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V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 13/2017) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 
 

SPREMEMBE PRAVILNIKA O ENKRATNI POMOČI 
ZA NOVOROJENCE V OBČINI GORJE, predlog – 

skrajšan postopek 
 
 

 

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Nuša Jesenšek, svetovalka za upravno 
in pisarniško poslovanje. 
 
 
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Spremembe Pravilnika o enkratni pomoči za 
novorojence v Občini Gorje.  

 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 

 
 



Obrazložitev 
 
V začetku letu 2017 sta Občina Gorje in Nova KBM sklenili Dogovor o poslovnem sodelovanju 
pri obdarovanju novorojencev občine.  
 
Dne 25. 5. 2020 je občina prejela dopis s katerim Nova KBM preklicuje zgoraj omenjen 
Dogovor, ker je banka v času veljavnosti Dogovora spremenila poslovno politiko in oblike 
varčevanja. Zaradi tega je potrebno spremeniti pravilnik o enkratni pomoči za novorojence 
v občini Gorje.  
 
Sprejem sprememb nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravila: 
Nuša Jesenšek  
 



Na podlagi 21. in 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - 
ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) je 
Občinski svet Občine Gorje na…... redni seji dne …… sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O ENKRATNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V 

OBČINI GORJE 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se sprejmejo spremembe Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v 
Občini Gorje (Uradni list RS, št. 106/2009). 
 

2. člen 
Točka b) 2. člena se črta. 
Točka c) se preštevilči in se po novem glasi »b) denarno nakazilo v višini 380,00 EUR z 
nakazilom na transakcijski račun vlagatelja.«  
 

3. člen 
Tretja alineja 5. člen se črta.  
 

4. člen 
Drugi odstavek 7. člena se črta.  
 

5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
 
Datum: …………………………….. 
Številka: …………………………….. 
     
         
 
 
 

Peter Torkar 
         Župan Občine Gorje 
 
 
 
 
Vloga za dodelitev pomoči po Pravilniku o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje 
 



 
 

VLOGA 
ZA DODELITEV ENKRATNE POMOČI 

PO PRAVILNIKU O ENKRATNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI GORJE 
(UGSO št., 13/2017, …/2020) 

 
1. Upravičenec - novorojenec  

IME IN PRIIMEK  ………………………………………………………………………………………………..……… 

NASLOV ………………………………………………………………………………………………..……… 

POŠTNA ŠT. IN KRAJ ………………………………………………………………………………………………..……… 

DATUM ROJSTVA ………………………………………………………………………………………………..……… 

 

2. Vlagatelj  

IME IN PRIIMEK  ………………………………………………………………………………………………..……… 

NASLOV .………………………………………………………………………………………………..……… 

POŠTNA ŠT. IN KRAJ ………………………………………………………………………………………………..………. 

DAVČNA ŠTEVILKA ………………………………………………………………………………………………..………. 

TELEFONSKA ŠTEVILKA ………………………………………………………………………………………………..………. 

 

3. Sorodstveno razmerje do novorojenca (obkrožite): 
a) mati 
b) oče 
c) skrbnik 

 
4. Pomoč ob rojstvu otroka želim uveljaviti v obliki (obkrožite): 

a) vrednostni bon v višini 420,00 EUR, 
b) denarno nakazilo v višini 380,00 EUR z nakazilom na transakcijski račun vlagatelja. 

 
Spodaj podpisani/a upravičenec/ka pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki v 
vlogi resnični in ustrezajo dejanskemu stanju. 
 
 
Zgornje Gorje, dne…………………………    Podpis vlagatelja:………………………………. 

 
OBVEZNE PRILOGE: 

- izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca, 
- fotokopija veljavnega osebnega dokumenta vlagatelja, 
- številka transakcijskega računa vlagatelja (v primeru izbire 4b), 
- odločba o skrbništvu ali posvojitvi (samo skrbnik ali posvojitelj). 

  



INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen dodelitve enkratne pomoči na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, 
Zakona o socialnem varstvu ter Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v občini Gorje. 

 
Občina 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. V kolikor potrebni osebni podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna. 
 
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 na preko kontaktnih podatkov 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si  
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