Izpolni Karitas Zavoda
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ZAVOD SV. STANISLAVA
Karitas v Zavodu sv. Stanislava

Datum prejema: ______________

Sklad za pomoč družinam
Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid

Opombe: ____________________

Zap. št. prejema: ______________

____________________________

VLOGA ZA PRIDOBITEV POMOČI IZ SKLADA za šolsko leto 2019-2020
I. PODATKI O VLAGATELJU (vpisani dijak / učenec)
STARI

NOVI

1. Ime in PRIIMEK
EMŠO:
datum rojstva

DŠ:
.

.

kraj rojstva

2. Naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna št.):
Poštna številka
3. (ustrezno obkroži) ŠKG

kraj
OŠAŠ

Oddelek: .......... Razred ....................

4. Uspeh v preteklem šolskem letu (ustrezno obkroži): 1 Nezadosten

2 Zadosten

3 Dober

4 Prav dober

5 Odličen

II. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH VLAGATELJA
Družinski člani vključno s vlagateljem
Priimek in ime

Razmerje
do
vlagatelja

Datum rojstva

Davčna številka

Status*

vlagatelj

Zavezanec
za napoved
dohodnine
DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

* Status:
1
2
3
4

kmetovalec
samostojni podjetni – posameznik,
obrtnik
zaposlen delavec
samostojni strokovnjak, umetnik

5
6
7
8

na začasnem delu v tujini
upokojenec
gospodinja
brezposelna oseba

9
10
11
12

podjetnik
- zaposlen v lastnem
podjetju
predšolski oz. šoloobvezni otrok
vajenec ali dijak
študent

III. DOHODKI DRUŽINSKIH ČLANOV
1. ODLOČBA O OTROŠKEM DODATKU (veljavna odločba)
Vsak vlagatelj je po statutu Sklada dolžan predložiti tudi fotokopijo odločbe.
Priloga: Fotokopija odločbe (vse strani!).

2. Pokojnine in nadomestila, prejeta pri ZPIZ-u, tudi pokojnine iz tujine v letu 2018 (ustrezno obkroži)
a) V družini noben družinski član ne prejema pokojnine ali nadomestil pri ZPIZ-u, oziroma iz tujine.
b) Družinski člani prejemajo pokojnino ali nadomestilo pri ZPIZ-u ali iz tujine.
Priloge: Fotokopija obvestila ZPIZ-a o višini pokojnine in nadomestil v letu 2018
oziroma dokazilo o višini pokojnine iz tujine.
(Obvestilo priložite samo za družinske člane, ki niso bili dolžni vložiti napovedi za odmero dohodnine.)

3. Preživnine (ustrezno obkroži)
A) V družini ni nikogar, ki bi bil upravičen do preživnine ali zavezanec-ka za plačevanje preživnine.
B) Upravičenci-ke do preživnine v letu 2018 so:
Priimek in ime
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
Priloge: Obvestilo o višini preživnine
(Obvestila priložite za vse družinske člane, ki preživnino prejemajo ali plačujejo.)

IV. DRUGE VLAGATELJEVE ŠTIPENDIJE (izpolnijo samo dijaki ŠKG)
V minulem letu je vlagatelj-ica prejemal-a (Državno, Zoisovo, Fundacija Ana, podjetja, drugo ..............................
....................................................................................................... ) štipendijo v višini (mesečno) ...................... EUR.
Napišite, za katero štipendijo JE LETOS zaprosil vlagatelj (Državno, Zoisovo ali katero koli drugo štipendijo ... ):
........................................................................................................................................................................................
VLAGATELJ JE DOLŽAN ZAPROSITI ZA ŠTIPENDIJO.
Če ni zaprosil, napišite razlog! .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
VLAGATELJEVI STARŠI SO DOLŽNI ZAPROSITI ZA OTROŠKI DODATEK, ČE JE VLAGATELJ MLAJŠI OD 18 LET.

Če niso zaprosili, napišite razlog! ..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

PREJEMANJE POMOČI V PRETEKLEM LETU
V šolskem letu 2018/2019 sem prejemal-a pomoč iz Sklada:

DA

NE

V višini (mesečno): ......... EUR

V. BIVANJE V ČASU ŠOLANJA
1. Bivam doma
2. Stanujem v Jegličevem dijaškem domu (za dijake ŠKG)
3. Stanujem drugje
VI. POSEBNI PRIMERI DRUŽINSKIH ALI OSEBNIH STANJ
a) kandidat-ka je brez staršev oziroma živi v rejniški ali tuji družini
b) kandidat-ka živi v enoroditeljski družini
c) v družini je kandidat-ka ali družinski član s posebnimi potrebami zaradi težje ali težke duševne ali telesne
okvare
d) v družini se je bistveno zmanjšal dohodek zaradi povečanja števila družinskih članov ali upokojitve oziroma
nastopa brezposelnosti ali razveze staršev ali smrti oziroma nastanka invalidnosti ali naravne in druge nesreče.
Priloga k točki c: odločba ali sklep pristojnega organa o ugotovljeni okvari
Priloga k točki d: dokazilo o razlogu za bistveno zmanjšanje dohodka

DA

DA

NE

NE

VII. SPREMEMBE DOHODKA V PRIMERU (ustrezno obkroži in dopolni)
A) Prenehanje dohodka (npr. plače, nadomestila, drugo); naslednji družinski član:
...................................................................................................................................................................................
(priimek in ime)

je prenehal prejemati naslednji dohodek: ................................................. , datum prenehanja ...............................
(vrsta dohodka)

B) Novi dohodek; družinski član: ........................................................................... je v tekočem koledarskem letu
(priimek in ime)

pričel prejemati naslednji dohodek: ............................................................ , datum pridobitve ...............................
(vrsta dohodka)

VIII. IZJAVA VLAGATELJA-ICE
Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam odgovornost.
(Samo ŠKG) Zavezujem se, da bom vložil tudi vlogo za državno ali druge štipendije in da bom dostavil vse odločbe
o odobritvi oziroma zavrnitvi v desetih dneh po prejemu le-teh.
Skladu za pomoč družinam dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri upravljalcih zbirk osebnih
podatkov. Zavezujem se, da bom vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do podpore iz Sklada sporočil-a v
petnajstih dneh po nastali spremembi.
Datum: .........................................
Podpis vlagatelja-ice: ......................................................
Podpis zakonitega zastopnika: .......................................
Uradni zaznamki tajništva, ki vodi postopek:

IX. OPOMBE VLAGATELJA oz. STARŠEV: (razmere, ki lahko vplivajo na odločitev komisije, opišite v prilogi posebej)

Tajništvo Sklada lahko zahteva še dodatna dokazila, če iz predloženih ni dovolj jasnih podatkov. Sklad si
pridržuje pravico prekiniti izplačevanje že odobrenih sredstev, dokler upravičenec Skladu ne dostavi vseh
zahtevanih potrdil.
VLOG, KI NE BODO PRAVILNO IZPOLNJENE IN NE BODO IMELE VSEH POTREBNIH PRILOG TER NE
BODO PRAVOČASNO ODDANE, NE BOMO OBRAVNAVALI.

Pomoč se obračuna od meseca septembra do junija tekočega šolskega leta.
Vloge sprejemamo SAMO do 25. septembra 2019!
Navodila za izpolnjevanje obrazca so na voljo na spletni strani: http://www.stanislav.si/sklad

