Predlog pravilnika

Na podlagi 21. alena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t.94/07

besedilo, 76108,79/09,57/70, 40/72

-zU)F,74/t5 -1UUJFO, 1U18 -

-

uradno preiisdeno

ZSPDSLS-1 in

alena Statuta Obaine Vransko (U r.l. RS, 5t. 17 h0,53/10 in Obainski lnformator

2l/12, 46/15 in 54116 ) je ObEinski svet Obdine Vransko

na

_redni

-

30/18)in 7. in 16.

Uradne objave,

seji dne

_

it.

sprejel

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoti za novorojence
v Obaini Vransko
1. tlen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoai za novorojence druiinam z obmodja Obiine

Vransko, dolota upraviience, viSino denarne pomodi, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve

denarne pomoii.
2. alen

Enkratna denarna pomod za novorojenca,.ie enkratna denarna pomod novorojenemu otroku,

s

katero se druiini zagotovijo praviloma dodatna denarna sredstva za pokrivanje stro3kov, ki nastanejo
z rojstvom otroka.

3. dlen

Upravifenec do enkratne denarne pomoaije eden od starsev novorojenca, ae sta on in otrok

driavljana

RS

in imata stalno preblvaliSie v Obtini Vransko.
4. dlen

V primeru, ae staria ne iivita skupaj, pravico do denarne pomodi uveljavlja tisti od stariev, s katerim
ima otrok prijavljeno skupno stalno bivaliSie v obfini. Pravico do enkratne denarne pomofi lahko
uveljavlja tudi druga oseba, kije zakoniti zastopnik otroka na podlagi odlodbe pristojnega organa.
5.

ilen

Pravica do denarne pomodi za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo na obrazcu,

kije priloga temu

pravilniku, pri ObEinski upravi Obdine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Rok za

vloiitev pisne vloge je najkasneje 12 (dvanajst) mesecev po otrokovem rojstvu.

Po preteku tega roka se vloga kot prepozno

vloiena s sklepom zavrie.
6.

ilen

V vlogi iz prejinjega flena je potrebno navesti naslednje podatke:

-

ime, priimek in naslov stalnega prebivaliSda vlagatelja,

-

datum vloiitve vloge,

-

naslov zadasnega prebivaliSda vlagatelja (de obstaja),
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-

dr:avljanstvo vlagatelja,

-

5tevilko osebne izkaznice vlagatelja, datum izdaje ter navedbo organa, ki je osebno izkaznico izdal,

-

ime in priimek novorojenca/ke,

-

datum in kraj rojstva novorojena/ke,

-

stalno prebivaliSde in zaiasno prebivali5de novorojenca (ae obstaja)

-

enotno matiano Stevilko novorojenca/ke,

- davino itevilko novorojenca/ke

-

in

podatke o banki z navedbo Stevilke transakcijskega ratuna vlagatelja na katerega se nakaie

denarna pomod.
Vlogi iz prejlnjega odstavka mora vlagatelj priloiiti naslednja dokazila:

-

kopijo izpiska iz rojstne matiane knjige novorojenca;

-

kopijo potrdila o vpisu v davini register novorojenca/ke (potrdilo izda pristojni Finanini urad)

-

akt pristojnega organa, s katerim je bil doloden skrbnik (v primeru skrbistva)

Kolikor vlagatelj vlogi ne priloii dokazil iz drugega odstavka te8a dlena, ravna pristojni organ po
dolodbah 66. in 139. Elena Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni list

RS,

5t. 24/05

-

uradno

prediSdeno besedilo, 105/06 -ZUS-1, 126/07, 65/08,8/10 in 82113).
7. alen
ViSino denarne pomoii za vsakega novorojenca/ke po tem pravilniku

praviloma

za vsako proradunsko

doloii Obiinski svet s sklepom

leto posebej. Sklep se objavi v Uradnih objavah Obdine Vransko.

ee za posamezno proradunsko leto sklep o vi5ini pomodi 5e ni sprejet, velja v tekoiem letu oziroma
do sprejeta odloditve o noviviSini pomoti, vi5ina dolodena z zadnjim veljavnim sklepom.
Sredstva za izpladilo denarne pomoai zagotovi Obaina Vransko iz proraiuna.
8. dlen
O denarni

pomoii novorojencu/ki se odloii

z upravno odloEbo, na.ikasneje v

roku 30 dni od prejema

popolne vloge, kijo izda obainska uprava na podlagi tega pravilnika.

te

okolildine, ki so podlaga za uveljavitev pravice po doloibah tega
pravilnika, se vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. V kolikor vlagatelj najkasneje v roku 15 dni od
iz vloge niso razvidne vse

prejema zahtevka za dopolnitev vloge ne dopolni, se le-ta kot nepopolna s sklepom zavrie.
Zoper izdano odloabo je dopustna pritoiba v pisni obliki ali podana ustno na zapisnik pri organu,

odlodbo izdal, v roku 15 dni po vroditvi odloabe. O pritoibi odloda iupan Obdine Vransko.

kije
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f. ilen
Denarna pomod se nakaze na transakcijski raaun vlagatelja v roku 15 dni po pravnomodnosti odloabe.
10. dlen

Obdinska uprava lahko na podlagi mnenja patrona:ne sluibe ali pristojnega Centra za socialno delo
odlodi, da se denarna pomoi dodeliv funkcionalni obliki, ae tako zahtevaio koristi otroka. Znesek v

tej obliki pomoiije enak viiini zneska enkratne denarne pomoti.
11. dlen

Prejemnik je dolian vrniti prejeto denarno pomot skupaj z zamudnimi obrestmi, ae se ugotovi, da jo

je prejel na podlaBi neresnidnih podatkov oziroma v nasprotju
12.

z

doloibami tega pravilnika.

ilen

z dnem objave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomodi za novorojence v
Obaini vransko, objavljen v Uradnem listu RS,5t. t32/2OO6.
13. alen
Ta pravilnik se objavi v Uradnih objavah ObEine Vransko in priine veljati naslednji dan po objavi.

St.

tzzzlzots

Vransko,
Zupan
ObEine Vransko
Franc SuSnik l.r.

