OBČINA ROGAŠOVCI
ROGAŠOVCI 14B
9262 ROGAŠOVCI
Naslovnik:
CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA
SLOVENSKA ULICA 44
9000 MURSKA SOBOTA
(Vlogo vložiti pri)
Vlagatelj:

(Popolni naslov vlagatelja)
VLOGA ZA DODELITEV DENARNIH SOCIALNIH POMOČI V OBČINI ROGAŠOVCI
V skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št.
117/08 ) vlagam
vlogo za dodelitev denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci, in sicer za:
1. Pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca, praviloma enkrat letno kot enkratna denarna
pomoč, ki je namenjena:
a.) za zimske pomoči
b.) doplačilu nakupa osebnih pripomočkov ali naprav za invalidno osebo
c.) kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih
razmer upravičenca
2. Doplačilo ali plačilo oskrbe za bivanje v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki
institucionalnega varstva, ki ni v okviru mreže javne službe
1. PODATKI O VLAGATELJU ALI UPRAVIČENCU (kadar vlagatelj ni upravičenec):
Ime in priimek:
Naslov stalnega prebivališča:
Pošta:
EMŠO:

,
DAVČNA ŠTEV._______________.

,
,

2. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
Ime in priimek

EMŠO

SORODSTEVNO
RAZMERJE

STATUS
(predšolski,
zaposlen, brezposeln)

3. PODATKI O DOHODKIH UPRAVIČENCA IN DRUGIH DRUŽINSKIH ČLANOV
Prejemki in dodatki, ki so jih vlagatelj in drugi družinski člani, prejeli v zadnjih treh mesecih pred
mesecem vložitve vloge:
-Plača in prejemki iz dela
;

-Prejemki po predpisih ZPIZ
-Prejemki po predpisih o zaposlovanju
-Dohodki iz premoženja
-Preživnine
-Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih
-Drugo

;
;
;
;

;
.

Občasni dohodki, ki jih vlagatelj/upravičenec in drugi družinski člani, prejeli v zadnjih 12 mesecih
pred mesecem vložitve vloge:
- Regres, odpravnina, jubilejna nagrada
;
- Dividenda, dobiček iz kapitala
;
- Dediščina
;
- Drugo
.
4. NAČIN NAKAZILA POMOČI (Ustrezno obkrožite in dopolnite!)
a.) na upravičencev osebni račun št:
;
b)
št.
.

drugemu

prejemniku

, odprt pri banki:

sredstev - izvajalcu
, odprt pri banki:

ali

dobavitelju

na

njegov

c.) drugo:

transakcijski račun
; davčna št.

.

5. OBRAZLOŽITEV VLOGE:

6. PRILOGE:
1. potrdilo o skupnem gospodinjstvu
2. potrdilo o prejetih dohodkih in/ali prejemkih v zadnjih treh mesecev za upravičenca in za druge
družinske člane
3. kopijo informativnega izračuna oz. kopijo odločbe o dohodnini za upravičenca in za druge
družinske člane
4. kopija dokazila glede dohodkov in prejemkov iz pogodbenega dela za upravičenca in za druge
družinske člane
5. kopija dokazila o prejemu drugih dohodkov in prejemkov upravičenca in drugih družinskih
članov
7. IZJAVA:
Izjavljam, da nisem lastnik premoženja, ki presega vrednost določeno v 23. členu Zakona o socialni varnosti
(Uradni list RS, št. 3/07, 32/07, 41/07) – to je 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.
Centru za socialno delo Murska Sobota dovoljujem, da podat ke, navedene v vlogi preveri pri upravljavcih
zbirk osebnih podatkov.
Vlagatelj izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi resnični, točni popolni, za kar prevzemam materialno
in kazensko odgovornost.
Kraj in datum:
Podpis vlagatelja:
Podpis polnoletnih družinskih članov:

