
stopnja inv. I.; II.; III; IV (obkroži).

Znesek

9.Drugo

8. Preživnina

7. Otroški dodatek

6. Varstveni dodatek

5. Nadomestila

4. Denarna soc. pomoč

3. Invalidska pokojnina

2. Pokojnina

l.Plača

Dohodki DRUGIH
ČLANOV-ime in priimekZnesek

8. Drugo

7. Preživnina

6. Varstveni dodatek

5. Nadomestila

4. Denarna soc. pomoč

3. Invalidska pokojnina

2. Pokojnina

1. Plača

Dohodki PARTNERJA
- ime in priimekZnesek

8. Drugo

7. Preživnina

6. Varstveni dodatek

5.Nadomestila

4. Denarna soc. pomoč

3. Invalidska pokojnina

2. Pokojnina

l.Plača

Dohodki
VLAGATELJA
(obkroži)

7. V DRUŽINIJE TEŽKO BOLNI DRUŽINSKI ČLAN:
NE   DA - ime in priimek težko bolnega družinskega člana

Zdravstvene težave

6. INVALIDNOST: NE DA - ime in priimek invalidne osebe

5. STANOVANJSKE RAZMERE:
a) lastno stanovanje   b) v hiši
c)podnajemnik: višina mesečne najemnine

d)drugo - vpiši

4. EKONOMSKO SOCIALNI STATUS - DOHODKI VLAGATELJA, PARTNERJA IN DRUGIH DRUŽINSKIH
ČLANOV - predložene naslednje listine oz. dokazila:

, EMŠO
., EMŠO

davčna številka

davčna številka

3. PROSIM ZA LETOVANJE OTROK/A:
Ime in priimek otroka

ime in priimek otroka

, emšo;

_, emšo;

, emšo;

_, od tega število šoloobveznih otrok
, emso:

Ime in priimek otroka:

Ime in priimek otroka:

Ime in priimek otroka:

Število družinskih članov v skupnem gospodinjstvu :

_, davčna številka

2. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH:
Ime in priimek partnerja

EMSO
_, e-naslov_tel.št./GSM

naslov začasnega bivališčanaslov stalnega bivališča
_, državljanstvo_> roj.

1. PODATKI O VLAGATELJU:
IME in PRIIMEK

VLOGA ZA DODELITEV SOCIALNE POMOCI

A.V prehrambnih artiklih, oblačilih, obutvi, higienskih pripomočkih
B.Pri kritju stroškov letovanja ali izdatkov za premostitve trenutne materialne ogroženosti
C.Izredna izdaja

Številka zadeve: 78-3-36/18-

KO oz. 00 RK:

RDEČI KRIŽ SLOVENI3E - OEMOČNO ZDRUŽENIE KOPER
CRS -ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI CAPODISTRIA

Datum prejema:

Številka kartice:



Vnesel/av e-socialo, dne_

Čitljiv podpis:

Odobren je znesek za, nakazan dne

Odobreno letovanje dne.

Postopek vodil/a:Podpis odgovorne osebe:

***************************************************
Vloga je bila obravnavana dne:

Vloga za pomoč je ugodena, in sicer za:

Vloga je bila zavmjena zaradi:

Vlagateli je seznanjen, da je dolžan sporočiti spremembe vseh podatkov, ki so predmet vloge.
Vlagatelj vloge dovoljujem vpogled v listine o dohodkih gospodinjstva in izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel/a

resnični, točni in popolni. Izrecno tudi dovoljujem, da strokovna služba pridobi in razpolaga z osebnimi in drugimi
podatki o meni in mojih družinskih članih ali o članih, ki živijo z menoj v gospodinjstvu.

Vlagatelj je seznanjen z izjavo RKS-OZ Koper o varovanju osebnih podatkov, in sicer, da bo RKS - OZ Koper vse pridobljene
podatke in informacije prosilca hranilo kot zaupne in jih ne bo v kakršnikoli obliki posredovalo tretjim osebam v kakršnekoli
namene. Vsi dokumenti in podatki socialnovarstvenih pomoči se varujejo kot zaupnim. RKS-OZ Koper bo uporabljajo
pridobljene podatke samo za namene reševanja konkretne vloge in za interno statistično obdelavo.
Pridobljeno pomoč pod tč. B bo RKS-OZ Koper skladno s predpisi posredoval davčnemu uradu .

Podpis vlagatelja:

1.Dokončana izobrazba:
A.OŠ ali manjA. OŠ ali manj

B.poklicna šolaB. Poklicna šola
C.srednja izobrazbaC. srednja izobrazba
D.višja ali večD. višja ali več

2.Zaposlitev:
A.daA. da
B.neB. ne
C.prijavljen na Uradu za deloC. prijavljen na Uradu za delo
D.upokojenD. upokojen
E.drugoE. drugo

3.Status:
A.slovensko državljanstvoA. slovensko državljanstvo
B.začasna viza (zalet)B. začasna viza (zalet)
C.stalna vizaC. stalna viza
D.drugoD. drugo

9. ZAKAJ MENITE, DA STE UPRAVIČENI DO PREJEMANJA MATERIALNE POMOČI, PLAČILA
STROŠKOV ALI LETOVANJA - KRATEK OPIS SOCIALNE OZ. MATERIALNE SITUACIJE:

VLAGATELJ-PREJEMNIKPARTNER  VLAGATELJA

8. DRUGI PODATKI VLAGATELJA IN PARTNERJA:


