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NEURJE 30. 8. 2020 – ORMOŽ Z OKOLICO 

 

 
 

VLOGA ZA POMOČ 
 

(Vlagatelj odda eno vlogo, ali na občino ali na Rdeči križ ali na Karitas, najkasneje do 30. 9. 2020) 
 

 
 

 

1. Splošni podatki vlagatelja: 
 

Ime in priimek: _______________________________________________________________________ 

Naslov: _______________________________________________ Telefon: _______________________ 

EMŠO: ____________________________________        Davčna številka: _________________________ 

Število družinskih članov: ________ 

Število šoloobveznih otrok: ______ 

Število zaposlenih v družini:  _______________ 

Invalidnost ali težja bolezen v družini:  _______ 

Drugo: ______________________________________________________________________________ 

TRR: _____________________________________, odprt pri banki: _____________________________ 

 

a. Prejemnik denarne socialne pomoči:                                                            DA        NE           

b. Prejemnik pomoči od humanitarnih organizacij:                                         DA        NE   

c.    Povprečna višina vseh rednih mesečnih prihodkov, preračunana na družinskega člana: _______ € 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Opis škode*, ki vam jo je v bivalnih prostorih povzročilo neurje (garaža, letna kuhinja, 
vikend ipd. ne pridejo v poštev za humanitarno pomoč): (obkrožite) 
 

a. Neurje in dež sta poškodovala notranje prostore stanovanja, kjer dejansko živite; poškodovani so tlaki, 

ometi, okna, drugo pohištvo in druga stanovanjska oprema. 

b. Poškodovano ali uničeno ostrešje stanovanjske stavbe, v kateri živite (strešniki, konstrukcija, drugi 

elementi ostrešja). 

c. Poškodovana je infrastruktura, ki je ključnega pomena za bivanje (električna napeljava, peči, grelci …).  

č. Uničena živinska krma in streha gospodarskega objekta v primerih, ko se gospodinjstvo večinsko 

preživlja s kmetijstvom. 

                                                           

                                                       * Humanitarna komisija bo pridobila tudi uradni zapisnik o oceni škode. 
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3. Osnovne potrebe za najnujnejšo sanacijo nastale škode: (obkrožite) 
 

a) prehrambeni paketi             b) ozimnica             c) odeje            č) oblačila          d) strešni elementi            
 

e) okna in vrata     f) druga notranja oprema         g) material za sanacijo sten, tal ipd. 
 

h) plačilo storitev za sanacijo strehe 
 

i) finančna pomoč za že izvedena dela in nakupe materiala (na podlagi predloženih dokazil) 
 

j) drugo (navedite): __________________________________________________________ 
 
 

4. Že odobrene ali izplačane odškodnine in druge oblike denarne pomoči, glede na točko 2: 
(vpišite) 

 

a. (Odobreno) izplačilo od zavarovalnic (iz naslova premoženjskega zavarovanja):  __________ EUR 
b. Pomoč s strani občine:      __________ EUR 
c. Pomoč s strani delodajalca:       __________ EUR 
č.    Pomoč s strani drugih donatorjev (katerih? ________________________):  __________ EUR 

 
 

IZJAVE VLAGATELJA 
 

1. Izjavljam, da so vsi navedeni podatki točni in resnični. 
 

2. Skupna višina prejete pomoči ne sme presegati višine škode. Zato se strinjam, da vrednost 
prejete humanitarne pomoči skupaj z morebitno odobreno/izplačano zavarovalno vsoto (iz 
premoženjskega zavarovanja) in skupaj z morebitno že izplačano ali odobreno pomočjo s strani 
občine, delodajalca ali drugih donatorjev, ne sme presegati celotne škode. 
 

3. Izjavljam, da bom dodeljeno pomoč uporabil v skladu z namenom dodelitve in dostavil vso 
potrebno dokumentacijo za obravnavo vloge ter dokazila o namenski porabi sredstev - račun o 
nakupu/opravljeni storitvi.  

        

4. V skladu z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 94/07) in s 4. členom Splošne 
uredbe o varstvu osebnih podatkov dovoljujem, da Karitas in Rdeči križ zbirata moje osebne 
podatke za potrebe dodelitve humanitarne pomoči. Strinjam se, da lahko te podatke Karitas in 
Rdeči križ hranita in uporabljata ob koordinacijah z drugimi institucijami, ki so vključene v pomoč 
ali reševanje prošnje. Ker gre za takojšnjo humanitarno pomoč za vzpostavitev osnovnih 
življenjskih pogojev, je sklep posebnih komisij dokončen. 

 

5. Dovoljujem, da imenovana humanitarna komisija za namen odobritve pomoči pridobi druge 
potrebne podatke od občine ali centra za socialno delo (priimek in ime, naslov, telefonsko 
številko, oceno škode na nepremičninah, sklepe o odobreni pomoči za pomoč po neurju).  
 

Kraj: _________________________, datum: _______________________    
     

Podpis vlagatelja/-ice: _________________________________________  
 
================================================================================= 
Izpolni:  Občina ali Rdeči križ ali Karitas: 
 

Vlogo sprejel: _____________________________  Kraj in datum: : ___________________  Zap. št. : ______ 


