Na podlagi 32. člena Statuta Društva invalidov občine Brežice (v nadaljevanju: DIO
Brežice) je izvršni odbor DIO Brežice (v nadaljevanju: IO DIO Brežice) na 3. seji dne
28.10.2013 sprejel naslednji

P R A V I L N I K
o dodeljevanju izjemnih denarnih pomoči
invalidom v posebnih materialnih stiskah
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in postopek dodeljevanja izjemnih denarnih pomoči
invalidom DIO Brežice, ki jih dodeljuje DIO Brežice v okviru posebnega socialnega
programa ''Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti''
skladno s pogoji, ki jih določijo financerji ter skladno s pogoji in merili določenimi v
tem pravilniku, če ima za to zagotovljena finančna sredstva.
Ta pravilnik je napisan v moški obliki in velja enakovredno za moški in ženski spol.
2. člen
Uporabniki omenjenega posebnega socialnega programa so delovni invalidi po
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), osebe s telesno
okvaro z odločbo ZPIZ in invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov (ZZRZI) ter druge invalidne osebe, ki zaradi pridobljenih
ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in
družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb
osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo
ter izpolnjujejo pogoje iz 4., 5. in 8. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: invalid
oz. prosilec).
3. člen
Izjemna denarna pomoč iz sredstev FIHO je namenjena izključno delovnim
invalidom po ZPIZ, osebam s telesno okvaro z odločbo ZPIZ in invalidom po
ZZRZI.
4. člen
Izjemne denarne pomoči so namenjene neodvisnemu življenju invalidov in njihovemu
vključevanju v vsakdanje življenje in sicer za:
- odpravo arhitekturnih ovir v stanovanju invalida;
- sofinanciranje nujnih tehničnih pripomočkov nad standardom, ki ga priznava ZZZS
in do katerih invalid ni opravičen niti po drugih predpisih;
- sofinanciranja zdravljenja po nastanku invalidnosti, če invalid do tega ni upravičen
s strani ZZZS, niti po drugih predpisih;
- sofinanciranje ob naravnih nesrečah;
- reševanje hude finančne stiske ob nepredvidljivih dogodkih (na primer: izguba
službe, smrt v družini invalida….)
- druge utemeljene projekte za neodvisno življenje invalidov.
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5. člen
Predlog za dodelitev izjemne denarne pomoči poda prosilec na DIO Brežice v pisni
obliki. Predložiti mora najmanj sledečo dokumentacijo:
- obrazec spremnega dopisa, ki je priloga tega pravilnika, v katerem opiše
situacijo (socialno, finančno, zdravstveno) in navede namen izjemne
denarne pomoči;
dokumentacijo – dokazila o ekonomskem položaju
prosilca in ožjih družinskih članov;
predračun, v primeru, da gre za investicijo oz. nabavo.
Predlogu lahko priloži tudi:
- zdravniške izvide, če jih prosilec poseduje in
- druge dokumente za lažje odločanje.
6. člen
Prejet predlog za dodelitev izjemne denarne pomoči pregleda predsednik–ca Komisije
za socialno zdravstvena vprašanja pri DIO Brežice. V primeru, da predlog ni popoln,
predsednik-ca zaprosi prosilca, da ga dopolni v skladu s 4. členom pravilnika.
Nepopolnih predlogov DIO Brežice ne obravnava.
7. člen
Predlog za dodelitev izjemne denarne pomoči obravnava Komisija za socialno
zdravstvena vprašanja (v nadaljevanju: komisija).
Komisija sprejme sklep o višini denarne pomoči. Najvišji znesek pomoči, ki ga lahko
dodeli komisija za posameznega prosilca, določi IO DIO Brežice. Višino zneska lahko
IO DIO Brežice na predlog komisije poviša ali zmanjša vsako leto v začetku tekočega
leta glede na predvideni dotok sredstev.
O dodelitvi izjemne denarne pomoči do višine, ki je določena s strani IO DIO Brežice
in v izjemnih primerih, nad zneskom, ki ga določi IO DIO Brežice, komisija izdela
predlog in ga poda v odločanje IO DIO Brežice.
8. člen
Pri oblikovanju sklepa komisija upošteva sledeče:
- splošni materialni položaj prosilca (socialne, finančne in zdravstvene razmere);
- v kakšnem okolju živi in s kom živi (v urbanem, strnjenem naselju na
podeželju, sam ali z zakonskim partnerjem, z družino, otroci), ali mu je
potrebna tuja pomoč,
- ali bo dodeljena denarna pomoč resnično prispevala k boljši kvaliteti življenja
invalida.
Pri ugotavljanju upravičenosti do izjemne denarne pomoči se poleg ekonomskega
položaja prosilca upoštevajo tudi druge okoliščine, ki utegnejo bistveno vplivati na
odločitev o dodelitvi pomoči (lastništvo nepremičnin, stanovanjske razmere ipd.).
9. člen
Kadar komisija oceni, lahko DIO Brežice pritegne k reševanju problema prosilca tudi
ZDIS v skladu z njenim pravilnikom o dodeljevanju izjemnih denarnih pomoči ali
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drugo invalidsko organizacijo (Zvezo/društvo), katere član je morda prosilec, pa tudi
donatorje oz. organizira dobrodelno zbiralno akcijo.

