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je v razlogu za materialno stisko. 

za premostitev trenutne material
nestiske,« je razlozil direktor Mi
ran Kerin. 

Na Ptujskem prizadete 
zlasti druzine s 
solajoeimi otroki,na 
Ormoskem samske 

V tern casu jih namree prejemajo 
predvsem zaradi posledic ukre
povza zajezitev koronavirusa. »V 
zadnjem obdobju (marec, april) 
belezimo porast vlog oseb, ki so jih 
prizadeli ukrepi za zajezitev pande
mije in so ostali brez sluzbe ali so 
bili na cakanju na dele od doma ali 
so oz. so bili samozaposleni. Ker so 
ostali brez dohodka ali se je njihov 
dohodek zmanjsal, so zaprosili za 
izredno denamo socialno pornoe o~be 

Stevilo vloienih vlog 
za izredno denarno :socialno pomoc 

Januar2019 
Februar 2019 
Marec2019 
Januar2020 
Februar 2020 
Marec2020 

Enota Ptu' 
350 
304 
292 
404 
298 
305 

Enota Ormoz 
90 
62 
78 
80 
69 
67 
Vir: CSD SpodnJe Podra\(je 

Na ptujski enoti so marca in apri
la prejeli skupaj okoli 458 vlog za 
izredno pomoc, od tega se jih kar 
122 navezuje na posledice zaradi 
ukrepov za zajezitev epidemije. 
Slednje so v glavnem podali vlaga
telji, ki imajo druzine, predv.sem 5 

solajocimi otroki. Na enoti Ormoz 
pa je za· izredno pomoe zaprosilo 
132 prosilcev, med temi so prevla~ 
dovale samske osebe. Ljudje vlaga
jo vloge zlasti za nakup ku~ave in 
poplaeilo zapadlih poloznic. 

Po besedah direkto~a se lahko 
zgodi, da se bode v prihodnje ma
terialne stiske Ijudi se poveeale. 
»Ce se bode ukrepi nadaljevali v 
enakem obsegu, predvidevamo, 
da se bo socialno-ekonomsko 
stanje pri Ijudeh slabsalo in stem 
se bode poveeevale tudi njihove 

Foto: Dreamstime/M24 

osebne stiske. V drugi polovici 
aprila namrec opazamo porast 
vlog,« ob tern dodaja. 

Kot sicer opaza, pa kljub ob
vestilu, da bode vloge za izredno 
in denamo social no pomoe avto
matieno podaljsane, in kljub omeji
tvi gibanja se vedno veliko Ijudi pri
haja do vrat centra, tam pa vloge 
oddajo osebno v postni nabiralnik. 

Vee klicev tudi zaradi 
potrebe. po pogovoru 

Poveeano povprasevanje po pa
ketih po besedah Kerina zaznavajo 
tudi na Rdeeem krizu in Karitasu, 
5 katerima je CSD redno v stiku. V 
casu karantene pa bpazajo tudi vse 
vee klicev Ijudi, ki potrebujejo po
miritev: »V obeh enotah se je zelo 

Spodrtje Podravje, Slovenija • Koliko denarja driava obcinam namenja iz dohodnine 
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(na primer za StiriClansko druiino z dvema Soloobveznima 
otrokoma in starSi brez zaposlitve). Skupni najviSji znesek v celem 
koledarskem lem, ce seveda posameznik izpolnjuje pogoje,je 2.010 
evrov za samsko delovno neaktivno osebo ali najvec 5.530 evrov 
za druiino (npr. StiriClanska druiina z dvema soloobveznima 
otrokoma in brez zaposlitve), pri cemer se lahko trikratnik 
izplaCila dodeli Ie ob potresu, poplavi, poiaTU, ujmt drugih 
naravnih nesreeah in viSji $ili, dvakratnik pa za npr. poraeun 
elektrike, ogrevanje in podobno, v.endar neza poplaCilo dolgov. 

Po prejetju izredne socialnepomoCi je upravicenec dolZan 
predloziti dokazilo 0 namenski porabi v 45 dneh po prejetju pomoCi 
oziroma najkasneje ob vlotitvi nove vloge, ce jo vlozi pred potekom 
30 dni. Pomoc je treba porabiti v 30 dneh ad prejema. 

V casu $edanjih izredflih razmer roki za porabo sredstev in 
dokazovanje namenske porabe izredne dename sodalne pomoCi ne 
tecejo oziroma zaenejo znova teCi z dnem razglasitve prenehanja 
tehrazmer. 

poveealo stevilo telefonskih klicev. 
Posamezniki so poleg vprasanj, ki 
so se navezovala na socialne trans
fe~e, kazali potrebo po pogovoru, 
v katerem so navajali obcutek osa-

mljenosti, anksioznosti, napetosti 
med Ciani druzine ... Da bi pomirili 
Ijudi, smo opravili stevilne razbre
menilne pogovore.« 

Honlka Horvat 

Ljubljani 141 milijonov evrov, Mariboru tretjina tega zneska 
Vladaje V okviru drugega protikriznega paketa slove,nske obCine razveselila z novico, dajim bo iz driavnega prOTaeunanamenila debeleJsi kos finanene pogace. 

