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DODATEK K VLOGI ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO POMOČI OB 

ROJSTVU OTROKA/DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO* 

 

1. ZAKONEC OZIROMA ZUNAJZAKONSKI PARTNER: 

__________________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

2. OTROCI: 

2.1 _______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

2.2 _______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

2.3 _______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

2.4 _______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

2.5 _______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

Ali je kateri od otrok zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu več kakor 30 dni in v 

katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo oziroma ali je otroka oddan v rejništvo? 

DA, ______________________ od ________________ v ______________________________________ 
 ime in priimek otroka datum od kdaj je v naziv zavoda oziroma  

  zavodu ali rejništvu  ime in priimek rejnika ter njegov naslov 

NE 

 

*Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ sta pravici do pomoči ob rojstvu otroka oziroma dodatka za veliko družino vezani na 

dohodek na osebo, ki ne sme presegati 64% neto povprečne plače skladno z določili ZUPJS.

 

Podatke vpisujte s tiskanimi črkami. 
 



 

 

 

3. PODATKI O MATERIALNEM POLOŽAJU VLAGATELJA IN OSEB, KI SE UPOŠTEVAJO PRI 
UGOTAVLJANJU MATERIALNEGA POLOŽAJA VLAGATELJA 

Ali imate vi in/ali katera izmed oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, 
dohodke, prihranke ali premoženje, ki ni razvidno iz uradnih evidenc (življenjsko zavarovanje, 
sklenjeno v tujini, lastništvo nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, nepremičnina v tujini, 
vozilo, registrirano v tujini…): 

DA, _______________________________________________________________ 

 ime in priimek lastnika, podatki o premoženju oziroma dohodkih, vrednost 
NE 

 

I. OPOZORILO 

 
 

1. Center za socialno delo bo v skladu z 51. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(ZUPJS) po uradni dolžnosti pridobil podatke o materialnem položaju oseb, ki se upoštevajo pri 
ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, iz uradnih evidenc. 
 

2. V skladu s petim odstavkom 35. člena ZUPJS lahko center za socialno delo za odločanje o pravicah po 
tem zakonu po uradni dolžnosti pridobiva vse potrebne podatke, ki se štejejo za davčno tajnost. 

           . 
 
 
 

II. PRILOŽITI: 

□ v primeru prenehanja delovnega razmerja sklep o prenehanju delovnega razmerja oziroma pogodba za 
določen čas, 

□ podatki in dokazila o materialnem položaju, ki niso razvidni iz uradnih evidenc (točka 3.), 
□ dokazilo o vpisu (potrdilo o vpisu) za dijake in študente, starejše od 18 let 

 

III.  
 

I Z J A V A 
 

1) Vlagatelj/-ica vloge izjavljam: 

da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vlogi resnični, točni in popolni; 

in za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost. 

 

  

V/Na __________________, dne _________________  
 

 
 

Podpis vlagatelja/-ice  
 

 
 _____________________________ 

 
  



 

 

 

 

I. PODATKI O OSEBAH, KI UVELJAVLJAJO PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV – 

DODATNI LIST 

 

3. OTROCI – NADALJEVANJE TOČKE 2.: 

3.6 _______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

3.7 _______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

3.8 _______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

3.9 _______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

3.10 ______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

3.11 ______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

3.12 ______________________________________________________________________________________ 

 ime in priimek, EMŠO, (naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, izobraževalni program, če je vključen v izobraževanje) 

 

 

PRILOGA 1 


