ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
IN GOSPODARSTVO
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-420, fax: 01/7505-158
e-pošta: druzbene.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

Ime in priimek vlagatelja/ice:
____________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:
____________________________________________
Telefon, e-naslov:
____________________________________________
TRR: _______________________________________
EMŠO: __________________________
Davčna št.: ______________________
VLOGA ZA ENKRATNO DENARNO POMOČ ZA NOVOROJENCE
Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Vrhnika (Naš
časopis, 380/2011) prosim za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojenega otroka:
____________________________________________________ , ___________________
(ime in priimek otroka)

(datum rojstva)

v/na ________________________________________________ , ___________________ .
(kraj rojstva)

(davčna številka)

DOGOVOR MED STARŠEMA
Spodaj podpisani/a ___________________________________, rojen/a _______________
(ime in priimek drugega starša)

(datum rojstva)

naslov stalnega prebivališča __________________________________________________
(točen poštni naslov)

soglašam, da uveljavlja enkratno denarno pomoč za
novorojenca _______________________________________________________________
(ime in priimek otroka)

mož/žena/partner __________________________________________________________
(ustrezno obkroži)

(ime in priimek vlagatelja/ice)

Podpis drugega starša: ______________________
Izjavljam, da imava oba z novorojencem slovensko
državljanstvo in stalno prebivališče v občini Vrhnika
(na istem naslovu) in da za zgoraj navedenega
novorojenca še ni bilo in ne bo zaprošeno za pomoč
za podobne namene v drugi občini.

Za potrebe uveljavitve denarne pomoči za
novorojence soglašam, da potrdilo iz gospodinjske
evidence in druge potrebne podatke za ugotovitev
dejanskega stanja in dejstev pridobi upravni organ
sam.
Izjavljam, da so vsi zgoraj navedeni podatki resnični,
točni in popolni in za to svojo izjavo prevzemam vso
materialno in kazensko odgovornost.

OBVEZNI PRILOGI:
- kopija izpiska iz rojstne matične knjige
- fotokopija bančne kartice oz. dokumenta, iz katerega je razvidna številka računa
vlagatelja/ice
V/Na ___________________________ , dne _____________
Podpis vlagatelja/ice: ______________________

Na podlagi 13. in 14. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je
Občinski svet Občine Vrhnika na 4. redni seji dne 17. 2. 2011 sprejel
Pravilnik
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v občini Vrhnika
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam z območja občine
Vrhnika, določa upravičence, višino enkratne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do
dodelitve enkratne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: enkratna pomoč) je enkratna denarna
pomoč, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z
rojstvom otroka.
Višina pomoči je 150 EUR za vsakega živorojenega otroka.
Sredstva za izplačilo enkratne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Vrhnika.
3. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata oba
z novorojencem slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v občini Vrhnika. Če starša živita
ločeno, uveljavlja pravico tisti od staršev, pri katerem otrok živi in ima stalno prebivališče v občini
Vrhnika.
Do pomoči ni upravičen vlagatelj, ki ima stalno prebivališče v občini Vrhnika in je po predpisih občine,
v kateri je imel stalno prebivališče v času rojstva novorojenca, že prejel pomoč za podobne namene.
4. člen
Pravica do enkratne denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem
obrazcu na Občini Vrhnika. V vlogi je potrebno navesti tudi davčno številko novorojenca in vlagatelja
ter številko računa, kamor se nakaže pomoč. O dodelitvi enkratne denarne pomoči se odloči z
odločbo. Enkratna pomoč se izplača upravičencu najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnosti
odločbe, s katero je bila dodeljena denarna pomoč.
Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka, za katerega se enkratna
pomoč uveljavlja. Po preteku tega roka se vloga kot prepozna zavrže.
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja Centra za socialno delo ali patronažne službe
določi, da se pomoč dodeli v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
5. člen
Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične knjige.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Našem časopisu, uporablja se za novorojence,
rojene po začetku veljavnosti tega pravilnika.
Številka:
Datum:

007-4/2011 (3-01)
18. 2. 2011
ŽUPAN OBČINE VRHNIKA
Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.

