Občina MEŽICA
Trg svobode 1
2392 MEŽICA
Telefon: 02/82 79-350
Fax: 02/82 79-359
e-mail: info@mezica.si
VLOGA
ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCA
Spodaj podpisan-a ………………………………………………………………………………
(Ime in priimek vlagatelja)

EMŠO: ………………………………….
(vlagatelja)

DAVČNA ŠTEVILKA: ………………………………………
(vlagatelja)

s stalnim prebivališčem…………………………………………………………………….
(Ulica, št., kraj)

mati / oče novorojenca-ke
……………………………………………………………………………………………….
(ime in priimek novorojenca/ novorojenke, datum in kraj rojstva)
-

število otrok matere novorojenca (vključno z novorojencem): ___________

uveljavljam pravico do enkratne denarne pomoči za novorojenca po Pravilniku o enkratni
denarni pomoči za novorojence v občini Mežica.
Denarno pomoč nakažite na osebni račun…………………………………………………….…
odprt pri: ……………………………………..št………………………………………………..
K vlogi prilagam /obkrožite številko pred listino, ki jo prilagate/:
1. izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca (rojstni list)
2. potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico
do pomoči,
3. pisni sporazum staršev
4. obojestransko kopijo bančne kartice vlagatelja ali novorojenca
5. fotokopijo potrdila o davčni številki vlagatelja
Listine pod zaporedno številko 1, 2 in 4 so obvezne priloge k vlogi, listino pod zaporedno
številko 5 lahko upravni organ pridobi sam na podlagi pooblastila vlagatelja.
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POOBLASTILO VLAGATELJA:
Za potrebe uveljavitve denarne pomoči za novorojence soglašam, da potrdilo o davčni številki
vlagatelja in novorojenca, ki sta v postopku potrebni, pridobi upravni organ sam.
Podpis vlagatelja
…………………………………….

DOGOVOR MED STARŠEMA
Spodaj podpisan-a………………………………rojen-a………………………………………..
naslov stalnega bivališča………………………………………………………………………...
soglašam, da uveljavlja enkratno denarno pomoč za novorojenca…………………….………..
mož/žena/partner…………………………………………………..

.

Podpis drugega starša:…………………………

Varstvo osebnih podatkov:
Občina lahko osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdeluje skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu
osebnih podatkov in sicer na podlagi 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) za opravljanje zakonskih
nalog občine iz 20. člena ZLS, vendar izključno za namen, ki izhaja iz te vloge.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim
pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri
pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru
zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev,
vključno z oblikovanjem profilov.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve,
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic), razen v primerih, ki jih uredba izrecno predvideva.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na elektronskem naslovu dpo@mezica.si

Upravna taksa:
Takse prosto.

Podpis vlagatelja:
Datum: ……………….…

…………………………………
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