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VLOGA ZA DODELITEV ENKRATNE IZREDNE DENARNE POMOČI
V OBČINI KUNGOTA
1. PODATKI O VLAGATELJU
Priimek ime
Naslov
(stalni)
Pošta
Datum rojstva
Status
Telefon/ email
Emšo
Davčna

2. DRUŽINSKI ČLANI
Priimek Ime

Stalno prebivališče

EMŠO ali roj.
datum

Davčna številka

Status

3. NAMEN ENKRATNE IZREDNE DENARNE POMOČI

4. DOHODKI VLAGATELJA/ICE IN DRUŽINSKIH ČLANOV

Neto plača
Pokojnina
Nadomestilo iz zdravstvenega in invalidskega
zavarovanja
Nadomestilo iz porodniškega varstva
Denarna socialna pomoč
Preživnina otrok
Katastrski dohodek oz. dohodki iz kmetijske dejavnosti
Drugo
SKUPAJ

5. PODATKI O PREMOŽENJU DRUŽINE
☐

Člani družine imamo naslednje premoženje:

☐

Člani družine nimamo premoženja

6.

PODATKI O TRANSAKCIJSKEM RAČUNU

(navedite na kateri TRR račun se nakaže denarna pomoč. Enkratna izredna denarna pomoč se nakaže neposredno
upravičencu, razen v primeru ko strokovna služba oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena, se nakaže neposredno
podjetju ali ustanovi (izvajalec, dobavitelj, šola, vrtec, …)

Št. TRR
Odprt pri

IZJAVA:
Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost. Vlagatelj(ica) dovoljujem, da občinski organ vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri pristojnih
davčnih in drugih organih, ki vodijo davčne in druge z zakonom predpisane evidence, ki vsebujejo podatke o posamezni vrsti
premoženja in stalnem bivališču. S podpisom vloge se strinjam, da se lahko osebni podatki uporabljajo samo za potrebe in
namen za katerega so bile pridobljene v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

Vloga je na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/2010-ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 32/16)
takse prosta.

Priloge:
☐ Potrdilo o prejetih neto dohodkih za zadnje tri mesece ali odrezek pokojnine za zadnje tri mesece, ki se nanašajo na
vlagatelja in ostale družinske člane oz. potrdilo o brezposelnosti,
☐ odločba Centra za socialno delo o prejemanju redne denarne socialne pomoči, otroškem dodatku, preživnini, štipendiji,
☐ potrdilo Zavoda za zaposlovanje
☐ potrdilo o članih skupnega gospodinjstva,
☐ potrdilo o šolanju, za srednješolce ali redne študente,
☐ dokument iz katerega je razviden namen porabe sredstev (kopija položnice, račun, predračun, …),
☐ potrdilo o članih skupnega gospodinjstva,

☐ Ostalo

