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Deželna doklada za rodnost in za zaposlovanje žensk 
 

KAJ JE 

To je doklada za rojstva in posvojitve mladoletnih oseb, ki so se rodile ali so 
bile posvojene v letih 2018 in 2019. Doklada znaša 1.200 evrov na leto za 
dobo 3 let in začne veljati od meseca rojstva ali posvojitve. Za rojene v letu 2018 
in 2019 traja do dopolnitve 3 let starosti, za mladoletne, ki so bili v istem obdobju 
posvojeni, traja do tretjega leta po posvojitvi. 

KDO IMA PRAVICO DO DOKLADE  

Pravico do doklade imajo vsi nosilci družinske karte  in so imeli ali posvojili 
enega sli več otrok od 1. januarja 2018 dalje. Tako prositelj, kot otrok morajo imeti 
stalno bivališče v deželi Furlaniji Julijski krajini v trenutku predložitve prošnje. 
Družinsko jedro mora imeti veljavno potrdilo ISEE za mladoletne enako ali nižje 
od 30.000 evrov. 

KAKO PRITI DO DOKLADE 

Od dne 5. aprila 2018 dalje se lahko prošnjo predloži, v roku 90 dni od rojstva 
ali od posvojitve, na “Okencih za posege v podporo nizkim dohodkom”  na 
sedežu Urada za stike z javnostjo na trgu Republike 4 v Miljah in na sedežu 
Občine Dolina, po sledečih urnikih:  

- V Miljah ob torkih in četrtkih od 9.30 do12.30 (tel. 040/3360434) 
- V Dolini ob ponedeljkih od 9.30 do 12.15 (tel. 040/8329209). 

Za OTROKE, KI SO SE RODILI ALI SO BILI POSVOJENI OD 1. JANUARJA 
DO 4. APRILA, je treba prošnjo predložiti DO 4. JULIJA 2018. 

Prošnjo se lahko predloži samo enkrat, če se pa želi ohraniti pravico do 

doklade tudi v naslednjih letih, je treba obnoviti Družinsko karto prvič v roku 12 

mesecev od predložitve prošnje in drugič v roku 24 mesecev od istega datuma. 

Za ohranitev pravice do doklade, mora biti otrok, za katerega se je prejelo 
doklado, prisoten v družinskem jedru (kot je to predvideno za potrdilo ISEE v 3. 
členu OPMS 159/2013) in je treba imeti v trenutku obnove Družinske karte, 
potrdilo ISEE za mladoletne (izračunan na podlagi 7. člena OPMS 159/2013).  


