
 
 

VLOGA ZA DODELITEV OBČINSKE SOCIALNE POMOČI V  

OBČINI BELTINCI 

(izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami) 

 
 

1. PODATKI O VLAGATELJU/CI 

 

Ime in priimek: ………………………………………………………………………………… 

 

Ulica in hišna številka: ………………………………………………………………………… 

 

Poštna številka in naziv pošte …………………………………………………………………. 

 

EMŠO: ……………………………………..     Davčna št…………………………………… 

 

V skladu s 4. in 5. členom ter na podlagi 18. člena Odloka o denarni socialni pomoči  v Občini Beltinci (Ur. list 

RS št. 104/2015) vlagam vlogo za občinsko denarno pomoč z se in za  naslednje družinske člane: 

 

2. PODATKI O OSEBAH, KI Z VLAGATELJEM /ICO ŽIVIJO V SKUPNEM GOSPODINJSTVU 

ŽIVIJO V SKUPNEM GOSPODINJSTVU 

 

Ime in priimek: …………………………………………………………………………………. 

EMŠO: ……………………………………..  Državljanstvo: ……………………………… 

 

Ime in priimek: …………………………………………………………………………………. 

EMŠO: ……………………………………..  Državljanstvo: ……………………………… 

 

Ime in priimek: …………………………………………………………………………………. 

EMŠO: ……………………………………..  Državljanstvo: ……………………………… 

 

Ime in priimek: …………………………………………………………………………………. 

EMŠO: ……………………………………..  Državljanstvo: ……………………………… 

 

Ime in priimek: …………………………………………………………………………………. 

EMŠO: ……………………………………..  Državljanstvo: ……………………………… 

 

3. PODATKI O MATERIALNEM STANJU VLAGATELJA/ICE IN OSEB, S KATERIMI 

VLAGATELJ/ICA ŽIVI V SKUPNEM GOSPODINJSTVU 

 

Prejemki in dodatki, ki so jih vlagatelj/ica in osebe, s katerimi vlagatelj/ica živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli 

v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve vloge 

 

 Plača in prejemki iz dela (obvezna priloga):.……..……………………………………………………… 

 Prejemki po predpisih ZPIZ ……………………………………………………………………………… 

 Prejemki po predpisih o zaposlovanju ……………………………………………………………………. 

 Dohodki iz premoženja ………………………………………………………………………………….. 

 Preživnine ……………………………………………………………………………………………….. 

 Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih …………………………………………………………… 

 Drugo …………………………………………………………………………………............................. 

 

Občasni dohodki, ki so jih vlagatelj/ica in osebe, s katerimi vlagatelj/ica živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli v 

zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve vloge za denarno pomoč: 

 Regres, odpravnina, jubilejna nagrada ……………………………………………………………………. 

 Dividenda, dobiček iz kapitala …………………………………………………………………………… 

 Dediščina ……………………………………………………………………………………………….. 

 Drugo …………………………………………………………………………………............................ 

 

Priloge:………………………………………………………………………………………………………………

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

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

IZPOLNI CSD 

Prejeto:         Št.spisa:12224- 



 

4. PODATKI UTEMELJENIH OKOLIŠČIN (NAMEN ZA KATEREGA SE PROSI DENARNA 

POMOČ) 

 

 Nakup šolskih potrebščin 

 Plačilo šolskih kosil osnovnošolcem 

 Plačilo šole v naravi osnovnošolcem 

 Plačilo letovanja socialno ogroženim otrokom 

 Plačilo položnic za zagotavljanje osnovnih in nujnih življenjskih potreb   (elektrika, komunala, 

najemnina, vrtec in drugo) 

 Nakup hrane, oblačil in obutve 

 Nakup ozimnice, kurjave 

 (Do)plačilo dijaškega doma 

 Doplačilo oskrbe v kriznem centru, varni hiši oz. zavetišču 

 (Do)plačilo pogrebnih stroškov 

 

 

 

Obrazložitev:……………………………………………………………………………………………………..… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

5. V kolikor mi bo denarna pomoč dodeljena, jo nakažite na moj osebni račun št.  ……………………………… 

…pri banki ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. IZJAVA VLAGATELJA/ICE IN VSEH POLNOLETNIH OSEB, S KATERIMI VLAGATELJ/ICA 

ŽIVI V SKUPNEM GOSPODINJSTVU 

 

 

Izjavljam, da nisem lastnik/ca premoženja, ki presega vrednost, določeno v 23.členu Zakona o socialnem varstvu 

(Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12.1.2007). 

 

Centru za socialno delo Murska Sobota dovoljujem, da vse podatke navedene v vlogi, preveri pri upravljavcih 

zbirk osebnih podatkov. 

 

Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam 

materialno in kazensko odgovornost. 

 

 

Kraj in datum:       Podpis vlagatelja/ice 

          

 

        Podpis polnoletnih družinskih članov 



        


