
Območno združenje Rdečega križa Cerknica –Loška dolina - Bloke 
Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica, e-mail:cerknica.OZRK@rks.si 

Tel.: 01 7050 – 510 

            
PROŠNJA ZA FINANČNO POMOČ 2022 

 
 
1. Ime in priimek: _________________________________________________________________ 

    Naslov: ________________________________________________________________________     

  Davčna številka:         

 

    Telefonska številka:  ____________________ 

    Partner (druga odrasla oseba): _____________________________________________________ 

 
2.  Datum rojstva:                              prosilec _______________                     partner ______________ 
 
3. Dokončana izobrazba: (obkroži) 

     prosilec:       partner: 
a.) OŠ ali manj                 a.) OŠ ali manj 
b.) poklicna šola            b.) poklicna šola 
c.) srednja izobrazba  c.) srednja izobrazba 
d.) višja izobrazba ali več  d.) višja izobrazba ali več 

 
4. Zaposlitev: (obkroži) 

     prosilec:       partner: 
a.) da                  a.) da 
b.) brezposeln   b.) brezposeln 
c.) upokojen   c.) upokojen 

          d.) drugo:____________  d.) drugo: ____________ 
 
 
5. Ostali družinski člani: (število) _____________________ 

 

     otroci:   (število)      a.) predšolski  __________      a.) šolski    _________  b.) drugo _______ 
 
 
6. Ekonomsko socialni status – dohodki: (na mesec) 

prosilec:          partner: 
a.) plača                  __________     a.) plača    _________ 
b.) pokojnina          __________     b.) pokojnina       _________ 
c.) denarna socialna pomoč  __________     c.) denarna socialna pomoč     _________ 
d.) nadomestila         __________       d.) nadomestilo                          _________ 
e.) drugo:                                              __________     e.) drugo:                                     _________ 
- otroški dodatek:    __________ 
- preživnina:        __________ 
- štipendija:    __________         SKUPAJ: ___________________________  € 

  na  člana: __________________________  € 

 



7. Ste uveljavljali enkratno denarno državno pomoč pri CSD ?              NE              DA 
      če je odgovor da - kolikokrat v tem letu                         1x        višina prejema pomoči ___________€                                         
                                                                                                     2x        višina prejema pomoči ___________€ 
8. Ste uveljavljali enkratno denarno občinsko pomoč pri CSD ?             NE              DA 
      če je odgovor da - kolikokrat v tem letu                         1x        višina prejema pomoči ___________€                                         
                                                                                                     2x        višina prejema pomoči ___________€ 
9. Stanovanjske razmere: (obkroži) 

1.)lastno    a.) stanovanje    b.) hiša  (starejša  /  novejša) 
2.)podnajemnik   a.) v stanovanju                b.) v hiši c.) občinsko stanovanje 
višina najemnine  _______________ € 

 
10. Vrsta pomoči, za katero prosilec zaprosi: 

a.) poplačilo položnic  (v prilogi (fotokopije)) 
b.) finančna sredstva v višini ________________ 

za poplačilo _________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

         c. drugo 
 
11.  Ste prejemnik pomoči Karitasa ?                 a.) da      b.) ne 
           če se obkrožili da, navedite kakšno pomoč prejemate 

               ___________________________________________________________________________ 
 
12. Prevozno sredstvo:  znamka____________________________ letnik ______________________ 
 
13. Ali kadite ?          NE                DA      koliko cigaret na dan _____________ 
 
14. Ali ste slovenski/a  državljan/ ka ?               a.) da      b.) ne 
 
15. Kratek opis socialne oziroma materialne situacije: 
          Zakaj menite, da ste upravičeni do socialne pomoči pri RK ? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

16. Obvezne priloge: 
 potrdilo o osebnem dohodku ali pokojnini (prosilca in partnerja) 

 odločba o otroškem dodatku 

 odločba zavoda za zaposlovanje (za brezposelne) 

 fotokopija položnic, če je prosilec zaprosil za poplačilo položnic 
 

Spodaj podpisani dovoljujem, da se lahko uporabljajo moji osebni podatki pri pristojnih ustanovah z namenom 
preverjanja socialnega in finančnega stanja prosilca ter njegovih družinskih članov, ki živijo v skupnem 
gospodinjstvu. 

 

Izjavljam in podpisom soglašam, da dajem Rdečemu križu iz območnega združenja Cerknica – Loška dolina – Bloke izrecno privolitev za 

uporabo mojih osebnih podatkov zgolj za namene humanitarne dejavnosti Rdečega križa. 

Rdeči križ se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve uporabnikovega 

izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bo obdeloval na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.  

Uporabnik ima pravico, da kadarkoli prekliče dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih 

podatkov s katerimi je soglašal.  

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov lahko pošlje na naslov:  RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Območno združenje Cerknica – 

Loška dolina – Bloke, Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica ali na elektronski naslov: cerknica.ozrk@ozrks.si 

 

Datum _____________________                                             Podpis prosilca: __________________ 
 
 
 
 

mailto:cerknica.ozrk@ozrks.si


 
izpolni RK 

 
Prošnjo pregledal in odobril:  ___________________________________________________ 
 
 
Dne: _______________________              Višina:   _________________________________ 
 
Utemeljitev:  

 

 

 


