
OBVESTILO 
 

OZVVS M. Sobota obvešča svoje člane, da lahko vložijo vlogo za dodelitev enkratne 
finančne pomoči. Vloge sprejemamo od 02. 04. 2010 dalje v pisarni dežurstva 

Kardoševa 2,  Murska Sobota 
 

PRAVILNIK O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNIH POMOČI 
 

10. člen 
V postopku za dodelitev solidarnostne pomoči se upoštevajo tudi naslednja merila: 

− zdravstveno stanje prosilca ali družinskih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu; 
− starost prosilca in družinskih članov; 
− obdobje aktivnega članstva v OZVVS (najmanj eno leto); 
− splošni materialni položaj prosilca (nepremično in premično premoženje),  
− število šoloobveznih otrok oz. otrok na šolanju; 
− skrbništvo nad drugimi nepreskrbljenimi družinskimi člani; 
− brezposelnost prosilca in družinskih članov. 
− ali je prosilec že bil prejemnik finančne pomoči. 

 
Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10) določa, da od 1. marca 2010 dalje znaša 
znesek minimalne plače za opravljeno delo  734,15 EUR iz česar sledi izračun, da 60% 
minimalne plače znaša 440,44 EUR, ki predstavlja kriterij prejemkov na člana prosilčeve 
družine v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge.  
 
Torej mesečni prejemki na 1. člana družine oz.skupnega gospodinjstva ne sme preseči zneska 
440,44 EUR na člana družine oz. skupnega gospodinjstva. 

 
Kopije listin: 
 

• Potrdilo Urada za delo, da je prosilec brezposelna oseba in da je prejemnik oz. ni 
prejemnik denarnega nadomestila za brezposelnost. 

• Potrdilo Centra za socialno delo, da je prosilec prejemnik oz. ni prejemnik denarne 
pomoči. 

• Potrdilo Upravne enote o osebah, ki živijo v  skupnem gospodinjstvu. 
• Potrdilo ZPIZ o prejemkih pokojnine za zadnje tri mesece – velja za upokojence. 
• Dokumentacija iz katere je vsaj v osnovi razvidno zdravstveno stanje prosilca. 
• Kopije listin iz katerih je razvidno prejemanje še morebitnih drugih (prejemkov katasterski 

dohodek). 
 
V PROŠNJI mora prosilec obvezno v kratkih stavkih, čimbolj objektivno, prikazati svoje 
dejansko stanje in dejansko stanje družine: zdravstveno stanje in težave (v kolikor je slabo), 
materialno in finančno stanje, število otrok  - nepreskrbljenih (v vrtcu, šoloobveznih, na šolanju, 
brezposelnih,…), zaposlenost oz. brezposelnost prosilca oz. članov družine ali skupnega 
gospodinjstva, …… 
 

- potrdilo zavoda za zaposlovanje, če je oseba brezposlena in če prejema denarno   
  nadomestilo; 
- potrdilo centra za socialno delo o prejemanju soc. pomoči; 
- potrdilo ZPIZA,  prejemki pokojnine; 
- potrdilo skupno gospodinjstvo; 
- potrdilo katasterskega dohodka; 
- po potrebi potrdilo o okvirnem zdravstvenem stanju.  

 
          OZVVS M. Sobota 


