OBČINA CERKNO
VLOGA ZA DODELITEV ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
OB ROJSTVU OTROKA
(Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka, Uradni list RS, št. 56/08 in 27/19)

1. PODATKI O VLAGATELJU:__________________________________________________
(ime in priimek)

Naslov stalnega prebivališča: ____________________________________________________
Ulica/kraj in hišna št.

EMŠO:

občina

DAVČNA ŠT:

Sorodstveno razmerje (ustrezno obkrožite):

Številka TRR vlagatelja:

pošta

a) oče

b) mati

c) zakoniti zastopnik

SI56

odprt pri banki: ___________________________________________________________________
2. PODATKI O NOVOROJENCU: _________________________________________________
(ime in priimek)

Naslov stalnega prebivališča: _____________________________________________________
Ulica/kraj in hišna št.

EMŠO:

pošta

občina

DAVČNA ŠT:

3. OBJAVA PODATKOV V LOKALNEM GLASILU
Dovoljujem objavo podatkov o imenu otroka, imenu in priimku staršev ter kraju bivanja v lokalnem glasilu
(ustrezno obkrožite):
a) da
b) ne

Ime in priimek drugega starša: _________________________________________________
(izpolnite v primeru, da ste obkrožili da)

4. IZJAVA
Vlagatelj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sva jaz in otrok, za katerega uveljavljam
pravico do enkratnega denarnega prispevka, državljana Republike Slovenije in imava stalno prebivališče v občini
Cerkno.
Izjavljam, da nisem prejel denarnega prispevka ob rojstvu otroka v drugi občini.
Vsi podatki, navedeni v vlogi, so resnični, točni in popolni in dovoljujem, da občinski upravni organ vse podatke
navedene v vlogi preveri pri pristojnih organih oz. z vpogledom v uradne evidence.

Datum: ___________________________

Podpis vlagatelja: __________________________________

Vloga je prosta plačila takse po 14. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15 ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 in 31/18 - ZKZaš).

Vlogi je potrebno priložiti:
- Odločbo pristojnega organa, v kolikor je vlagatelj zakoniti zastopnik otroka oziroma pisno pooblastilo Občinski
upravi Občine Cerkno za pridobitev te listine.

Prosimo vas, da izpolnjeno vlogo oddate najkasneje v štirih mesecih od otrokovega rojstva na občinski upravi
osebno, kjer boste prevzeli praktično darilo. Po preteku tega roka pravice do enkratnega denarnega prispevka ni
več mogoče uveljavljati.

Prevzeto darilo: __________________________________________________________________________

