
 
 
 
Program reševanja energetske revščine - pomoč ranljivim občanom 

 
 

VLOGA ZA HUMANITARNO POMOČ 
 
 
1. Splošni podatki vlagatelja: 
 
Ime in priimek: _______________________________________________________________________ 
 
Naslov: _______________________________________________  
 
Mobilni telefon: _______________________ 
 
EMŠO: ____________________________________ Davčna številka: _________________________ 

Število družinskih članov: ________ Število zaposlenih v družini: _______________ 

Število šoloobveznih otrok: ______ Invalidnost ali težja bolezen v družini: _______ 

 Upokojenec (obkrožite):    da         ne 
Drugo: ______________________________________________________________________________ 
 

a. Prejemnik denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka (obkrožite) da  ne 
b. Prejemnik pomoči humanitarnih organizacij (obkrožite)   da  ne 
c. Povprečna višina rednih mesečnih prihodkov, preračunana na družinskega člana: _______ EUR.  

 

2. Opis stiske (prosimo opišite vaš položaj, v kakšni stiski se je vaše gospodinjstvo znašlo 
ob zvišanju cen energentov, zakaj prosite za navedeno pomoč?): 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3. Katerih stroškov ob zvišanju cen energentov ne zmorete poravnati (obkrožite in zapišite višino 

dolga oz. potrebno naročilo):  
a. Električna energija  (višina dolga, ki ga ne morete poravnati): __________ EUR 
b. Energetika  (višina dolga, ki ga ne morete poravnati): __________ EUR 
c. Plin   (višina dolga, ki ga ne morete poravnati): __________ EUR 
d. Kurilno olje  (predvideno št. litrov kurilnega olja, ki jih potrebujete:_________ l  
e. Drva/peleti  predvidena količina drv/peletov, ki jih potrebujete__________ m³/kg, 
f. Drugo   navedite: ________________________________________________ 
 

4. Osnovne potrebe: (obkrožite) 
 

a) prehrambeni paketi 
 

b) ozimnica 
 

c) odeje 
 

č) oblačila 
 

d) higienski paket 

 

e) drugo (navedite): __________________________________________________________ 
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IZJAVE VLAGATELJA 

 

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

 
2. Izjavljam, da bom dodeljeno pomoč uporabil v skladu z namenom dodelitve in dostavil vso 

potrebno dokumentacijo za obravnavo vloge (v primeru nepopolne vloge, se le-ta ne 
obravnava) ter dokazila o namenski porabi sredstev - račun o nakupu/opravljeni 
storitvi/zmanjšanju dolga.  

 
3. 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 in vzpostavitev osnovnih 
življenjskih pogojev, je sklep posebnih komisij dokončen. 

 
4. Dovoljujem, da imenovana humanitarna organizacija za namen odobritve pomoči pridobi druge 

potrebne osebne podatke od občine ali centra za socialno delo. 
 
 

 

Kraj: _________________________, datum: _______________________ 
 

 

Podpis vlagatelja/-ice: _________________________________________ 
 
 
 

Vlogo oddati:  
Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor,  

info@karitasmb.si, 0590 80 350 
 

ali 
 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor, Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor, 
info@rkmb-drustvo.si, 02 234 40 00 

 
 
Upravičenci:  

- Stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,  
- Socialno ogrožene osebe, gospodinjstva, upokojenci, trenutna stiska, 
- Cenzus – ogrevanje 2021/22: Cenzus za pridobitev in višina štipendije - Državna štipendija | GOV.SI 

 
Obvezne priloge:  

- Odločba CSD – Denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, … 
- Odrezek ZPIZ, 
- Plačilna lista, Izpis iz TRR – 3 mesece, 
- Kopija potrdila z davčno številko 
- Kopija položnice (elektrika, ogrevanje, plin, …), Kopija predračuna (drva, peleti, kurilno olje) 

 
Zbiranje vlog in nakazila – rokovnik:  

Rok za oddajo vlog: 28.2.2022 do razdelitve sredstev oz. najkasneje 15.4.2022  
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