Priloga

Obrazec št. 1
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(Popolni naslov vlagatelja)

Obrazec naj bo izpolnjen þitljivo in s tiskanimi þrkami!

VLOGA ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOýI
V OBýINI SVETI JURIJ OB ŠýAVNICI
V skladu z 9. þlenom Pravilnika o denarni pomoþi v Obþini Sveti Jurij ob Šþavnici (Uradni list RS,
št. 62/11) vlagam
vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoþi za (ustrezno obkrožite!)
a) nakup šolskih potrebšþin in plaþilo oziroma sofinanciranje šolskih dejavnosti šolo-obveznih
– osnovnošolskih otrok,
b) regresiranje šolske prehrane,
c) doplaþilo letovanja otrok iz socialno ogroženih družin ali zaradi bolezni in na pisni predlog
zdravstvene službe oziroma osebnega zdravnika,
d) nakup ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih artiklov socialno ogroženim družinam,
e) nakup kurjave (trda goriva, kurilno olje, plin ...) socialno ogroženim družinam
f)
g) kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti in
h) doplaþilo nakupa pripomoþkov ali naprav za invalidno osebo.
Podatki o upraviþencu:
Ime in priimek:_______________________________________________,
naslov stalnega bivališþa:__________________________________, pošta: ______________
EMŠO:_________________________Davþna številka:_______________________________
Naþin nakazila pomoþi (ustrezno obkrožite!)
a) na TR št.:____________________________, banka:_______________________________
b) drugo:____________________________________________________________________
(*v kolikor gre za nakazilo na drugi raþun, se o tem vlagatelj/ica in obþina dogovorita)

Podatki o družinskih þlanih (izpolnite vse podatke!)
Ime in priimek:

EMŠO

Sorodstveno razmerje Status (predšolski
otrok, šoloobvezen ...)

Podatki o dohodkih upraviþenca in družinskih þlanov
Ime in priimek
prejemnika

Vrsta dohodka

Znesek

ýas
(tromeseþje)

Opomba: Za pravilnost podatkov odgovarja prosilec!

Datum oddaje vloge:__________________ Podpis prosilca:__________________________

Obrazcu vloge za dodelitev enkratne denarne pomoþi priložite naslednja dokazila:
-

potrdilo o stalnem prebivališþu z družinskimi þlani (matiþna služba)

-

kopijo odloþbe o dohodnini za preteklo leto za upraviþenca in osebe, s katerimi živi v skupnem
gospodinjstvu

-

potrdilo o šolanju za tekoþe šolsko leto, za dijake oz. študente

-

potrdila o obstoju utemeljenih okolišþin, na podlagi katerih upraviþenec uveljavlja pravico do enkratne
denarne pomoþi (zdravniški izvidi, odloþba o stopnji invalidnosti, izvid zdravniške komisije I. stopnje ali
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o morebitnih trajnih obolenjih, potrdilo osebnega
zdravnika glede zdravstvenega letovanja otroka, potrdila o šolanju otrok, potrdilo o nesposobnosti za
pridobitno delo, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje – o brezposelnosti, listine pristojnega sodišþa o
zaþetku postopka razveze, obvestilo o preživnini, otroški dodatek, štipendija, subvencija najemnine,
plaþilni nalogi in drugi dokumenti, na podlagi katerih upraviþenec uveljavlja pravico do enkratne
denarne pomoþi ipd.)

-

kopijo obvestila o višini preživnine, otroškega dodatka, denarne socialne pomoþi

-

potrdilo o višini denarnih sredstev na TRR upraviþenca za obdobje zadnjih treh mesecev pred vložitvijo
vloge.

