CENTER ZA SOCIALNO DELO
Resslova ulica 7/b
8000 NOVO MESTO
Tel. 39-32-643
Datum: ______________
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Šmarjeta 66
8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE
VLOGA
ZA ENKRATNO DENARNO SOCIALNO POMOČ
Nosilec pomoči: ______________________________________________________
EMŠO: ___________________________ Davčna št.: ________________________
Naslov bivališča: ______________________________________________________
Tel. številka: ______________________ Status: ____________________________
DRUŽINSKI ČLANI:
Priimek in ime:
________________________

EMŠO:

Status:

______________________ __________________

________________________ ______________________ __________________
_______________________

______________________ __________________

_______________________

______________________ ___________________

DOHODKI IN PREJEMKI DRUŽINE V ZADNJIH TREH MESECIH (neto)
1. Plača in prejemki iz dela (osebni dohodek, pokojnina, nadomestilo)
a) vlagatelj _________________________, neto dohodek ______________ €.
(ime in priimek)
b) zakonec _________________________, neto dohodek ______________ €.
(ime in priimek)
2. Drugi prejemki (darila, dediščina, honorarji, starševski dodatek, denarna socialna
pomoč, preživnina)
_________________________________, neto dohodek ______________ €.
(ime in priimek)
3. Katastrski dohodek (vlagatelja, zakonca in članov skupnega gospodinjstva)
_______________________, znesek ______________ € za leto __________
(ime in priimek)
_______________________, znesek ______________ € za leto __________
(ime in priimek)
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NAMEN ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI (obkroži):
a) nakup šolskih potrebščin,
b) nakup kurjave,
c) plačilo šole v naravi in letovanj socialno ogroženih otrok,
d) plačilo najnujnejših življenjskih stroškov (električna energija, plin, voda, komunalne
storitve, ogrevanje),
e) nakup in plačilo osebnih pripomočkov ali naprav za invalidne osebe,
f) pomoč družini ob smrti občana,
g) za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
IZJAVA
Vlagatelj/-ica izjavljam:
-

da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la na vlogi resnični, točni in popolni in da za svojo
izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost;

-

da si preživetja ne morem zagotoviti sam/-a z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja,
z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih
predpisih ali s pomočjo tistih, ki so me dolžni preživljati, ali na drug način.

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka na podlagi vloge za enkratno
denarno socialno pomoč.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu
Občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov
nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov
izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni Občine, pooblaščene osebe,
ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu Občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za
dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve,
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako Občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@smarjeske-toplice.si
Občinskemu upravnemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri
pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov.

Kraj in datum:
_______________________________

Podpis vlagatelja:
________________________
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MNENJE STROKOVNEGA DELAVCA:

PREDLOG VIŠINE SOCIALNE POMOČI: _____________________ €.
Nakazilo se izvede na transakcijski račun št.:
___________________________________________________________________

Kraj in datum:
_______________________________

Podpis strokovnega delavca CSD:
___________________________

PRILOGE:
Zahtevku je potrebno priložiti zahtevana dokazila:
-

izpisek iz banke za zadnje tri mesece pred oddajo vloge.

Upravna taksa:
Na podlagi 13. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) so
dokumenti in dejanja na podlagi te vloge oproščeni plačila upravne takse.
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