10. člen
O predlogu komisije in odločitvi IO DIO Brežice se pisno obvesti prosilca.
Odobreno izjemno denarno pomoč DIO Brežice izplača v skladu s 6. točko 20. člena
Zakona o dohodnini. Dodeljena pomoč je namenska.
Sklep o neodobritvi izjemne denarne pomoči mora komisija obrazložiti.
Prosilec lahko poda pisni ugovor na sklep na IO DIO Brežice, kateri mora ugovor
obravnavati in podati odgovor v roku 30 dni.
O dodeljenih izjemnih denarnih pomočeh komisija sproti obvešča IO DIO Brežice.
11. člen
DIO Brežice obravnava podatke prosilcev za izjemno denarno pomoč kot zaupne
podatke in pri svojem delu upošteva Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik DIO
Brežice o varovanju osebnih podatkov ter Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme IO DIO Brežice.
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot je
določen za sprejem pravilnika.

Kraj in datum: Brežice, 28.10.2013

M.P.

predsednik DIO Brežice
Ivan KOSTREVC
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PROŠNJA ZA DODELITEV IZJEMNE DENARNE POMOČI
I.

PODATKI O PROSILCU:
-

Priimek in ime: __________________________________________________

-

Naslov stalnega bivališča: __________________________________________

-

Naslov začasnega bivališča: ________________________________________

-

Rojstni podatki: _______________

-

Telefonska številka: ____________

-

Davčna številka: _______________

-

Status: Obkrožite zaporedno številko!
1.

delovni invalid po ZPIZ

2.

oseba s telesno okvaro z odločbo ZPIZ

3.

invalid po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

(ZZRZI)

4.

status invalida po drugih predpisih (Zakon o vojnih invalidih, Zakon o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,…)*
* napišite, kakšen status invalida imate: ______________________________________

II.

NAMEN IZJEMNE DENARNE POMOČI:

Obkrožite zaporedno številko in dopišite konkreten namen izjemne denarne pomoči!
1.

odprava

arhitekturnih

ovir:

_________________________________________

2.

tehnični

pripomoček:______________________________________________

3.

zdravljenje

po

nastanku

invalidnosti:__________________________________

4.

naravna

nesreča:

________________________________________________
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5.

huda

finančna

stiska

ob

nepredvidljivem

dogodku:

______________________

6.

drug

utemeljen

projekt

za

neodvisno

življenje:__________________________

III. ZA UTEMELJITEV IZJEMNE DENARNE POMOČI OPIŠITE SOCIALNO,
FINANČNO, ZDRAVSTVENO SITUACIJO
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IV. PRILOGE:
Obkrožite zaporedno številko pred dokumenti, ki jih prilagate!

Obvezne priloge:
1.
članov
2.
Neobvezne priloge:
3.
4.

dokumentacija – dokazila o ekonomskem položaju prosilca in ožjih družinskih
predračun, v primeru, da gre za investicijo oz. nabavo

zdravniški izvidi
drugi dokumenti za lažje odločanje, napišite kaj: ________________________

V.
Podpisani potrjujem, da sem seznanjen z vsebino Pravilnika DIOB o
dodeljevanju izjemnih denarnih pomoči invalidom v posebnih materialnih
stiskah.

Kraj in datum: ________________

Podpis: ____________________

Izpolni DIO Brežice!

Datum prejema na DIO Brežice: ___________________

Ime in priimek osebe na DIOB, ki je prejela prošnjo:
____________________________
Podpis osebe na DIOB, ki je prejela prošnjo: _______________________________
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