
 
 
 

VLOGA 
ZA DODELITEV ENKRATNE SOCIALNE POMOČI V OBČINI KRIŢEVCI 

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini KRIŽEVCI 
  

 
 
 
 

1. Osnovni podatki prosilca: 
 
Podpisani(a) ________________________________________, roj.______________________, 
 
EMŠO: __________________________________, DAVČNA ŠT.: _______________________,  
 
Naslov stalnega prebivališča:_____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________,  
 
Tel.št. ____________________________, Elektronski naslov:__________________________ . 
 
 
 

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Križevci  vlagam vlogo za 
dodelitev enkratne socialne pomoči, za (ustrezno označite): 
-  pomoč pri nakupu šolskih potrebščin,  
-  kritje drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z   
   upoštevanjem socialnih razmer upravičenca 
 
 

2.  Nakazilo pomoči 

 
banka _________________, št. TR/ hranilne knjižice: ______________________ 
 
 

3. Podatki o druţinskih članih 
 

Ime in priimek 
 

EMŠO Sorodstveno razmerje Status 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
4. Opis socialnih razmer in izjava stranke o materialni ogroţenosti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. Podatki o dohodkih vlagatelja: 
 

A. DOHODKI IN PREJEMKI ZAVAROVANCA  
prejeti v ZADNJIH TREH MESECIH pred mesecem vloţitve    NETO IZPLAČILO 

Plača in prejemki iz dela  
(plača, nadomestilo plače; bolniška, stimulacije in bonitete) DA        NE    ____________ EUR 

Prejemki po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju    

 - pokojnina DA        NE    ____________ EUR 

 - drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina, 
oskrbnina …) DA        NE    ____________ EUR 

Prejemki po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti     

 - denarno nadomestilo za brezposelnost DA        NE    ____________ EUR 

Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih     

 - porodniška DA        NE    ____________ EUR 

 - starševski dodatek DA        NE    ____________ EUR 

Nagrada za rejnika(ice) DA        NE    ____________ EUR 

Nadomestilo za invalidnost ZDVDTPO DA        NE    ____________ EUR 

Prejemki po ''vojnih'' zakonih     

 - veteranski dodatek DA        NE    ____________ EUR 

 - invalidski dodatek DA        NE    ____________ EUR  

 - invalidnina DA        NE    ____________ EUR  

 - oskrbnina DA        NE    ____________ EUR  

Posredno ugotovljeni dohodki in prejemki DA        NE    ____________ EUR  

Dohodki iz premoženja     

 - udeležba pri dobičku DA        NE    ____________ EUR  



 - najemnine DA        NE    ____________ EUR  

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

Dohodki iz premoženjskih pravic       

 - avtorske pogodbe (delodajalec) DA        NE    ____________ EUR  

Prejemki učencev in študentov, prejeti preko študentskih 
ali mladinskih organizacij DA        NE    ____________ EUR  

Drugo     

 - bolniška izplačana pri drugih izplačevalcih DA        NE    ____________ EUR  

Dohodek iz osnove kmetijske in gozdarske dejavnosti     

 - dohodek na panj DA        NE    ____________ EUR  

 - subvencije DA        NE    ____________ EUR  

 - katastrski dohodek DA        NE    ____________ EUR  

Dohodek iz dejavnosti DA        NE    ____________ EUR  

Dohodek iz dopolnilne kmetijske in gozdarske dejavnosti DA        NE    ____________ EUR  

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

Regres DA        NE    ____________ EUR  

Odpravnine, jubilejne nagrade DA        NE    ____________ EUR  

Dividende DA        NE    ____________ EUR  

Dediščine DA        NE    ____________ EUR  

Dobiček iz kapitala DA        NE    ____________ EUR  

Drugo: DA        NE    ____________ EUR  

C. PRIHRANKI     

Ali imate prihranke DA        NE    ____________ EUR 

D. PREMOŢENJE     

Ali ste lastnik/solastnik:     

 - podjetja ali gospodarske družbe DA        NE    ____________ EUR 

 - poslovnih prostorov, opreme  in delovnih strojev, 
 ki vam daje dohodke (dobiček) DA        NE    ____________ EUR 

 - vrednostnih papirjev in kapitalskih naložb DA        NE    ____________ EUR 

 - stavbnega zemljišča DA        NE    ____________ EUR 

 - kmetijskega in gozdnega zemljišča, gospodarskega 
poslopja in kmetijskih strojev,    ki vam daje dohodke (KD, 
panj, dobiček) DA        NE    ____________ EUR 

 - stanovanja ali hiše, v kateri živite DA        NE    ____________ EUR 

 - drugega stanovanja ali hiše DA        NE    ____________ EUR 

 - osebnega vozila, znamke ___________________________ 
 letnik ____________________ DA        NE    ____________ EUR 

 - drugo: __________________________________________ DA        NE    ____________ EUR 

 
 
 
 
 
 



6. Izjava vlagatelja/ice 
 
Izjavljam, da si preživetja ne morem zagotoviti sam 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. 
 
