Enofazni postopek

-Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02) in 94. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99, 01/01, 03/02), je občinski svet
Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 2. redni seji, dne 21. 12. 2006
sprejel

ODLOK
O družinskih prejemkih v Občini Cerklje na Gorenjskem

1. člen
Ta odlok ureja pravico do denarne pomoči družinam ob rojstvu otrok, določa
upravičence, višino, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne
pomoči.

2. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka se zagotavljajo v proračunu Občine Cerklje na
Gorenjskem.

3. člen
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za
novorojenca in pokrivanju drugih stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. Pomoč
znaša 230 EUR.

4. člen
Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima vsak otrok pod pogojem, da imata otrok in
mati ali oče otroka ob rojstvu otroka stalno bivališče v Občini Cerklje na Gorenjskem.

5. člen
Pravica do enkratne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo na Občini
Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Dodelitev enkratne pomoči se določi s sklepom.
O pravici do pomoči ob rojstvu otroka odloča občinska uprava, o pritožbah zoper
sklepe pa župan.
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Pomoč ob rojstvu otroka uveljavlja eden od staršev najkasneje 9 mesece po rojstvu
otroka. Po tem roku pravice ni mogoče uveljaviti.

6. člen
Vloga se odda na predpisanem obrazcu, ki mu morajo biti priložena dokazila o
izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do pomoči.
Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
1. Izpisek iz rojstne matične knjige za otroka,
2. Potrdilo o stalnem bivališču za otroka in starše,
3. Davčno številko vlagatelja,
4. Številko tekočega računa vlagatelja.
Podatki se zbirajo neposredno od vlagatelja za njega in njegove družinske člane.

7. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka se prenehajo uporabljati določbe Odloka o
enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/03, 1/05) in Sklep Občinskega sveta št. 03201-0102/05.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem Vestniku Občine Cerklje na
Gorenjskem, uporabljati se začne 1. januarja 2007.

Številka: 032-10/2006-10
Cerklje, 21. 12. 2006
Franc Čebulj
ŽUPAN
Občine Cerklje na Gorenjskem
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