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VLOGA
ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI V OBČINI KOMENDA
V skladu z 9. členom Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Komenda vlagam vlogo
za dodelitev enkratne denarne pomoči, za (ustrezno obkroži):
1. delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in srednji
šoli,
2. kosila osnovnošolcem in dijakom v šolskem letu
3. šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcev
4. ozimnico ali kurjavo
5. premostitev trenutne materialne ogroženosti (tudi za zagotavljanje sredstev za nujne
ortopedske in druge pripomočke),
6. pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih
1. PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek: ………………………………………………………………….
Naslov stalnega bivališča: …………………………………………………….
Pošta: ……………………………………………………………………………
Davčna številka: ………………………………………………………………..
EMŠO:......................................................................................................
Telefon: ………………………………………………………………………….
2. NAČIN NAKAZILA POMOČI
a) Banka, št. TRR / hranilne knjižice: …………………………………………
b) funkcionalna oblika (naročilnica, račun) ………………………………….
3. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
Ime in priimek

EMŠO

Sorodstveno razmerje

Status

4. PODATKI O DOHODKIH VLAGATELJA IN DRUŽINSKIH ČLANOV
Ime in priimek

Vrsta dohodka

Znesek

Obdobje-mesec

5. NEOBDAVČLJIVI PREJEMKI



Otroški dodatek za _______otroke v višini ______________________EUR
Drugi neobdavčljivi prejemki (dodatek za pomoč in postrežbo, prejemki za oskrbo v tuji
oz. rejniški družini, drugi družinski prejemki, štipendije) v višini _______EUR

6. PREMOŽENJE
Vlagatelj in družinski člani razpolagajo z naslednjim premoženjem (obkroži in izpolni)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Vrsta premoženja
Stanovanje oz. stanovanjska hiša, ki se ne
uporablja za stalno bivanje
Prostor za počitek in rekreacijo (počitniška
hiša)
Poslovni prostor ali poslovna stavba
Plovilo, ki je registrirano in je daljše od 3m
Subvencije in druge pomoči države
oz.občine za kmetijsko dejavnost
Stavbno zemljišče (ne šteje se zemljišče, na
katerem stoji stanovanska hiša, v kateri živi
družina)
Kapitalske naložbe oz. deleži
Drugo premoženje večje vrednosti
Osebno vozilo – tip in letnik

Vrednost
DA

NE

DA

NE

DA
DA
DA

NE
NE
NE

DA

NE

DA
DA
DA

NE
NE
NE

7. DENARNA SOCIALNA POMOČ
Vlagatelj sem prejemnik denarne socialne pomoči pri Centru za socialno delo (ustrezno
obkroži):
 DA v višini __________EUR za obdobje od ____________do ___________
 NE
7. IZJAVA VLAGATELJA
Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar
prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Občinskemu upravnemu organu
dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri upravljavcih zbirk osebnih
podatkov.

PRILOGE:
a) potrdilo o stalnem prebivališču oz. skupnem gospodinjstvu
b) potrdilo o dohodkih za zadnje tri mesece (fotokopije plačilnih list in bančnih izpiskov
za zadnje tri mesece za vlagatelja in družinske člane)
c) potrdilo o šolanju (za otroke stare nad 18 let)
d) potrdilo zavoda za zaposlovanje (za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve)
e) odločbo Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči
f) odločbo Centra za socialno delo o otroškem dodatku
g) izjava vlagatelja o materialnih in socialnih razmerah (lahko samostojno ali na vlogi
spodaj)

Datum: ……………….

Kratek opis materialnih in socialnih razmer:

Podpis prosilca: ……………………..

