OBČINA
GORNJI GRAD
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad
tel: (03) 839-18-50
fax: (03) 839-18-64
e-pošta: obcina@gornji-grad.si
internet: http://www.gornji-grad.si

VLOGA ZA DODELITEV IZREDNE DENARNE POMOČI

PODATKI O VLAGATELJU:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ime in priimek)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(naslov stalnega prebivališče)

EMŠO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
status vlagatelja (študent, zaposlen, samozaposlen, brezposeln, upokojen…)

Številka transakcijskega računa vlagatelja/-ice:
SI 56

-

-

1. VRSTA DENARNE POMOČI
naštet namen):

-

, odprt pri banki: …………………………

(ustrezno obkroži – zaprosite lahko le za en alinejno

Pomoč se upravičencem dodeli praviloma enkrat letno za razrešitev njihove trenutne materialne stiske in to le za enega
izmed spodaj alinejno naštetih namenov.

A)
-

nakup šolskih potrebščin,

-

ozimnica

-

kurjava,

-

kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z
upoštevanjem socialnih razmer upravičenca in ki niso kriti iz drugih virov občinskega
proračuna.
B)

Natančno opredelite višino sredstev, ki jih potrebujete za namen, ki ste ga obkrožili pod točko
A) : ………………………………………. EUR.
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2. DOKAZILA O NEPLAČANIH BODOČIH OZIROMA ZAPADLIH OBVEZNOSTI
Izdajatelj
Zap. št. računa/predračuna

Številka
računa/predračuna

znesek
računa/predračuna

vrsta storitve
oz. blaga

zapadlost
računa/predračuna

Skupaj:

Opomba: obvezno je potrebno priložiti račune/predračune, ki ste jih navedli v zgornji tabeli.
Višina vseh računov/predračunov se mora ujemati z višino zaprošenih sredstev, ki ste jo
navedli pod točko 1B.
3. OBVEZNA OBRAZLOŽITEV VLOGE
Upravičenci do pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Gornji Grad, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev
za preživljanje izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se, ne po lastni krivdi, zaradi
spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, nenadna brezposelnost, naravne nesreče, ipd.),
znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

Navedite okoliščine, na katere ne morete vplivati in zaradi katerih si preživetja ne morete
zagotoviti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH:

Ime in priimek

EMŠO

Sorodstveno razmerje
(žena, mož, sin, hči,…)

2

Status (zaposlen,
brezposeln, upokojenec,
predšolski, šoloobvezen,
dijak, študent,….)

5. Ali ste na centru za socialno delo izkoristili zakonske možnosti za rešitev socialne stiske
(denarna socialna pomoč, izredna enkratna denarna socialna pomoč…)?
Obkrožite:
DA, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(vpišite številko in datum odločbe, ki jo je izdal pristojni center za socialno delo)

NE
6. IZJAVA
Vlagatelj(-ica) izjavljam, da so vsi navedeni podatki popolni, resnični in točni, za kar prevzemam
vso materialno in kazensko odgovornost.

Kraj in datum: …………………………………….
Podpis vlagatelja:……………………………….

Obvezne priloge:
-

Dokazilo Centra za socialno delo o prejemu izredne enkratne denarne socialne pomoči oz.
socialne pomoči v tekočem letu (fotokopija odločbe).

-

Dokazilo o prejetih plačah in drugih prejemkih iz dela/pokojnine v zadnjih treh mesecih
pred vložitvijo vloge.

-

V primeru prenehanja delovnega razmerja, sklep o prenehanju delovnega razmerja.

-

Potrdilo o šolanju za študente.

-

Dokazilo o poravnanih preživninskih obveznostih v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo
vloge .

Ostala dokazila o podatkih iz uradnih evidenc bo pridobila Občina Gornji Grad po uradni dolžnosti.
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