Na podlagi Odloka o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Grad (Uradne
objave Občine Grad, št. 4/2020) in Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2020 (Uradne
objave Občine Grad, št. 3/2020) objavljamo
JAVNI POZIV
za vložitev vlog za dodelitev enkratnih izrednih denarnih pomoči
v Občini Grad v letu 2020

I. PREDMET POZIVA
Predmet poziva je javni poziv za vložitev vlog za dodelitev enkratnih izrednih denarnih pomoči
v Občini Grad v letu 2020.
II. UPRAVIČENCI
Upravičenci do denarne pomoči po Odloku o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči
v Občini Grad (Uradne objave Občine Grad, št. 4/2020) so posamezniki oziroma družine, ki
imajo na območju Občine Grad stalno prebivališče ter so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta
neugodnih težkih življenjskih in socialnih okoliščin, na katere niso mogli sami vplivati, znašli v
takšnem položaju, da si ne morejo zagotoviti osnovnih pogojev za življenje in bivanje, pri čemer
pa so v tekočem letu že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske po zakonu,
ki ureja socialno varstvene prejemke in izčrpali vse zakonske možnosti, povezane s pravicami
iz dela ali zavarovanja.
Do dodelitve denarne pomoči imajo pravico osebe v naslednjih primerih:
- ob ugotovitvi, da je bolezen težja oziroma dolgotrajna;
- invalidnost, ki nastane v tekočem letu in še ni urejenih pravic iz invalidnosti;
- smrt v družini, kjer ostanejo šolajoči se otroci do dopolnjenega 26. leta;
- nenadna brezposelnost, brez krivde upravičenca;
- starost in onemoglost za delo;
- naravne nesreče;
- druge vrste socialne ogroženosti na katere osebe niso mogle vplivati (npr.
prezadolženost, ki je nastala brez krivde upravičenca);
- drugi podobni primeri, ki morajo biti posebej utemeljeni.
III. VIŠINA IN NAMEN DENARNE POMOČI
Sredstva za dodelitev denarnih pomoči so zagotovljena v Proračunu Občine Grad za leto 2020
in se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih
vlog.
Osnova za določitev enkratne izredne denarne pomoči je osnovni znesek minimalnega
dohodka, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke in se v
posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti posameznika oziroma
družine.
Denarna pomoč se lahko dodeli za:
- plačilo položnic, namenjenih za zagotavljanje osnovnih in nujnih življenjskih potrebščin
(elektrika, komunalne storitve);
- plačila oziroma doplačila šole v naravi;

-

-

kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z
upoštevanjem socialnih razmer upravičenca in ki niso kriti iz drugih virov državnega ali
občinskega proračuna;
pomoč pri elementarnih nesrečah, požarih in drugih izrednih situacijah;
doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebna, niso pa financirana iz naslova
zdravstvenega zavarovanja.

