Comune di Duino Aurisina
Občina Devin - Nabrežina

zap. št.

_________________
Spošt. Občina Devin Nabrežina/Duino Aurisina
e-pošta: protocollo@comune.duino-aurisina.ts.it

ZADEVA: Vloga za uveljavljanje pravice do kuponov za nakup živil in življenjskih potrebščin,
namenjenih družinam v stiski – solidarnostni dodatek za nakup živil kot ukrep v izrednem stanju
zaradi epidemije COVID-19
Podpisan
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/

/

kraj rojstva
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Kot:
upravičenec do bonov za nakup živil ;
kot (navedite odnos z osebo, za katero uveljavljate pravico do pomoči (zakoniti zastopnik mladoletnika, skrbnik poslovno
nesposobne osebe, pravni zastopnik, podporni oskrbnik, mladoletnikov starš, sorodnik oz. zunajzakonski partner, odgovoren po
pravilih civilnega prava)
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/
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U V E LJAVLJAM
pravico do zgoraj omenjenih kuponov, ker trenutno izpolnjujem pogoj socialne ogroženosti.
Seznanjen_ sem, da se ponarejanje listin in navajanje neresničnih podatkov kaznujeta po 483., 495. in
496. členu Kazenskega zakonika, in zato na podlagi 47. člena UPR 445/2000 na lastno odgovornost
izjavljam
•

vlagateljevo gospodinjstvo sestavlja
članov in od teh je
mladoletnih
Nekateri člani gospodinjstva imajo posebne prehranske zahteve, in sicer (navedite katere)
V gospodinjstvu so otroci do 3 let

•

da je bila
/
/
predstavljena s strani vlagatelja prošnjo za pridobitev socialnih
amortizerjev ali drugih podpor družinskemu dohodku vezanih na epidemiološko krizo, ki jo je
povzročil COVID-19 in s tem v zvezi pojasnjuje:
da je tipologija vprašanega posega slednja
da ostaja v pričakovanju prejema le tega
da je prejel_ poseg

/

/

•

da sestavlja družinsko premoženje, v trenutku predstavitve pričujoče prošnje, tako kot izhaja iz
bančnih in poštnih računov:
(prečrtati vsaj eno možno):
manj kot 10.000 EUR na dan oddaje vloge;
več
kot
10.000
EUR
na
dan
oddaje
vloge,
nerazpoložljiva

•

trenutni položaj članov gospodinjstva je eden od naslednjih:
upravičenci do državljanskega dohodka, plačevanje katerega je prekinjeno, preklicano ali
razveljavljeno
gospodinjstvo z delovno neaktivnimi člani, ki ne prejemajo drugih oblik denarne socialne
pomoči iz javnih sredstev
prejemniki državljanskega dohodka
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• zaposlitveni status članov gospodinjstva je naslednji:
(označite vsaj eno ustrezno polje)
članom gospodinjstva je februarja prenehalo delovno razmerje (zaradi odpustitve oz. ker
pogodba o zaposlitvi za določen čas ni bila podaljšana oz. član je negovalka starejših oseb s
prekinjenim delovnim razmerjem, ipd.);
člani prejemajo nadomestilo iz dopolnilne blagajne oz. članom, ki vzdržujejo druge
družinske člane, se je dohodek občuteno zmanjšal;
člani so imetniki identifikacijske številke za DDV / so zaposleni v podjetju, ki je v celoti oz.
delno ustavilo proizvodnjo oz. poslovanje in je na seznamu klasifikacij dejavnosti ATECO, kot
ga določajo vladne uredbe;
člani so občasni delavci z veljavno pogodbo o zaposlitvi, ki se jim je nenapovedano
zmanjšalo število naročil za delo kot posledica izrednih razmer zaradi epidemije
koronavirusa;
drugo
V zvezi z vsebino vloge dajem še naslednje podatke o svojem sedanjem stanju:

Zavedam se, da:





da kuponi, ki mi bodo dodeljeni na podlagi te vloge, se lahko uveljavijo izključno za nakup živil in
osnovnih življenjskih potrebščin v skladu z navodili, ki jih bo objavila občina
občina bo preverila resničnost podatkov, danih v vlogah, bodisi če podvomi v njihovo resničnost
bodisi z obravnavo naključno izbrane vloge
merila za dodelitev namenskih sredstev iz državnega proračuna so navedena v Sklepu občinskega
odbora, ki je objavljen na spletnih straneh občine, o solidarnostnem dodatku gospodinjstvom, ki je
ukrep v nujnih razmerah zaradi epidemije COVID-19.
Glede na evropske in državne določbe na področju varstva osebnih podatkov soglašam z obdelavo
svojih osebnih podatkov in z njihovim posredovanjem v institucionalne namene (s tem v zvezi še
zlasti glede obdelave občutljivih podatkov v skladu z 20., 21. in 22. členom ZU 196/2003) ter hkrati
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z morebitno obdelavo zaupnih podatkov, ki bi bila potrebna zaradi odnosov občine z ostalimi organi
javne uprave uprave in javnimi ter znanstvenimi ustanovam, ki jim je bilo zaupano ravnanje z
osebnimi podatki, bodisi ker je občina pod njihovim nadzorom bodisi ker je z njimi v upravnem,
tehničnem oziroma sporazumnem razmerju (izjava je objavljena na spletnih straneh občine)
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