priimek in ime vlagatelja

naslov in pošta

kontakt (telefon / gsm / e-pošta)

OBČINA ŽALEC
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
tel: (03) 713 64 65, fax: (03) 713 64 64
ZADEVA: VLOGA ZA DODELITEV OBČINSKE DENARNE SOCIALNE POMOČI V OBČINI ŽALEC
1. Drugi podatki o vlagatelju:
EMŠO:

DAVČNA ŠT:

(začasno bivališče: kraj, ulica, hišna številka, pošta)

2. Podatki o družinskih članih:
Ime in priimek

EMŠO

Davčna številka

Sorodstveno
razmerje

Status*

* predšolski otrok, šoloobvezen, študent, nezaposlen, iskalec zaposlitve, zaposlen, gospodinja,…
3. Vrsta denarne pomoči:
Socialno pomoč bi potreboval(a) za (ustrezno označite):
premostitvi materialne stiske ob izpadu osebnega dohodka,
nakupu ozimnice in kurjave,
nakup šolskih potrebščin ter sofinanciranje šolske prehrane,
doplačilu zdravstvenih storitev in pripomočkov, ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim in
dodatnim zdravstvenim zavarovanjem,
pomoč pri plačilu dietne prehrane za otroke.
OBRNI

4. Obvezna obrazložitev vloge:

5. Podatki za nakazilo pomoči:
Sredstva naj se nakažejo na transakcijski račun vlagatelja:
SI56
Številka osebnega računa vlagatelja/ice

Naziv banke, kjer imate odprt račun

ali v funkcionalni obliki (naročilnica, račun):
izvajalcu:
6. Izjava:
Vlagatelj(ica) izjavljam:
- da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost,
- da bom v primeru odobritve zadevne denarne pomoči v roku 30 dni po prejemu le-te dostavili dokazila o namenski
porabi sredstev,
- pristojnemu uradu Občine Žalec dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri upravljavcih zbirk osebnih
podatkov,
- da soglašam, da Občina Žalec uporabi kopijo bančne kartice za namen izvedbe nakazila sredstev.

(datum)

(podpis vlagatelja)

Obvezne priloge k vlogi:
 kopija odrezka pokojnine za zadnje tri mesece, če je vlagatelj prejemnik ene od pokojnin, ali
 kopija potrdila o zadnjih treh bruto plačah;
 kopija odločbe Centra za socialno delo o prejemanju denarne socialne pomoči, če je vlagatelj prejemnik denarne
socialne pomoči in odločbo Centra za socialno delo o prejemu izredne denarne pomoči;
 kopija odločbe Centra za socialno delo o prejemanju otroškega dodatka;
 kopija odločbe Centra za socialno delo o prejemanju štipendije;
 potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o prijavi vlagatelja v registru iskalcev zaposlitve, če vlagatelj ni zaposlen;
 dokazilo o premoženjskem stanju in morebitnih ostali dohodkih vlagatelja in družinskih članov (bančni izpiski
zadnjih treh mesecev pred vložitvijo vloge);
 potrdilo o šolanju;
 kopija potrdila o prejemanju pomoči s strani socialno humanitarnih organizacij (Rdeči križ, Karitas, …).
 kopija bančne kartice vlagatelja
Občina bo po uradni dolžnosti pridobila naslednja dokazila:
 potrdilo o gospodinjski skupnosti.

