
  

 

 

PROŠNJA  
za dodelitev pomoči pri plačilu položnic iz sredstev RS - covid-19/PKP8 

 

� PODATKI O UPRAVIČEN-CU/-KI: 

Ime in priimek: __________________________________ datum rojstva __________________ 

Naslov/poštna številka/kraj: __________________________________                  ___________  

Število družinskih članov: ____  Število otrok do dopolnjenega 18. leta: ____ Uporabnik OP MPO DA NE 

Telefon:  

_________________ 
E-pošta: 

_________________________ 
Župnijska karitas: 
______________________ 

 

 
 

Dohodki gospodinjstva in upravičenost do prejemkov iz javnih sredstev 

� prejemnik DSP   � zaposlena ena oseba �  nadomestilo za brezposelnost 

� subvencija šolske malice � zaposlenih več oseb � prejemnik varstvenega dodatka   

� prejemnik nadomestil ZPIZ � prejemnik pokojnine do 622 € � izpad dohodka zaradi covid-19 

 

Prošnjo za pomoč vlagam za: 

� pomoč pri plačilu stanovanjskih stroškov � pomoč pri plačilu zdravstvenih zavarovanj 

� pomoč pri plačilu komunalnih stroškov � pomoč pri plačilu stroškov vrtca in šole 

� pomoč pri plačilu električne energije � pomoč pri plačilu stroškov ogrevanja 

 

Prošnji za pomoč prilagam naslednje priloge in dokazila: 

� odločbo o DSP in / ali otroškem dodatku � zadnje 3 bančne izpiske 

� zadnjo plačilno listo � potrdilo banke o prilivu 

� zadnji odrezek pokojnine ali nadomestila � neplačane položnice 

� Priložite kopije dokumentov. Priložite samo priloge, ki jih imate.  
֠Neplačane položnice so obvezna priloga. 
 

Izjava ŠKC o varstvu osebnih podatkov: 

Osebne podatke nujno potrebujemo pri obravnavi vaše prošnje za dodelitev pomoči. Vaše osebne podatke bomo v 
skladu z veljavno področno zakonodajo zbirali, obdelovali in varovali izključno sodelavci Škofijske Karitas Celje. 
 

Izjava vlagatelja: 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in soglašam z namenom in obdelavo zbiranja mojih osebnih podatkov. 
Izjavljam, da sem zaradi epidemije covid-19 sam oz. skupaj z mojimi družinskimi člani v stiski in potrebujem pomoč. 

Izjavljam, da so vsi predloženi podatki točni in resnični. 
 
 
 

Datum: ___________________     Podpis vlagatelja: ________________  
 
 
 

Izpolnjeno prošnjo s prilogami pošljite na � Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje. 
 

Dodatne informacije: ℡ tel.: 051 658 144; � e-pošta: info@karitasce.si 

 


