VLOGA
ZA PRIDOBITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA
V OBČINI ČRNOMELJ
1. Podatki o vlagatelju
IME IN PRIIMEK VLAGATELJA:_______________________________________________
EMŠO:_______________________________DAVČNA ŠT.:_________________________
STALNO PREBIVALIŠČE (naslov, pošta):_______________________________________
DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE:

DA

NE

ŠTEVILKA OSEBNEGA RAČUNA:__________________________________________ ODPRT
PRI________________________________________________________________
uveljavljam na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj
(Ur. l. RS, št. 30/13) pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
2. Podatki o novorojencu
IME IN PRIIMEK:____________________________________________________________
STALNO PREBIVALIŠČE (naslov, pošta):_______________________________________
DATUM ROJSTVA:__________________________________________________________
EMŠO:____________________________________________________________________
3. Priloge
K vlogi prilagam naslednje dokumente (označite dokument):
1. fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige za novorojenca,
2. dokazilo o državljanstvu vlagatelja (fotokopija osebne izkaznice, potnega lista ali potrdilo, ki
ga izda upravna enota),
3. potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelja,
4. potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca,
5. dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu, v kolikor upravičenec ni eden od
staršev,
6. pisni sporazum med staršema v primeru iz drugega odstavka 6. člena pravilnika.

Pooblastilo
(Op.: Izpolnite le v primeru, če k vlogi niste priložili prilog 1, 2, 3 in 4 navedenih v točki 3.)

Vlagatelj (ime in priimek):_____________________________________________________
Naslov:___________________________________________________________________
dajem občinskemu upravnemu organu izrecno privolitev, da si pridobi naslednje osebne
podatke iz uradnih evidenc (ustrezno označite):
izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca
dokazilo o državljanstvu vlagatelja
potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelja
potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca
Podpis vlagatelja:____________________________________________________________
5. Izjava
Spodaj podpisani izjavljam, da so vsi dani podatki resnični, točni in popolni. Za resničnost in
popolnost podatkov prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Občinski upravi
dovoljujem, da vse podatke, ki so potrebni za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu
otroka preveri pri pristojnih organih.
Izjavljam, da pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka nisem uveljavljal že v drugi
občini, prav tako pa le-te ni prejel ali uveljavljal drugi starš.
Seznanjen sem s pogoji za pridobitev pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v
skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj.
Vloga je na podlagi 13. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah oproščena plačila upravne
takse.
Ta obrazec je objavljen na www.crnomelj.si .

Kraj in datum:________________________

Podpis vlagatelja:________________________________________

Vlogo s prilogami lahko oddate v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, pošljete po pošti na
naslov: Občina Črnomelj, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali
pošljete na elektronski naslov obcina@crnomelj.si .

