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VLOGA
ZA ENKRATNO DENARNO POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
V OBČINI SEMIČ
PODATKI O VLAGATELJU (1)
Ime in priimek:
Stalno prebivališče, naslov:
Pošta:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa
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-

-

-

Telefon ali e-mail:
V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 32/2009)
vlagam vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Semič.
PODATKI O NOVOROJENCU(2)
Ime in priimek:
Stalno prebivališče, naslov:
Datum rojstva:
POOBLASTILO
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

PRILOGE
kopija izpiska iz rojstne matične knjige za novorojenca/ko
potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču vlagatelja in novorojenca
v primeru skrbništva dostavi zakoniti zastopnik odločbo pristojnega organa
(Ustrezno označi in priloži dokazila)

IZJAVA
Spodaj podpisan/a izjavljam, da so vsi dani podatki resnični, točni in popolni. Za resničnost in popolnost
podatkov prevzemam materialno in kazensko odgovornost, občinski upravi pa dovoljujem, da vse
podatke, ki so navedeni v vlogi preveri pri pristojnih organih. Izjavljam, da pravice do enkratne denarne
pomoči ob rojstvu otroka nisem uveljavljal/a že v drugi občini. Seznanjen/a sem s pogoji za pridobitev
pravice do enkratne pomoči ob rojstvu otroka, katere določa Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob
rojstvu otroka v Občini Semič (Ur.l. RS, št. 32/2009).

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

(1)

Upravičenec (vlagatelj) je eden od staršev novorojenca, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno
prebivališče v Občini Semič. 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 v Občini Semič.

(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 državljanstvu
in stalnem prebivališču vlagatelja in podatek o državljanstvu in stalnem prebivališču novorojenca).

Vloga je na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in32/16) oproščena plačila upravne takse.

S podpisom vloge soglašam, da bo lahko Občina Semič osebne podatke pridobljene v vlogi obdelovala za
namene izvedbe postopka, na katerega se vloga nanaša.
Občina Semič bo hranila in varovala osebne podatke 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).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: obcina@semic.si.

