
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLOGA  

ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI 

  

1) PODATKI O VLAGATELJU 

 
Podpisani(a)_______________________________________________, rojen(a) _________________________, 

 

stalno bivališče _____________________________________________________________________________, 

 

EMŠO _________________________, davčna številka ___________________, tel. št. ___________________ 

 

Transakcijski račun vlagatelja št.: __________________________________ odprti pri ____________________. 

  

vlagam vlogo za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči na podlagi Pravilnika o dodeljevanju 

denarnih socialnih pomoči v Občini Polzela (Ur. list RS, št. 35/09 in 110/09) in Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Polzela 

(Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 7/13). 

 

 

2) VRSTA DENARNE POMOČI 

 

Denarno socialno pomoč bi potreboval-a za (ustrezno obkroži): 

a) za doplačilo letovanj, šole v naravi, plavalnih tečajev in podobnih šolskih dejavnosti  v sklopu 

učnega procesa, 

b) za doplačilo nakupa šolskih potrebščin ali za kritje drugih izobraževalnih stroškov otrok, 

c) za plačilo šolske prehrane osnovnošolcem, 

d) za doplačilo nakupa osebnih pripomočkov ali naprav za invalidno osebo  

e) za pomoč pri nakupu ozimnice in kurjave, 

f) za doplačilo najemnine za stanovanje, 

g) za doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebna, pa jih ne pokriva ZZZRS, 

h) za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z 

upoštevanjem socialnih razmer upravičenca. 

i) Drugo: _____________________________________________________________________ 

 

 

3) PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH  

 

Zap. 

št. 

 

Priimek in ime 

 

EMŠO 

 

sorodstveno  

razmerje 

Status  

(zaposlen, šoloobvezen, 

predšolski) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

 

4) OBVEZNA OBRAZLOŽITEV VLOGE 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Vlagatelj(ica) in družinski člani izjavljamo:  

– da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni; 

– da so v vlogi navedeni vsi dohodki in prejemki vseh družinskih članov za zahtevano obdobje; 

in za svojo izjavo prevzemam-o vso materialno in kazensko odgovornost.  

 

Dovoljujem, da lahko delavec občinske uprave Občine Polzela, na podlagi 139. člena Zakona o 

splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 

in 82/13) pridobi zame vse potrebne podatke, ki so potrebni v upravnem postopku za izdajo odločbe za 

dodelitev enkratne pomoči. Ob tem sem bil-a seznanjen-a z dejstvom, da lahko osebne podatke, ki se 

nanašajo name, predložim tudi sam-a. 

 

Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, lahko organ pridobi le na podlagi zakona ali izrecne privolitve 

stranke, ki jo je uradna oseba dolžna priložiti zahtevi. 

 

 

 

 

Datum:………………………………….                                                      Podpis vlagatelja /-ice   

 

                                                                                                                 ………………………………... 

 

 

Obvezne priloge: 

- potrdilo o prejetih dohodkih v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vlagatelja in ostale 

družinske člane, 

- potrdilo Zavoda za zaposlovanje o nezaposlenosti vlagatelja ali odraslega družinskega člana, 

- potrdilo o šolanju za vzdrževane polnoletne otroke. 

- dokument oz. opomin neplačanih obveznosti 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034


 

5) PODATKI O MATERIALNEM STANJU  VLAGATELJA   

 

V spodnji tabeli obkrožite ustrezen odgovor (DA ali NE) na vprašanje:  Ali ste v navedenem obdobju 

prejeli navedene dohodke in prejemke?   

 

Šifra A.  DOHODKI IN PREJEMKI prejeti v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve 

110 
Plača in prejemki iz dela (plača, nadomestilo plače-bolniška, stimulacije in bonitete) 

    
DA NE 

 Prejemki po predpisih po  ZPIZ:    

121 − pokojnina DA NE 

122 − drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina, oskrbnina, …)    DA NE 

 Prejemki po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti: 

131 − denarno nadomestilo za brezposelnost DA NE 

132 − denarna pomoč za brezposelnost    DA NE 

140 Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih (porodniška, starševski dodatek) DA NE 