Z zvisanjem povprecnin z dose
danjih 589 na 624 evrov po glavi 
obeana bo vseh 212 slovenskih 
obein od driave skupno prejelo 73 
milijonov evrov vee denarja. Na mi
nistrstvu za finance so povedali, da 
bode visjepovpreenine izplaeane 
za celotno-koledarsko leto, torej 
ze od 1. januarja 2020 naprej. Pora
cun za nazaj bode obeine prejele V 
zadnjem tednu letosnjega maja. Za 
prime~avo: lani je ministrstvo za 
finance vsem slovenskim obeinam 
izplaealo 1,2 milijarde evrov pov
preen in. Letos bo ta znesek visji. 

Ptuj, Sloven; Gradec in 
Murska Sobota na repu 

Povpreenina obeinam se med 
drugim izraeunava na podlagi do
hodnine, ki jo placujejo obeani, in ' 
stevila prebivalcev v lokalni skup
nosti, na ta izraeuna pa se izvedejo 
se razlicne finanene korekcije ozi
roma izravnave. V Spodnjem Pod
ravju najvee denarja iz do hod nine 
prejmec~mestna obcina (MO) Ptuj, 

kar je logieno, saj je najveeja in ima tudi obeini Murska Sobota · in Slo- lijonov evrov v letu 2019). Drugo 
v regiji najvec prebjvalcev. Lani je venj Gradec, ki sta lani prejeli vsak najveeje slovensko mesto, pre
za MO Ptuj ta prihodek znasal12,2 po. okoli deset milijonov evrov. stolnica Podravja, se lahko V. pri
milijona evrov. V prime~avi 5 svo- Ptuj, Murska Sobota in Siovenj merjavi s financiranjem glavnega 
jimi sestrskimi mestnimiobcinami Gradec iz dohodnine ne prejmejo mesta dobesedno skrije: Mariboru 
po drzavi - teh je 11 - je Ptuj v druz- niti 10 odstotkov zneska, ki se ga, se namenja skoraj dye tretjini manj 
bi obcin na repu izplacil, enako pa denimo, .namenja Ljubljani (141 mi- denarja kot Ljubljani; v 2019 je to 

S\ovenska Bistrica je tan! v primerjaui s Ptujem prejela dobre tri milijone evrov vee denarjo iz dohodnine. Podatki 
o iIflaConi dohodnini med drugim predstouljajo ~oms1o moe obmocja. 

bilo 55 milijonov evrov. V primerja
vi s Ptujem vee denarja p'rejmejo se 
mestne obcine Kranj (30 milijonov 
evrov), Koper (27), Celje (26), Vele
nje in Nova Gorica (po 17) ter Novo 
mesto (20,5milijona evrov). 

Ptu; prekasajo tudi 
nekatere slovenske 
podezelske obeine 

Vee dena~a iz dohodnine v pri
merjavi s Ptujem prejmejo tudi 
nekatere obeine, ki nimajo statusa 
mestne obeine, med njimi Brezice 
z nakazili v vrednosti blizu 15 mili
jonovevrov, Domzale (19 milijonov 
evrov), Kamnik in Krsko (16,5), Slo
venska Bistrica (15,6) in Skofja Loka 
(13 milijonov evrov). Zanimivi so se 
podatki, da iz driavnega proraeuna 
skoraj enake zneske dohodnine kot 
Ptuj prejmejo manjsi podezelski 
kraji ali kraji 5 statusom trgov, reci
mo Ajdovscina, Jesenice, Radovlji
ca, Sevnica, Sentjur in Zalec. 

HojCa tem/jaric 

Prihodki ohlin 
Spodnjega Podravja 
iz driavnega 

v ,,-roracuna -
dohodnina 2019 
Obcina 

Ptuj 
Ormoz 
Kidricevo 
Videm 
Majsperk 
Markovci 
Gorisnica 
Hajdina 
Oestrnik 
Oornava 
Cirkulane 
JUrSinci 
Sv. Tom~ 
Podlehnik 
Sredisee ob Oravi 
Zavrc 
tetale 
Trnovska vas 
Sv.Andrai 

.,,,*j-
12,2 
7,8 
3,8 
3,7 
2,8 
2,4 
2,3 
2,2 
1,6 
1,6 
1,6 
1,5 
1,5 
1,4 
1,3 
1 
1 

0.9 
0,8 

VIr. Mf 


