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NEURJE 30. 8. 2020 – ORMOŽ Z OKOLICO 

Kriteriji dodelitve pomoči 

PRAVNA PODLAGA: Sklep Vlade RS št. 41012-84/2020/4 z dne 3. 9. 2020 

 

KORAKI: 

- Oblikovanje ''Vloge za pomoč'' in potrditev ''Kriterijev dodelitve pomoči'' na 

skupnem sestanku z občinami. 

- Zbiranje vlog na obeh humanitarnih organizacijah in na občinah (do 30. 9. 2020). 

- Formiranje humanitarne komisije na vsaki občini (predstavniki občine, URSZR, CSD, 

Karitas in Rdeči križ). 

- Humanitarna komisija pregleda vloge in jih razvrsti v razrede pomoči (po kriterijih 

škode in po socialnih kriterijih).   

- Karitas in Rdeči križ pripravita predlog porazdelitve razpoložljivih sredstev. 

- Občine dajo soglasje k temu predlogu porazdelitve. 

- Realizacija, na podlagi obveznih dokazil (naročilnice in računi za prej ali potem), bo 

izvedena s strani Slovenske karitas in Rdečega križa po prejemu namenskih sredstev 

iz proračunske postavke Uprave RS za zaščito in reševanje. 

 

 

KRITERIJI GLEDE NA ŠKODO: 

Komisija upošteva podatke o škodi iz aplikacije AJDA (oz. iz občinskega popisa škode) in 

morebitne druge dejavnike ter posamično vlogo razvrsti v razrede pomoči.  

 

1.  Zelo velika celokupna škoda – predlagan absoluten znesek pomoči 

 

2. Škoda na strehi:  a – uničeno več kot 75% vrednosti strehe 

           b – uničeno med 50% in 75% vrednosti strehe 

           c – uničeno med 25% in 50% vrednosti strehe 

           č – uničeno do 25% vrednosti  strehe 
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3.  Zalito nadstropje:   a - uničena in poškodovana tla, stene, pohištvo in bela tehnika 

                b - uničena in poškodovana tla in stene 

                c - uničena in poškodovana  tla ali stene 

 

4. Razbita okna:   a – razbito nad 7 oken 

        b – razbitih od 4 do 7 oken 

        c – razbita do 4 okna  

 

5. Druga konkretna srednje velika škoda na bivalnih objektih 

 

 

KRITERIJI GLEDE NA SOCIALNI-EKONOMSKI STATUS: (To je pogoj za povečan obseg pomoči.) 

a.  Prejemnik denarne socialne pomoči                        DA        NE          

b.          Prejemnik pomoči od humanitarnih organizacij         DA        NE   

c. Invalidnost ali težja bolezen v družini    DA        NE 

č.          Povprečna mesečna višina dohodkov na družinskega člana: do 500 EUR 
          od 501 do 750 EUR  

           nad 750 EUR 

 

KRITERIJ GLEDE NA ŽE PREJETO POMOČ: 

Višina odobrene ali že izplačane odškodnine oz. pomoči od zavarovalnic, občine, delodajalca 

ali donatorjev: _____________ EUR. Izvzeta je morebitna odškodnina za škodo na kmetijskih 

površinah in pridelkih.   

[Skupna višina prejete pomoči ne sme presegati višine škode.] 

 

 

 

Te kriterije so potrdili predstavniki občin na sestanku z URSZR, RK in SK v Markovcih, 17.9.2020. 


