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Drage sodelavke in sodelavci, 
 
Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, ki je izšel v Uradnem listu RS, št. 15/21, dne 
4. 2. 2021, v četrtem odstavku 38. člena določa, da se Slovenski Karitas omogoči izplačilo sredstev za 
zagotavljanje ukrepov reševanja, lajšanja in preprečevanja socialnih posledic epidemije COVID-19 pri 
izvajanju dodatne pomoči prejemnikom hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.  
 

Na Škofijski Karitas Celje smo sprejeli sklep, da naš delež sredstev v celoti namenimo za pomoč 

prejemnikom OP MPO, t. i. evropske hrane. Sredstva bomo razdelili za pomoč pri plačilu položnic in 

za nakup higienskih pripomočkov. Pri delitvi sredstev boste sodelovale vse ŽK in bodo vsa sredstva 

v celoti realizirana in namenjena za uporabnike, ki hrano prejemajo na ŽK.  

 
Za vašo ŽK je za pomoč pri plačilu položnic namenjenih «Vrednost» EUR.  
 

******* 
 
Navodila za izpolnjevanje prošnje za pridobitev pomoči pri plačilu položnic iz sredstev RS - covid19/PKP8 
 
1. Prošnjo prosilec obvezno odda na pripravljenem obrazcu, ki vam ga pošiljamo v prilogi.  

2. Vsi podatki o upravičencu morajo biti v celoti in čitljivo izpolnjeni.  

3. Sredstva so namenjena samo prejemnikom evropske hrane,  

zato mora biti pri rubriki 'Uporabnik OP MPO' pri vseh obvezno označen DA. 

4. Pri dohodkih se s križcem označi vse dohodke, ki jih prejemajo v neki družini.  

5. S križci se označi, katere položnice so priložene.  

6. Plačilo je možno samo za položnice, ki so naštete na obrazcu.  

7. Priloge so obvezen del prošnje in brez njih pomoč ne bo mogoča.  

8. Priložijo samo priloge, ki jih imajo.  (Če nekdo ne hodi v službo, ne prilaga plačilnih list, ker jih nima.) 

9. Vpisan datum oddaje vloge in podpis sta obvezna za popolno vlogo.  
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Glede na število družinskih članov, se odobri pomoč v naslednjih višinah: 

• 1-2 osebi do 100 €, 

• 3-4  osebe do 150 €, 

• 5-6 oseb do 200 €, 

• 7-8 oseb do 250 €. 

 
 
Prošnjo lahko vlagatelji oddajo preko ŽK, osebno, po pošti na naslov ŠKC, Muzejski trg 8, 3000 Celje, ali v 
digitalizirani obliki po elektronski pošti na e-naslov info@karitasce.si.   
 
 
Plačamo lahko položnice za: 

• pomoč pri plačilu stanovanjskih stroškov:  

o najemnine, stanarine, stroški upravnika in rezervnega sklada; 

• pomoč pri plačilu komunalnih stroškov: 

o oskrba s pitno vodo, komunalne storitve, odvoz smeti; 

• pomoč pri plačilu električne energije; 

• pomoč pri plačilu stroškov ogrevanja: 

o mesečni stroški ogrevanja ali nakup energentov in kuriv; 

• pomoč pri plačilu stroškov vrtca in šole: 

o plačilo oskrbnine, šolskih storitev in šolske prehrane;  

• pomoč pri plačilu zdravstvenih zavarovanj: 

o plačilo premij obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.  

 
 
Higienske pripomočke in potrebščine boste prejeli v materialni obliki, predvidoma meseca maja. Zraven 

bodo že vnaprej pripravljene dobavnice, na katerih boste označili prejemnike in število paketov. 

Podrobnejša navodila boste prejeli skupaj s potrebščinami.  

 
 
 
Hvala za vso pomoč in ves vložen trud. Lepo vas pozdravljam in želim vse dobro.  
 
 

 
  Škofijska Karitas Celje 

 

 Matej Pirnat, 
generalni tajnik 

 
  

  


