OBČINA MISLINJA
Šolska c. 34, 2382 Mislinja, tel +386(02)88-57-342, fax:+386(02)88-57-340
http://www.mislinja.si; e-mail:obcina@mislinja.si
OBČINSKA UPRAVA

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih socialnih pomoči v Občini
Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin št. 10/2019), (v nadaljevanju: izredna denarna pomoč)
dajem
VLOGO ZA DODELITEV IZREDNE DENARNE POMOČI

1. Podatki o vlagatelju:
Ime in priimek: …………………………………………………………………………………….
Naslov stalnega prebivališča: …………………………………………Pošta: …………………….
EMŠO: ……………………………………. Davčna številka: …….….………………………….
Telefon: …………………………………... E-pošta: …………………………………………….
2. Način nakazila denarne pomoči (ustrezno obkrožite)
a) na TRR prosilca št.: ………………………………………………..,
banka: ………………………………….
b) drugo (podjetje oziroma izvajalec, ki mu vlagatelj dolguje zapadle obveznosti, TRR
skrbnika oziroma zakonitega zastopnika):
št. računa:……………………………………..........................…………(priloga kopija računa).
3. Enkratno denarno pomoč uveljavljam zaradi naslednjega (2. člen pravilnika)
(obkroži črko pred razlogom za denarno pomoč)
a) težja oziroma dolgotrajna bolezen, invalidnost;
b) smrt v družini;
c) nenadna brezposelnost, brez krivde upravičenca;
d) starost in onemoglost za delo;
e) druge vrste socialne ogroženosti, na katere osebe niso mogle vplivati (npr.
prezadolženost, ki je nastala brez krivde upravičenca);
f) drugi podobni primeri, ki morajo biti posebej utemeljeni.
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4. Kratek opis razlogov zaradi katerih se je prosilec znašel v težkem materialnem položaju
na katere sam ni mogel vplivati:

5. Opredelitev višine sredstev, ki jih prosilec potrebuje in namen zakaj sredstva potrebuje:
Višina potrebnih sredstev _______________EUR
Sredstva potrebujem (napiši za kakšen namen):

Opomba: Za pravilnost podatkov odgovarja vlagatelj!
Opomba: višina enkratne izredne denarne pomoči ne sme presegati višine izredne denarne
socialne pomoči po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih; razen če obstajajo posebej
opravičljivi razlogi, se lahko višina denarne pomoči poveča za največ do 50 %.
6. Podatki o družinskih članih, s katerimi prosilec živi:
Ime in priimek

EMŠO

Sorodstveno
razmerje

Status
(predšolski,

šoloobvezen,
študent,
nezaposlen, zaposlen, upokojenec,…)
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7. Podatki o dohodkih upravičenca in družinskih članov
* Obvezno vpisati vrsto dohodka in prejemka v zadnjih treh mesecih (plača - neto znesek),
pokojnina, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, varstveni
dodatek, državna štipendija, invalidnina, ...).
Ime in priimek

Vrsta dohodka*

Višina dohodka v
EUR*

Skupni znesek
dohodkov za zadnje tri
mesece pred vložitvijo
vloge v EUR*

………………………….

……………………….....

……………………….....

……………………….....

………………………….

8. Prosilec in družinski člani morajo k vlogi priložiti izpis prometa na vseh računih, ki jih
imajo pri katerikoli banki za zadnje 3 mesece.
9. Izjava prosilca in ožjih družinskih članov za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc
S podpisom na tej vlogi izrecno dovolim pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje mojih
osebnih podatkov in podatkov ožjih družinskih članov iz uradnih evidenc in zbir osebnih
podatkov pri vseh upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost ter drugih
osebnih podatkov.
Podpis prosilca:
………………………………
Polnoletni družinski člani:
___________________________________________________________________________
(priimek in ime)
(podpis)
___________________________________________________________________________
(priimek in ime)
(podpis)
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10. Pravilnik v 9. členu določa:

V kolikor se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke ali je porabil
sredstva nenamensko ali dokazil v roku ne predloži, mora upravičenec finančna sredstva
vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi in izgubi pravico zahtevati denarno pomoč po tem
pravilniku v naslednjih 5 letih.
Datum:
Podpis vlagatelja: ………………...………...…

Obrazcu »Vloga za dodelitev izredne denarne pomoči« priložite naslednja dokazila (v kolikor z
njimi prosilec razpolaga oziroma jih lahko pridobi) :
- potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto (za dijake, študente),
- potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o brezposelnosti,
- potrdilo (dokument) o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi katerih upravičenec
uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči (zdravniški izvidi, odločba o stopnji
invalidnosti, izvid zdravniške komisije I. stopnje ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije o morebitnih trajnih obolenjih, potrdilo o nesposobnosti za pridobitno delo),
- plačilni nalogi in drugi dokumenti (npr. računi, opomini, izvršbe, na podlagi katerih
upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči ipd.),
- potrdilo (fotokopija) o višini denarnih sredstev na TRR prosilca in družinskih članov za
obdobje zadnjih treh mesecev pred vložitvijo vloge.
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