150 Nagrada za rejnico DA NE 

160 Nadomestilo za invalidnost po ZDVDTPO    DA NE 

170 
Prejemki po »vojnih« zakonih (veteranski, invalidski dodatek, invalidnina, oskrbnina, 

…) 
DA NE 

180 Preživnina, nadomestilo preživnine DA NE 

191 Sredstva za tujo nego in pomoč DA NE 

192 Posredno ugotovljeni dohodki in prejemki DA NE 

_10 Dohodki iz premoženja (udeležba pri dobičku, najemnine)    DA NE 

_20 Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po pogodbah in na drugih podlagah:    DA NE 

_30 Dohodki iz premoženjskih pravic (avtorske pogodbe):    DA NE 

_40 
Prejemki učencev/-nk in študentov/-tk, prejeti preko študentskih ali mladinskih 

organizacij    
DA NE 

_50 Drugo (bolniška izplačana pri drugih izplačevalcih,…) DA NE 

 

311 Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske 

dejavnosti:    

- KD 
DA NE 

312  - dohodek na panj  DA NE 

313  - subvencije DA NE 

320 Dohodek iz dejavnosti     DA NE 

321 Dohodek iz dopolnilne kmetijske in gozdarske 

dejavnosti: 

- dobiček 
DA NE 

 

 B. OBČASNI DOHODKI prejeti v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve 

420 Regres DA NE 

430 Odpravnine, jubilejne nagrade DA NE 

440 Dividende DA NE 

450 Dediščine DA NE 

460 Dobiček iz kapitala DA NE 

470  Drugo, kaj DA NE 

 

           C.  ODHODKI DA NE 

            Izplačane preživninske obveznosti    DA NE 

 

 



 

5.1) PODATKI O MATERIALNEM STANJU  PARTNERJA 

 

V spodnji tabeli obkrožite ustrezen odgovor (DA ali NE) na vprašanje:  Ali ste v navedenem obdobju 

prejeli navedene dohodke in prejemke?   

 

Šifra A.  DOHODKI IN PREJEMKI prejeti v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve 

110 
Plača in prejemki iz dela (plača, nadomestilo plače-bolniška, stimulacije in bonitete) 

    
DA NE 

 Prejemki po predpisih po  ZPIZ:    

121 − pokojnina DA NE 

122 − drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina, oskrbnina, …)    DA NE 

 Prejemki po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti: 

131 − denarno nadomestilo za brezposelnost DA NE 

132 − denarna pomoč za brezposelnost    DA NE 

140 Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih (porodniška, starševski dodatek) DA NE 

150 Nagrada za rejnico DA NE 

160 Nadomestilo za invalidnost po ZDVDTPO    DA NE 

170 
Prejemki po »vojnih« zakonih (veteranski, invalidski dodatek, invalidnina, oskrbnina, 

…) 
DA NE 

180 Preživnina, nadomestilo preživnine DA NE 

191 Sredstva za tujo nego in pomoč DA NE 

192 Posredno ugotovljeni dohodki in prejemki DA NE 

_10 Dohodki iz premoženja (udeležba pri dobičku, najemnine)    DA NE 

_20 Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po pogodbah in na drugih podlagah:    DA NE 

_30 Dohodki iz premoženjskih pravic (avtorske pogodbe):    DA NE 

_40 
Prejemki učencev/-nk in študentov/-tk, prejeti preko študentskih ali mladinskih 

organizacij    
DA NE 

_50 Drugo (bolniška izplačana pri drugih izplačevalcih,…) DA NE 

 

311 Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske 

dejavnosti:    

- KD 
DA NE 

312  - dohodek na panj  DA NE 

313  - subvencije DA NE 

320 Dohodek iz dejavnosti     DA NE 

321 Dohodek iz dopolnilne kmetijske in gozdarske 

dejavnosti: 

- dobiček 
DA NE 

 

 B. OBČASNI DOHODKI prejeti v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve 

420 Regres DA NE 

430 Odpravnine, jubilejne nagrade DA NE 

440 Dividende DA NE 

450 Dediščine DA NE 

460 Dobiček iz kapitala DA NE 

470  Drugo, kaj DA NE 

 

           C.  ODHODKI DA NE 

            Izplačane preživninske obveznosti    DA NE 

 


