
ZAVOD SV. STANISLAVA 

Karitas v Zavodu sv. Stanislava 

Sklad za pomoč družinam  

Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid

Izpolni tajništvo sklada! 

DATUM PREJEMA: 

ENOTA: 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 

VLOGA ZA PRIDOBITEV POMOČI IZ SKLADA za šolsko leto 2022/23

I. PODATKI O VLAGATELJU

1. IME IN PRIIMEK dijaka oz. učenca:  ________________________________________________

2. NASLOV stalnega prebivališča:  ____________________________________________________

3. ENOTA zavoda (ustrezno označite)

V kolikor dijak obiskuje ŠKG in biva v dijaškem domu, označite obe enoti! 

☐ OŠ AŠ ☐ ŠKG ☐ JDD

4. LETNIK oz. RAZRED (ustrezno izberite):  _____________________________________________

5. UČNI USPEH v preteklem šolskem letu (ustrezno izberite):  _____________________________

6. V lanskem šolskem letu sem prejemal pomoč iz sklada (ustrezno označite): ☐ DA ☐ NE

II. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH VLAGATELJA

1. ŠTEVILO družinskih članov (vpišite število):  _______________________________

Izpolni tajništvo sklada! DOHODEK na družinskega člana: _____________ EUR 

III. DOHODKI DRUŽINSKIH ČLANOV

☐ OTROŠKI DODATEK (vpišite višino otroškega dodatka z zadnje prejete odločbe): _______________ EUR

Po statutu Sklada za pomoč družinam je fotokopija ali skenogram celotne odločbe o otroškem dodatku obvezna priloga vloge.

☐ PREŽIVNINA

Fotokopijo ali skenogram obvestila priložite za vse družinske člane, ki preživnino prejemajo.

☐ POKOJNINA in nadomestila, prejeta pri ZPIZ-u ali pokojnina iz tujine

Priložite fotokopijo ali skenogram obvestila ZPIZ-a o višini pokojnine ali nadomestila v preteklem letu oz. dokazilo o višini pokojnine

iz tujine.



IV. ŠTIPENDIJA vlagatelja

Izpolnijo samo dijaki ŠKG! 

V šolskem letu 2022/23 smo zaprosili za štipendijo:

☐ DRŽAVNO

☐ ZOISOVO

☐ Za štipendijo nismo zaprosili

Vlagatelj je dolžan zaprositi za štipendijo! V kolikor za štipendijo niste zaprosili, napišite razlog: 

Višina štipendije v preteklem šolskem letu: ________________ EUR 

Višina štipendije v letošnjem šolskem letu, v kolikor ste že prejeli odločbo: _____________ EUR 

Fotokopijo ali skenogram odločbe o štipendiji za šolsko leto 2022/23 predložite tajništvu skladu v osmih dneh od prejema! 

V. DRUŽINSKE RAZMERE in druga osebna stanja

☐ Vlagatelj je brez staršev oz. živi v rejniški družini

☐ Vlagatelj živi v enoroditeljski družini

☐ V družini vlagatelja je družinski član s posebnimi potrebami zaradi težje ali težke duševne ali telesne okvare

☐ * V družini se je bistveno zmanjšal dohodek zaradi povečanja družinskih članov ali upokojitve ali nastopa brezposelnosti ali

razveze staršev ali smrti oziroma nastanka invalidnosti ali naravne in druge nesreče 

* Obvezna priloga: Dokazilo o razlogu za bistveno zmanjšanje dohodke

OPOMBE VLAGATELJA, STARŠEV oz. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA (razmere, ki lahko vplivajo na odločitev komisije) 



VI. IZJAVA VLAGATELJA oz. zakonitega zastopnika

Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam odgovornost. 

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 v petnajstih dneh po 

nastali spremembi. 

ŠKG Zavezujem se, da bom vložil tudi vlogo za državno ali drugo štipendijo in da bom dostavil vse odločbe o odobritvi 

oz. zavrnitvi v osmih dneh po prejemu le-teh. 

Datum: _______________________ 

Podpis vlagatelja (ŠKG): Podpis zakonitega zastopnika (ŠKG in OŠAŠ): 

Vloge sprejemamo do 20. septembra 2022!

Zaželeno je, da vlogo oddate po elektronski pošti (veronika.golob@stanislav.si), lahko pa tudi osebno, in sicer v tajništvu enote 

ali v računovodstvu Zavoda sv. Stanislava. 

NEPOPOLNIH VLOG, BREZ VSEH ZAHTEVANIH PRILOG, NE BOMO OBRAVNAVALI DO DOPOLNITVE! 

Vloge, prejete po 20. septembru, bodo obravnavane v mesecu oktobru z izplačilom pomoči 

od 1. 10. 2022 brez možnosti poračuna za mesec september!

Vloge, prejete od 1. 11. 2022 do konca šolskega leta, bodo obravnavane v tekočem mesecu prejema z začetkom izplačevanje pomoči od prvega

dne istega meseca. 

Tajništvo Sklada za pomoč družinam lahko zahteva še dodatna dokazila, če iz predloženih ni dovolj jasnih podatkov. Sklad si pridržuje pravico 

prekiniti izplačevanje že odobrenih sredstev, dokler upravičenec ne dostavi vseh zahtevanih potrdil. 

Za dodatne informacije ali pojasnila smo na voljo v tajništvu Sklada za pomoč družinam: 

Veronika Golob 

T.: 01 5822 208 

@: veronika.golob@stanislav.si 
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