObOina 
bi nedvomno lahko bUa 
boIj radodarna do stars.v, glede na 
to, da dobimo to nagrado Ie enkral 
Ce upostevamo dejstvo, da je na 
zacelku, ko dobis otroka, zelo teiko 
- posebej ko imas p!Vega, so stroSki 
veliki in polrebujes nesteto stvan - je 
to kaplja v molje. Se vseeno pa je 
boIje kot niC .• 
Mateja H.rva~ Kldri
Coy.: .Ker pricaku
jam prvega otroka, 
sva se 5 partner-
jem prek spleta ie 
pozanimala, kaka je 
z novorojenci, taka da 

. sem Z \l5em seznanjena. Prijetno 
sem presenetena, saj je za otroke 
v naSi obCini kar dobro poskrbljeno. 
Pa ne sarno zaradi 150 e\lrov, ki jih 
dobimo za prvega otroka, tudi iupa
nov sprejem staffiev in novorojencev 
je pohvale vreden. Pa tudi sicer je 
za otroke in mlade druiine dobro 
poskrbljeno, saj imamo v bliiini lep 
vrtec, wle, nov zdravstveni dam, 
tudi trgovine in posto. Posebej dobro 
pa poskrbijo za otroke v prazniCnem 
decembru.« 
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