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OBČINA TREBNJE 
OBČINSKA UPRAVA 

www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

(obrazec DPN) 

VLOGA 
ZA UVELJAVITEV ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA 

ZA NOVOROJENCE V OBČINI TREBNJE 

Ime in priimek:   

Naslov stalnega bivališča:   

Poštna št. in kraj:   

Datum rojstva: Državljanstvo:  __ 

Davčna številka: EMŠO:  __ 

Št. transakcijskega računa: pri banki  __ 

Telefonska številka:   Elektronska pošta: 

Sorodstveno razmerje do novorojenca: (obkrožite) mati oče skrbnik 

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 
44/05, 52/08 in 38/21) pravico uveljavlja eden od staršev novorojenca, ob pogoju, da sta z otrokom 
državljana Republike Slovenije in imata ob otrokovem rojstvu stalno bivališče na območju občine Trebnje. 
Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do enkratnega prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok 
živi, ali drug zakoniti zastopnik – skrbnik, določen s strani pristojnega organa. 

Ime in priimek:   

Naslov stalnega bivališča: 

Poštna št. in kraj:   

Datum rojstva: Državljanstvo: __ 

Otrok je (obkrožite): prvorojenec drugorojenec tretjerojenec ali več 

Višina enkratnega prispevka za novorojenca je določena z vsakokrat veljavnim sklepom, ki določa višino 
enkratnega denarnega prispevka za novorojenca v Občini Trebnje in znaša za prvorojenega otroka 156,00 
EUR, za drugorojenega otroka 208,00 EUR in za tretjerojenega in vsakega nadaljnjega otroka 312,00 EUR. 

1. Podatki o vlagatelju, vlagateljici:

2. Podatki o novorojencu, novorojenki:

http://www.trebnje.si/
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Ime in priimek Datum rojstva Naslov stalnega bivališča 

1. Spodaj podpisani izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar
prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Občinski upravi dovoljujem, da vse podatke
navedene v vlogi, preveri pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

2. Spodaj podpisani izjavljam, da dovoljujem organu, da pridobi potrdilo o skupnem gospodinjstvu pri
organu, ki vodi uradno evidenco, v kolikor ga ne priložim vlogi.

(datum) (podpis vlagatelja) 

Vlogi prilagam: 
- Potrdilo o skupnem gospodinjstvu (v kolikor ne dovoljujete pristojnemu organu, da ga pridobi sam).
- Dokazilo o starševstvu v primeru,  da sorojenec nima prijavljenega stalnega bivališča na istem naslovu kot vlagatelj.

4. Izjave

3. Podatki o otrocih v družini (sorojenci):

(v primeru, da uveljavljate denarni prispevek za drugorojenega, tretjerojenega in vsakega  nadaljnjega
otroka)
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