Denarna pomoč se upravičencem dodeli enkrat letno za razrešitev njihove trenutne materialne
stiske in to le za enega izmed naštetih namenov.
V primeru elementarnih nesreč se lahko denarna pomoč dodeli v višjem znesku. Pri določitvi
tega zneska pa se upošteva stopnja materialne ogroženosti upravičenca, pri čemer se
praviloma takšna pomoč nameni izključno za nabavo potrebnega materiala, lahko pa tudi za
izvedbo del. Glede višine denarne pomoči je potrebno predhodno pridobiti soglasje občinskega
sveta.
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli tudi v nižjem znesku ali pa se mu ne dodeli, če:
- se ugotovi, da je dejansko materialno in socialno stanje vlagatelja in družinskih članov
drugačno kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi vlagatelja;
- je vlagatelj ali družinski član oziroma član gospodinjstva v tekočem letu že prejel
enkratno izredno denarno pomoč iz občinskih proračunskih sredstev;
- se v postopku ugotovijo drugi utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.
IV. UVELJAVLJANJE DENARNE POMOČI IN MERILA
Pravico do denarne pomoči uveljavlja vlagatelj pri Občinski upravi Občine Grad s pisno vlogo
na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči«. Obrazec
vloge prejmejo vlagatelji na sedežu Občine Grad ali na spletni strani Občine Grad.
K vlogi morajo biti priložena vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedena na
obrazcu vloge in so potrebna v postopku vodenja in odločanja o dodelitvi denarne pomoči.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja pozove, da vlogo dopolni in se mu določi rok, v katerem
mora vlogo dopolniti. Če se vloge v določenem roku ne dopolni, se takšno vlogo s sklepom
zavrže.
V vlogi je potrebno natančno navesti razloge, zaradi katerih se je oseba znašla v težkem
materialnem stanju in za kakšen namen potrebuje pomoč ter opredelitev višine sredstev, ki jih
potrebuje.
Vlagatelj mora k vlogi priložiti tudi izpis prometa na vseh računih, ki jih ima vlagatelj in njegovi
družinski člani, za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge. Vlagatelj lahko k vlogi priloži tudi
druga dokazila o težkih socialnih razmerah oz. materialnem stanju.
Pri ugotavljanju minimalnega dohodka se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, določeni po
zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani
prejeli v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka oz. na podlagi dejansko izkazane in
ugotovljene socialne ogroženosti ter na podlagi okoliščine ali gre za enkraten dogodek ali
dolgotrajno socialno ogroženost.
Ugotovljeni povprečni mesečni neto dohodki in prejemki v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo
vloge vlagatelja in njegovih družinskih članov ne smejo presegati osnovnega zneska
minimalnega dohodka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, kar dokazuje z izpiski
prometa na bančnih računih in po potrebi z drugimi dokazili, ki jih mora na zahtevo občinske
uprave vlagatelj predložiti (podatki o lastništvu nepremičnin oz. premičnin večjih vrednosti).

V primeru, da dohodki presegajo dohodkovna merila iz prejšnjega odstavka, se denarna
pomoč odobri le izjemoma, če je materialna ogroženost posledica smrti edinega hranitelja v
družini, invalidnost, naravne nesreče ali požara ali če občinska uprava na podlagi drugih
okoliščin ugotovi, da so vlagatelj in njegovi družinski člani dejansko v težkem socialnem
položaju.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pritožba, ki se lahko poda v roku 15 dni od vročitve
pisne odločbe. Pritožba se poda na Občinsko upravo Občine Grad. O pritožbi zoper odločbo
prve stopnje odloča županja.
V. ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOG
Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad. Lahko se vložijo
osebno na občinski upravi, elektronsko ali pošljejo po pošti.
Rok za vložitev vlog je najpozneje do 30. 11. 2020 oziroma do porabe predvidenih
proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog.
VI. IZPLAČILO DENARNE POMOČI
Denarna pomoč se praviloma izplača na osebni račun upravičenca, razen ko se ugotovi, da ta
ne more zagotoviti namenske porabe. V tem primeru se sredstva nakažejo neposredno
dobavitelju, izvajalcu, skrbniku oziroma zastopniku.
Občinska uprava ali drug pristojni organ občine ugotavljajo namensko porabo denarnih
pomoči, pri čemer mora upravičenec do pomoči v roku 60 dni po nakazilu sredstev, predložiti
dokazila o namenski porabi sredstev.
V kolikor se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke ali je porabil
sredstva nenamensko ali dokazil v roku ni predložil, mora upravičenec finančna sredstva vrniti
skupaj z zamudnimi obrestmi in izgubi pravico zahtevati denarno pomoč v naslednjih 3 letih.
VII. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije glede javnega poziva se dobijo na sedežu občinske uprave Občine Grad,
Grad 172, 9264 Grad vsak dan od 8. do 13. ure pri ga. Lidiji Krpič Časar, tel.: 02/551 88 85,
obcina@obcina-grad.si.
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