Vlagatelj-ica vloge za denarno socialno pomoč izjavljam: 
 
1. da so vsi podatki navedeni na vlogi resnični, točni in popolni; 
2. do so v vlogi navedeni vsi dohodki in prejemki vseh družinskih članov za zahtevano obdobje; 
3. da sem dolžan-na sporočiti dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na 
pravico do denarne socialne pomoči v roku 8 dni občinskemu upravnemu organu; 
4. da sem v primeru lažnega prikazovanja in zamolčanja podatkov dolžan-na vrniti neupravičeno 
prejeto denarno socialno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi določenimi v skladu z zakonom, 
ki ureja obrestno mero zamudnih obresti, od dneva neupravičeno prejete denarne socialne 
pomoči; 
5. za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost. 
 
 
Datum: __________________        Podpis upravičenca/ke: __________________ 
 
 

 

 
Občinskemu upravnemu organu izrecno dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi 
preveri pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov. 
 
 
 
Datum: __________________      Podpis vlagatelja/ice: _____________________________ 
 
             
    

 
 
 

7. Priloge: 
 
Upravičenec mora vlogi za dodelitev občinske denarne pomoči priložiti naslednja dokazila: 

- potrdila o dohodkih in prejemkih, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem 
gospodinjstvu, prejeli v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve vloge (izpiski iz 
bančnih računov vlagatelja, plačilne liste, izpiski pokojnine, prejemki preko študentskih in 
mladinskih organizacij…) 

- potrdilo o šolanju za otroke starejše od 15 let 
- Podpisane priložene obrazce o materialnem stanju za vsakega polnoletnega družinskega 

člana in s prilogami (obrazec Podatki o materialnem stanju družinskega člana1).  
- Prejemniki socialne denarne pomoči: Fotokopija odločbe Centra za socialno delo 

                                                 
1
 Med družinske člane spadajo otroci (zakonski, nezakonski, posvojenci in otroci, ki so z odločbo 

pristojnega organa nameščeni v družino z namenom posvojitve), zakonec, izvenzakonski partner in 
pastorki, vnuki, bratje in sestre, starši (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner očeta oziroma matere, 
posvojitelji). 



- Brezposelni: Potrdilo Zavoda za zaposlovanje o statusu aktivnega iskalca zaposlitve ali 
Izjava o brezposelnosti 

- potrdila o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico 
do občinske denarne pomoči (zdravniški izvidi, odločbe o stopnji invalidnosti, izvid 
zdravniške komisije I. stopnje ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o 
morebitnih trajnih obolenjih, potrdilo delodajalca o času odsotnosti z dela, potrdila o 
nesposobnosti za pridobitno delo, potrdila o šolanju otrok, računi, plačilni nalogi in drugi 
dokumenti, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do občinske denarne 
pomoči, dokazilo o izgubi zaposlitve – nekrivdni razlog, stečaj, likvidacija podjetje in 
drugo.) 

 
 
 
 

Opomba: Na osnovi tretjega odstavka 66. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS, št. 
24/06) stranki ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih 
vodijo upravni in drugi državni organi in organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Če stranka 
želi te podatke pridobiti sama, se vloga šteje za popolno, ko so priložena dokazila, ki jih zahteva predpis. 



 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA  
K VLOGI ZA DODELITEV ENKRATNE SOCIALNE POMOČI  

V OBČINI KRIŢEVCI 
 
 
 
PODATKI O MATERIALNEM STANJU DRUŢINSKEGA ČLANA: 
(tabela se izpolni za vsakega polnoletnega družinskega člana posebej) 

 
 
Ime in priimek:_________________________________ 
Davčna številka:________________________________ 
EMŠO:________________________________________ 
 
 
I. PODATKI O MATERIALNEM STANJU 
 

A. DOHODKI IN PREJEMKI ZAVAROVANCA  
prejeti v ZADNJIH TREH MESECIH pred mesecem vloţitve    NETO IZPLAČILO 

Plača in prejemki iz dela  
(plača, nadomestilo plače; bolniška, stimulacije in bonitete) DA        NE    ____________ EUR 

