Občina Dobrna
VLOGA ZA PRIZNANJE UPRAVIČENOSTI DO ENKRATNE DENARNE POMOČI
ZA NOVOROJENCA V OBČINI DOBRNA

Vlagatelj(ica):
…………………………………………………………………………………………………...............
(priimek in ime vlagatelj(ice))
Naslov stalnega prebivališča:
…………………………………………………………………………………………………...............
(kraj in hišna številka, poštna številka in pošta, občina)
Sorodstveno razmerje:
a) oče
b)mati
c) zakoniti zastopnik
(ustrezno obkrožite)
EMŠO:
……………………………………………………………………………………………………………
(vlagatelja)
Davčna številka:
……………………………………………………………………………………………………………
(vlagatelja)
Telefonska številka ali GSM
…………………………………………………………………………………………………...............
(vlagatelja)
E-pošta:
…………………………………………………………………………………………………...............
(vlagatelja)
Številka transakcijskega računa TRR
…………………………………………………………………………………………………...............
(vlagatelja)
Banka:
PE:
…………………………………………….
……………………………………….
Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, matična št.
1358570, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi.
Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa,
omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in
nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.
Na podlagi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna (Ur. l. št. 103/04), Sklepa o
spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna (Ur. l. št. 75/06) in sklepa o
spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna (Ur. l. št. 39/15) uveljavljam
pravico za priznanje enkratne denarne pomoči
Za novorojenca:
…………………………………………………………………………………………………...............
(ime in priimek novorojenca)
EMŠO:
…………………………………………………………………………………………………...............
(novorojenca)

Stalno prebivališče:
……………………………………………………………………………………………………………
(naslov stalnega prebivališča novorojenca)
Datum rojstva:
…………………………………………………………………………………………………...............
.
(novorojenca)
Novorojenec je

a) prvi
b) drugi
(ustrezno obkrožite oz. napišite)

c) ............otrok

Izjava starša
Vlagatelj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:
- da sva jaz in moj otrok, za katerega uveljavljam pravico do enkratne denarne pomoči
državljana Republike Slovenije in imava na dan rojstva otroka stalno prebivališče v
občini Dobrna,
- da bom v dogovoru z očetom / materjo ……………………………………………………..
(ustrezno obkrožite)
(ime in priimek drugega starša)
sam(a) uveljavljal pravico do enkratne denarne pomoči za novorojenca,
- da še nisem prejel(a) ali uveljavljal(a) enkratne denarne pomoči za novorojenca,
- da nisem prejel(a) ali uveljavljal(a) enkratne denarne pomoči za novorojenca v drugi
občini, prav tako pa le-te ni prejel(a) ali uveljavljal(a) drug roditelj,
- da so vsi podatki navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni ter dovoljujem, da občinski
upravni organ vse podatke, navedene v vlogi, preveri oz. si jih pridobi pri pristojnih
organih.

Datum:……………………………

Podpis vlagatelja:
……………………………………….

Vlogi je potrebno priložiti:
1. izpisek iz matičnega registra ob rojstvu otroka (rojstni list),
2. fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa
vlagatelja,
3. potrdilo iz gospodinjske evidence,
4. odločbo pristojnega organa, v kolikor je vlagatelj zakoniti zastopnik otroka.

Listino pod št. 4 dostavi zakoniti zastopnik otroka sam oz. poda pisno pooblastilo občinski upravi Občine Dobrna
za pridobitev navedene listine enako velja za listino pod številko 3.
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