OBČINA ŠTORE
Udarniška ulica 3
3220 Štore

Tel.: 03/780-38-40
E-mail: obcina@store.si
www.store.si

VLOGA
ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA
V OBČINI ŠTORE
1. PODATKI O VLAGATELJU/-ICI:

(obkrožite)

a) mati
b) oče

Ime in priimek:
__________________________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:
__________________________________________________________________________________
Telefon:
__________________________________________________________________________________
EMŠO:
__________________________________________________________________________________
Davčna številka:
__________________________________________________________________________________
PODATKI O BANČNEM RAČUNU VLAGATELJA/-ICE:

Številka bančnega računa vlagatelja/-ice:

__________________________________________________________________________________

Naziv banke, pri kateri ima vlagatelj/-ica odprt osebni račun:

__________________________________________________________________________________

Vlagatelj/-ica na podlagi 4. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Občini Štore (Uradni list RS, št. 1/07) prosim za dodelitev enkratne denarne pomoči ob
rojstvu otroka:
2. PODATKI O OTROKU:
Ime in priimek:
__________________________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča otroka:
__________________________________________________________________________________
Datum rojstva:
__________________________________________________________________________________
EMŠO:
__________________________________________________________________________________
Davčna številka:
__________________________________________________________________________________

To je moj: (obkrožite/dopolnite)
prvi otrok

drugi otrok

tretji otrok

___. otrok

3. IZJAVA VLAGATELJA:
Vlagatelj/-ica izjavljam, da nisem uveljavljal/-a pravice iz tega naslova v drugi občini.
S podpisom jamčim za resničnost navedenih podatkov in zanje materialno in kazensko odgovarjam.
Občinski upravi Občine Štore dovoljujem, da vse podatke, potrebne za dodelitev enkratne
denarne pomoči, preveri pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov.

4. SOGLASJE ZA POŠILJANJE VABIL IN OBVESTIL Z VSEBINO, NAMENJENO OTROKOM

(neobvezno)
a)
b)

na zgoraj navedeni naslov
na naslednji naslov/elektronski naslov:
_____________________________________________________________________

S podpisom soglašam, da mi Občina Štore pošilja vabila oziroma obvestila z vsebino, namenjeno
otrokom (kot npr. vabilo na srečanje malčkov, rojenih v določenem obdobju):
DA

NE

(obkrožite)

Podpis vlagatelja/-ice:
Kraj in datum: ____________________

______________________

VLOGA ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA V OBČINI ŠTORE
V skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo) vas glede obdelave osebnih podatkov seznanjamo z naslednjim:
Namen
Uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi
Vlagatelj: ime in priimek, naslov, telefon, EMŠO, davčna številka, podatki o bančnem računu in banki, podatki o otroku:
ime in priimek, naslov, datum rojstva, EMŠO, davčna številka.
Rok hrambe
10 let.
Opis storitve in oddaja vloge
Pravica do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je pravica do enkratne denarne pomoči za novorojenega otroka,
s katero se upravičencu zagotovi dodaten prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Upravičenec
do denarne pomoči je eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana Republike Slovenije in imata stalno
prebivališče na območju Občine Štore.
Pristojni, dodatne informacije
Vlogo lahko vloži eden od staršev s stalnim bivališčem v občini. Za odločanje o vlogi je pristojna občinska uprava.
Upravna taksa
Vloga in izdaja sklepa sta po 13. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah oproščeni plačila upravne takse.
Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami)

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Štore (Uradni list RS, št. 1/07)

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov
Občina Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore, ki jo zastopa župan Miran Jurkošek (v nadaljevanju upravljalec), bo osebne
podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov
nepooblaščenim osebam.
Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez pridobitve pisne
privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za njega izvajajo naloge skladno s pogodbo o obdelavi
osebnih podatkov. Upravljalec bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim
zaposlenim. Upravljalec ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V
primeru oddaje vloge so osebni podatki obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna, zato je ne bo mogoče oddati.
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 Štore ravna z osebnimi podatki, so vam na voljo preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Maja Godec (maja.godec@store.si; tel.: 03/780 38 53).
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a z Obvestilom o obdelavi osebnih podatkov in soglašam, da Občina
Štore obdeluje moje osebne podatke.

Ime in priimek: _______________________
Datum: _____________________________
Podpis: _____________________________

