OBČINA SOLČAVA
Solčava 29
3335 SOLČAVA

VLOGA ZA DODELITEV DENARNE SOCIALNE POMOČI
I. PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek vlagatelja-ice _________________________________________________________,
rojen-a _______________EMŠO ___________________, stanujoč –a ________________________,
davčna številka _________________, tel. št. ______________, GSM _____________,

Vlogo namenjam dodelitvi denarne socialne pomoči zase in za naslednje družinske člane:

Zap. Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime

Priimek

II. DENARNA SOCIALNA POMOČ SE NAKAŽE
(ustrezno obkrožite)
a) vlagatelj-u (-ici)
b) družinskemu članu:
__________________________________________________________________________________
ime in priimek, bivališče, davčna številka
c) drugi osebi:
__________________________________________________________________________________
ime in priimek, bivališče, davčna številka
Denarna socialna pomoč naj se nakaže na osebni račun št.: ________________________________
ki je odprt pri ____________________________________________________________________

naziv banke oz. hranilnice
III. PODATKI O MATERIALNEM STANJU VLAGATELJA
V spodnji tabeli obkrožite ustrezen odgovor (DA ali NE) na vprašanje:
Ali ste v navedenem obdobju prejeli navedene dohodke in prejemke?
V primeru, da ste prejeli plačo ali drug prejemek iz dela obvezno navedite naziv in naslov
delodajalca!
A. DOHODKI IN PREJEMKI PREJETI V ZADNJIH TREH MESECIH PRED
MESECEM ODDAJE VLOGE
Plača in prejemki iz dela (plača, nadomestilo plače-bolniška, stimulacije in
bonitete):
Delodajalec: ______________________________________
Prejemki po predpisih po ZPIZ:
Pokojnina
Drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina, oskrbnina…)
Prejemki po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti:
Denarno nadomestilo za brezposelnost
Denarna pomoč za brezposelnost
Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih (porodniška, starševski
dodatek)
Nagrada za rejnico
Nadomestilo za invalidnost po ZDVDTPO
Prejemki po »vojnih« zakonih (veteranski, invalidski dodatek, invalidnina,
oskrbnina,…)
Preživnina, nadomestilo preživnine
Sredstva za tujo nego in pomoč
Posredno ugotovljeni dohodki in prejemki
Dohodki iz premoženja (udeležba pri dobičku, najemnine)
Prejemki doseženi z opravljanjem storitev in poslov pop pogodbah in na
drugih podlagah:
(delodajalec)__________________________________________
Dohodki iz premoženjskih pravic (avtorske pogodbe):
(delodajalec)__________________________________________
Prejemki učencev/-nk in študentov/-tk, prejeti preko študentskih ali
mladinskih orgnizacij
Drugo (bolniška izplačana pri drugih izlplačevalcih,…)
Denarna socialna pomoč po ZSVarPre
Otroški dodatek

Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti
KD
Dohodek na panj
Subvencije
Dohodek iz dejavnosti
Dohodek iz dopolnilne kmetijske in gozdarske dejavnosti.
dobiček
B. OBČASNI DOHODKI PREJETI V ZADNJIH 12 MESECIH PRED
MESECEM ODDAJE VLOGE

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Da
Da
Da

Ne
Ne
Ne

Da
Da
Da

Ne
Ne
Ne

Da
Da
Da
Da
Da

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Da

Ne

Da

Ne

Da
Da
Da
Da
Da

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Regres
Odpravnine, jubilejne nagrade
Dividende
Dediščine
Dobiček iz kapitala
Drugo - kaj

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

C. ODHODKI
Izplačane preživninske obveznosti

Da

Ne

IZJAVA
Izjavljam, da si preživetja ne morem zagotoviti sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z
dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s
pomočjo tistih, ki so me dolžni preživljati ali na drug način.
Vlagatelj-ica vloge za denarno socialno pomoč izjavljam:
1. da so vsi podatki, ki sem jih navedel/la v vlogi resnični, točni in popolni;
2. do so v vlogi navedeni vsi dohodki in prejemki za zahtevano obdobje;
3. da sem seznanjen-a z določbo, da sem v osmih dneh dolžan-na sporočiti dejstva in okoliščine
oziroma vse spremembe, ki vplivajo na pravico do denarne socialne pomoči, njeno višino in obdobje
prejemanja;
in za svojo izjavo prevzemam-o vso materialno in kazensko odgovornost;
4. da dovoljujemo in pooblaščamo Občino Solčava za vpogled, uporabo in pridobitev podatkov iz
evidenc pri drugih upravljavcih zbirk podatkov.
Namen, za katerega se prosi za dodelitev denarne pomoči (navedite):

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

V/Na ___________________, dne ______________

Podpis vlagatelja/-ice: _________________________________

