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VLOGA
ZA PRIDOBITEV DENARNE SOCIALNE POMOČI V OBČINI SEMIČ
PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa
Telefon, e-mail:
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 75/2009)
vlagam vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči za
Nakup šolskih potrebščin
Doplačilo šole v naravi, ekskurzije, kosil ipd., letovanja otrok
Nakup ozimnice in kurjave
Plačilo drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti – (naštej
katerih):

(ustrezno označi)
Podatki o družinskih članih:
Priimek in ime

Rojen

Sorodstveno razmerje

Status

Obvezna obrazložitev vloge:

Dokazila:
Trenutna materialna ogroženost je posledica:
Nenadne izgube zaposlitve
Bistvenega zmanjšanja dohodka
Elementarne nesreče
Dolgotrajne bolezni, invalidnosti
Drugih izjemnih okoliščin
(ustrezno označi in priloži dokazilo)

Izjava:
Spodaj podpisan/a izjavljam, da so vsi dani podatki resnični, točni in popolni. Za resničnost in popolnost
podatkov prevzemam materialno in kazensko odgovornost, občinski upravi pa dovoljujem, da vse
podatke, ki so navedeni v vlogi preveri pri pristojnih organih. Seznanjen/a sem s pogoji za pridobitev
pravice do denarne socialne pomoči, katere določa Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v
Občini Semič (Ur.l. RS, št. 75/2009).

Datum:

Podpis vlagatelja:

Vloga je na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in32/16 ) oproščena plačila upravne takse.

S podpisom vloge soglašam, da bo lahko Občina Semič osebne podatke pridobljene v vlogi obdelovala za
namene izvedbe postopka, na katerega se vloga nanaša.
Občina Semič bo hranila in varovala osebne podatke 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: obcina@semic.si.

