
VLOGA ZA POMOČ PO POPLAVAH
ČRNA VAS, LIPE - SEPTEMBER 2010

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe

Izpolni upravičenec poškodovanega objekta

Ime in priimek: Naslov:

Telefon: E-pošta:

TRR: , pri banki:

Št. zaposlenih v družini: Zavarovanje:               DA                        NE

Število družinskih članov: Število šoloobveznih otrok:

Pomoč, ki ste jo/jo boste prejeli: € , od organizacije

Ocena škode – občinska komisija: € Vaša ocena škode: €

Opis škode:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Višina vode v kleti____________ cm                             Višina vode v pritličju____________cm

Površina tlorisa______________ m2

Podpis upravičenca: Datum:  ___ . ___ . 2010, v/na _____________

(s podpisom se strinjam s spodnjo izjavo)

Ime/priimek in podpis dveh popisovalcev:

IZJAVA: V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o naravnih in drugih nesrečah se strinjam,
da lahko Iniciativni odbor Črna vas, Lipe zbira osebne podatke za potrebe dodelitve humanitarne pomoči ob
poplavah 2010, te podatke hrani in uporablja na koordinacijskih skupinah z drugimi institucijami, ki so prav tako
vključene v pomoč pri odpravi posledic poplav.

Vloga za prijavo poplavne škode se uporablja za identifikacijo škode poplavljenih objektov v Črni vasi in Lipah.
Vsi, ki bodo izpolnili vlogo, bodo lahko popisani s strani popisovalcev škode Iniciativnega odbora (IO) Črna
vas, Lipe. Podatki se bodo uporabljali le v namene razdelitve zbranih sredstev za pomoč prizadetim v Črni vasi
in Lipah in sicer na podlagi ocene komisije IO Črna vas, Lipe. Obrazec oddate na »Kolišču« ali v cerkvi Sv.
Mihaela. Oddaja vloge do 27.10.2010.

Za več informacij se obrnite na e-poštni naslov: info@crnavas.si. Vloga se nahaja tudi na www.crnavas.si.



ČRNA VAS IN LIPE VABITA K HUMANITARNI AKCIJI ZA POMOČ
POPLAVLJENCEM

Septembra 2010 se bomo verjetno vsi prebivalci Ljubljane, posebej tisti, ki živimo na
področju Ljubljanskega barja, spominjali po ekstremnih poplavah. Iniciativni odbor
(IO) Črna vas in Lipe, ki zastopa interese prebivalcev obeh vasi, si v času po poplavah
s humanitarno akcijo posebej prizadeva za pomoč poplavljencem.

V sodelovanju z Rotary klubom Ljubljana Carniola se je 27.9.2010 začela humanitarna akcija
za zbiranje finančnih sredstev za pomoč poplavljencem v Črni vasi in Lipah. Zbrana
sredstva se bodo zbirala do konca novembra, potem pa razdelila med poplavljence na
podlagi izpolnjenih vlog (glej drugo stran) in ocene komisije IO.

Veliki dobrodelni koncert: v Športni dvorani Krim v nedeljo 7.11.2010, ob 18. uri. Nastopali
bodo: Vlado Kreslin, Zoran Predin, Elda Viler, Alenka Godec, Jan Plestenjak, Neisha, Darja
Švajger, Severa in Gal Gjurin, Hamo, Vesna Zornik, Vita Mavrič in kvartet Akord, Ana
Dežman, Cafe Teater Band, Pevski zbor Kombinat. Gostitelja koncerta bosta Vita Mavrič in
Boris Kobal. Cena vstopnic: 20 eur in 25 eur. Prodajna mesta: Petrol in Eventim.

Hišni sejem rabljenega pohištva: prebivalce Ljubljane in širše okolice bomo povabili, da
nepotrebno, a še uporabno pohištvo, podarijo za pomoč poplavljencem iz Črne vasi in Lip.
Darovalci bodo opis in sliko poslali na IO, ki bo to objavil na spletni strani www.crnavas.si,
kjer bodo lahko zainteresirani vaščani dobili tudi kontakt darovalca.

Zahteva mestni občini za izvedbo preventivnih ukrepov: 11.10.2010 je IO Mestni občini
Ljubljana poslal zahtevo za izvedbo preventivnih protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem
barju.

V soboto 23.10.2010 bo potekala čistilna akcija Iške. Zbor pri Kolišču ob 9ih, zaključek ob
12ih. Vabljeni

Več informacij o vseh aktivnostih IO najdete na spletni strani www.crnavas.si in na Facebook
strani Črna vas.

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe, oktober 2010

Člani IO Črna vas in Lipe: Andrej Stražišar, Bojan Kapelj, Darja Kunaver, Dušanka Corl Šercer, Edi
Strouhal, Gregor Čuk, Igor Snoj, Irena Škraba, Karmen Končan, Lado Arčon, Lojze Zadnikar, Matija
Koren, Marjeta Tič Vesel, Nataša Štemberger, Roman Tič, Stanislav Tomc, Vita Mavrič

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe vabi vse ljudi odprtega srca, da svoje
prispevke za pomoč poplavljencem nakažejo na:

ROTARY KLUB LJUBLJANA CARNIOLA
CELOVŠKA CESTA 291

1000 Ljubljana
TRR: SI56 0201 1025 6846 411

Namen: Poplave Črna vas in Lipe
Sklic: 00 2010

Z namenom krepitve lokalne skupnosti in večje medsebojne povezanosti
vaščanov vas vabimo, da se nam pridružite v IO in da nam sporočite vaš
e-poštni naslov za obveščanje o lokalnem dogajanju na: info@crnavas.si.