Prejemki po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju    

 - pokojnina DA        NE    ____________ EUR 

 - drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina, 
oskrbnina …) DA        NE    ____________ EUR 

Prejemki po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti     

 - denarno nadomestilo za brezposelnost DA        NE    ____________ EUR 

Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih     

 - porodniška DA        NE    ____________ EUR 

 - starševski dodatek DA        NE    ____________ EUR 

Nagrada za rejnika(ice) DA        NE    ____________ EUR 

Nadomestilo za invalidnost ZDVDTPO DA        NE    ____________ EUR 

Prejemki po ''vojnih'' zakonih     

 - veteranski dodatek DA        NE    ____________ EUR 

 - invalidski dodatek DA        NE    ____________ EUR  

 - invalidnina DA        NE    ____________ EUR  

 - oskrbnina DA        NE    ____________ EUR  

Posredno ugotovljeni dohodki in prejemki DA        NE    ____________ EUR  

Dohodki iz premoženja     



 - udeležba pri dobičku DA        NE    ____________ EUR  

 - najemnine DA        NE    ____________ EUR  

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

Dohodki iz premoženjskih pravic       

 - avtorske pogodbe (delodajalec) DA        NE    ____________ EUR  

Prejemki učencev in študentov, prejeti preko študentskih 
ali mladinskih organizacij DA        NE    ____________ EUR  

Drugo     

 - bolniška izplačana pri drugih izplačevalcih DA        NE    ____________ EUR  

Dohodek iz osnove kmetijske in gozdarske dejavnosti     

 - dohodek na panj DA        NE    ____________ EUR  

 - subvencije DA        NE    ____________ EUR  

 - katastrski dohodek DA        NE    ____________ EUR  

Dohodek iz dejavnosti DA        NE    ____________ EUR  

Dohodek iz dopolnilne kmetijske in gozdarske dejavnosti DA        NE    ____________ EUR  

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

Regres DA        NE    ____________ EUR  

Odpravnine, jubilejne nagrade DA        NE    ____________ EUR  

Dividende DA        NE    ____________ EUR  

Dediščine DA        NE    ____________ EUR  

Dobiček iz kapitala DA        NE    ____________ EUR  

Drugo: DA        NE    ____________ EUR  

C. PRIHRANKI     

Ali imate prihranke DA        NE    ____________ EUR 

D. PREMOŢENJE     

Ali ste lastnik/solastnik:     

 - podjetja ali gospodarske družbe DA        NE    ____________ EUR 

 - poslovnih prostorov, opreme  in delovnih strojev, 
 ki vam daje dohodke (dobiček) DA        NE    ____________ EUR 

 - vrednostnih papirjev in kapitalskih naložb DA        NE    ____________ EUR 

 - stavbnega zemljišča DA        NE    ____________ EUR 

 - kmetijskega in gozdnega zemljišča, gospodarskega 
poslopja in kmetijskih strojev,    ki vam daje dohodke (KD, 
panj, dobiček) DA        NE    ____________ EUR 

 - stanovanja ali hiše, v kateri živite DA        NE    ____________ EUR 

 - drugega stanovanja ali hiše DA        NE    ____________ EUR 

 - osebnega vozila, znamke ___________________________ 
 letnik ____________________ DA        NE    ____________ EUR 

 - drugo: __________________________________________ DA        NE    ____________ EUR 

 
 
 
 
 



II. IZJAVA DRUŢINSKEGA ČLANA(ICE)  
 
Družinski član(ica) izjavljam, da so vsi podatki navedeni na vlogi resnični, točni in popolni, za kar 
prevzemam materialno in kazensko odgovornost. 
 
Občinskemu upravnemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi preveri pri upravljavcu 
zbirk osebnih podatkov. 
 
 
Datum: ___________________                                                              _________________________ 
             Podpis polnoletnega 
              družinskega člana 

 

 
 
 
 
          

III. Priloge:   
                                                        

- Potrdila o dohodkih in prejemkih družinskih članov vlagatelja s katerimi živi v skupnem 
gospodinjstvu, prejeli v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve vloge (izpiski iz 
bančnih računov vlagatelja, plačilne liste, izpiski pokojnine, prejemki preko študentskih in 
mladinskih organizacij…), 

- Prejemniki socialne denarne pomoči: Fotokopija odločbe Centra za socialno delo, 
- Brezposelni: Potrdilo Zavoda za zaposlovanje o statusu aktivnega iskalca zaposlitve ali 

Izjava o brezposelnosti. 
- Dijaki in študentje: Potrdilo o vpisu  

 
 

 
 


