VLOGA ZA PRIDOBITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU
OTROKA V OBČINI METLIKA
Na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Metlika (Uradni list RS; št.
10/2019) uveljavljam pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
I. PODATKI O VLAGATELJU 1)
Ime in priimek _______________________________________________________
Stalno prebivališče ___________________________________________________
(ulica in hišna številka, pošta)
EMŠO ___________________________________
Davčna številka ____________________________
Številka bančnega računa
S
I
5
6

-

-

-

II. PODATKI O NOVOROJENCU 2)
Ime in priimek ________________________________________________________
EMŠO ____________________________________

III. POOBLASTILO in IZJAVA
Občinsko upravo pooblaščam in ji dovoljujem, da si za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja v
uradnih evidencah pridobi in preveri osebne podatke vlagatelja in novorojenca. 3)
DA

NE

Vlagatelj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:
- da vlogo za denarno pomoč/nagrado tega novorojenca uveljavljam le v Občini Metlika in da nobeden
od staršev ni prejel denarne pomoči/nagrade ob rojstvu tega otroka v drugi občini.
- da so vsi podatki navedeni v vlogi resnični, točni in popolni.

IV. PRIVOLITEV ZA PROMOCIJSKI MATERIAL DOLENJSKIH LEKARN

Soglašam, da mi Občina Metlika skupaj z odločbo pošlje darilni bon in promocijski material Dolenjskih
lekarn Novo mesto d. o. o.
DA

NE

Kraj in datum: _______________________

________________________________
Podpis vlagatelja

Pojasnila:
1)

Upravičenec (vlagatelj) je eden od staršev novorojenca, ki ima stalno prebivališče na območju občine
Metlika vsaj leto dni pred rojstvom novorojenca in na dan oddaje vloge. Vlagatelj je lahko tudi druga
oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.

2)

Novorojenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče na istem naslovu kot
upravičenec.

3)

Če vlagatelj prepove občinskemu upravnemu organu, da si po uradni dolžnosti pridobi njegove osebne
podatke iz uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti sam, se vloga šteje za popolno, ko so
priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice (izpisek iz matičnega registra o rojstvu
otroka, podatek o stalnem prebivališču vlagatelja in podatek o državljanstvu in stalnem prebivališču
novorojenca).

