
Črna na Koroškem, 29.07.2022 
Št. zadeve: 1225-0029/2022 

 

Na podlagi Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči iz proračunskih sredstev 
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 69/2000 in 70/2003 ), objavlja 
Občina Črna na Koroškem 
 

RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNIH DENARNIH POMOČI 
ZA LETO 2022 

 
Občina Črna na Koroškem obvešča občane, ki se zaradi nizkih osebnih 
prejemkov težko preživljajo, da lahko zaprosijo za dodelitev enkratne denarne 
pomoči. O upravičenosti do pomoči bo odločala občinska uprava na podlagi 
sprejetega Odloka o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev 
občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 69/2000 in 70/2003 ). 
 
Do pomoči so upravičeni občani Občine Črna na Koroškem, ki imajo v Občini 
Črna na Koroškem stalno prebivališče, če njihovi dohodki na družinskega člana 
ne presegajo cenzusa. 
CENZUSI: 
Prva odrasla oseba: 632,84 €,naslednja odrasla oseba: 360,72 €, 
 prvi otrok in vsak naslednji otrok : 373,38 €: 

 samska oseba ne sme presegati: 632,84€, 

 dve odrasli osebi ne smeta presegati: 993,56€, 

 dve odrasli osebi in en otrok ne smejo presegati: 1366,94 €. 

 dve odrasli osebi ter dva otroka oz. družina ne smejo presegati: 1740,32€, 

 dve odrasli osebi ter trije otroci oz. družina ne smejo presegati: 2113,70 €. 
 
Pri odločanju o višini denarne pomoči se upoštevajo vsi neto dohodki in 
prejemki, ki jih je posameznik ali družina prejela v zadnjih 3 mesecih. 
 
Poleg izpolnjene vloge s seboj prinesite:   

1. dokazila o prejetih dohodkih vseh družinskih članov v zadnjih treh 
mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej (neto dohodek v 
mesecih: april, maj, junij 2022); 

 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 
Telefon: 02 870 48 10 
Fax: 02 870 48 21 
e-mail: obcina@crna.si 



Opomba: Osebne podatke za namene reševanja vloge za dodelitev enkratne 
denarne socialne pomoči, si bo občinski upravni organ, na podlagi vaše izjave v 
skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku pridobil sam.  
 
Zahtevane dokumente lahko fotokopirate na občinski upravi.  
 
Vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči lahko oddate na sedežu Občine 
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem do ponedeljka, 22. 8. 
2022 do 15.00 ure.- PODALJŠAN DO PONEDELJKA, 29.8.2022 DO 14.00 URE. 
Obrazec "VLOGA  ZA DODELITEV DENARNE POMOČI" lahko dvignete na 
sedežu občine ali na spletni strani občine www.crna.si. 
 
Za vse ostale informacije in pomoč pri izpolnjevanju vloge  se lahko obrnete na  
na tel. št.: 870 48 12 ali na elektronski naslov: lucija.pusnik@crna.si  
 
 
                                                                               Županja Občine Črna na Koroškem 
 
                                                                                               mag. Romana LESJAK l.r. 
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