
Aktivni ukrep podpore nizkih dohodkom 

Dopolnitev dohodka za premagovanje ogroženih položajev družine 

Ukrep zajema denarno podporo za dopolnitev dohodka, ki se dodeli v okviru dogovorjenega 
poteka in definiranega sporazuma vključevanja, podpora pa je namenjena premagovanju 
ogroženega stanja družine koristnice. 
 
Ukrep izvaja eksperimentalno Socialna služba občin v sodelovanju s pristojnimi javnimi 
deželnimi službami na področju dela (deželni centri za zaposlovanje in deželni centri za 
usmerjanje) za tri leta od začetka veljave pravilnika (22.10.2015). 

Upravičenci 

Upravičenci ukrepa so družine, pa čeprav enočlanske, kot so opredeljene na področju izjave 
ISEE in ki so razvidne na enotni nadomestni izjavi DSU, morajo pa izpolnjevati posebne 
pogoje, predvidene po zakonu in pravilniku. 

Pogoji 

Lahko pristopijo k ukrepu družine, ki izpolnjujejo na dan predložitve vloge in za celotno 
obdobje koriščenja ukrepa naslednje pogoje: 
 
- vsaj eden od družinskih članov stalno prebiva v Furlaniji – Julijski krajini za vsaj 24 
mesecev neprekinjeno;  
 
- redni kazalnik ISEE v skladu z odlokom predsednika ministrskega sveta 159/2013 oziroma 
tekoči kazalnik ISEE v skladu z 9. členom istega odloka mora biti nižji ali enak znesku 
6.000 €; 
 
- družinski člani, ki so dopolnili osemnajst let starosti, so pripravljeni, da sledijo 
dogovorjenemu poteku za premoščanje družinskega ogroženega položaja; 
 
- nobeden od družinskih članov ni prejel v 18 mesecih pred predstavitvijo vloge za to podporo 
odločb izgube pravice za isto podporo ali za drugačno pomoč na socialnem področju 
skrbstvene, odškodninske ali podporne narave zaradi kršenja veljavnih določb na področju 
neresničnih izjav in uporabe lažnih listin 
 
- nobeden od družinskih članov ni lastnik vozil, za katere velja davčni dodatek na 
avtomobilsko takso, ki ga obravnava 21. odstavek 23. člena zakona št. 98 z dne 6. julija 2011 
(Nujna določila za finančno stabilizacijo), spremenjen s popravki v zakon št. 111 z dne 15. 
julija 2011, in vsekakor nad 2.000 kubičnih centimetrov, če z bencinskim pogonom, ali nad 
2.500 kubičnih centimetrov, če z dizelskim pogonom, ter motornih koles nad 750 kubičnih 
centimetrov;  
 
- nobeden od družinskih članov ni lastnik ladij in jaht, ki jih obravnavata točki b) in c) 1. 
odstavka 3. člena ZU št. 171 z dne 18. julija 2005 (Zakonik za športno navtiko in izvajanje 
direktive 2003/44/EK v skladu s 6. členom zakona št. 172 z dne 8. julija 2003); 
 
- nobeden od družinskih članov ni koristil v istem obdobju, ko je ta podpora dodeljena, 
drugih ekonomskih pomoči, tudi oproščenih davka, skrbstvene, odškodninske ali 
podporne narave iz katerega koli naslova, ki jih dodeljuje država ali druga javna ustanova, 
za vrednost nad 600 evrov mesečno oziroma 900 evrov mesečno, če je v družini nesamostojna 
oseba, šteta kot jo opredeljuje izjava ISEE in kot je razvidna iz izjave DSU; 
 



- noben družinski član ni koristil deželnega solidarnostnega sklada v 60 dneh pred 
predložitvijo vloge za to podporo. 

Prosilec 

Prosilec je družinski član, ki predloži vlogo.  
 
Prosilev spada med subjekte iz 1. odstavka 4. člena deželnega zakona št. 6 z dne 31. marca 
2006 (Celovit sistem posegov in storitev za spodbujanje in zaščito pravic socialnega 
državljanstva). 

Kam predložimo vlogo 

Obrazca za vlogo in nadomestno izjavo sta na voljo 

- na enotnih dostopnih točkah in v tajništvu sociale Socialne službe občin na naslovih in v 
urnikih, ki so spodaj navedeni: 

 

ENOTNE TOČKE / 
TAJNIŠTVO SOCIALE 

 

torek 

 

sreda 

 

četrtek 

Milje – Trg Republike 4 11.00 – 13.00 

PODROČJE ZA 
MLADOLETNE 

  

Milje – Ulica Battisti 6 c/o 
Zdravstveno podjetje, 3. 
okraj 

 9.00 – 11.00 

PODROČJE ZA 
STAREJŠE 

 

Dolina 10.00 – 12.00 

PODROČJE ZA 
ODRASLE 

9.30 – 11.30 

PODROČJE ZA 
MLADOLETNE 

9.00 – 11.00 

PODROČJE ZA 
STAREJŠE 

poleg tega v Miljah tudi v vratarnici palače Millo, na socialnem okencu v Ulici Roma 22, 
v Uradu za stike z javnostjo na Trgu Marconi 1 in v Dolini na občinskem sedežu (Urad 
za socialo). 

- izročiti ju je treba na vložišče Občine Milje kot ustanovi upraviteljici Socialne službe 
občin v Območju 1.3 z urnikom od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 in ob 
ponedeljkih in sredah popoldne od 15.00 do 16.30 

- poslati ju je treba s priporočenim pismom s povratnico, naslovljenim na Občino Milje 
oziroma Socialno službe občin Okraj 1.3 ali pa po elektronski pošti na naslov: 
comune.muggia@certgov.fvg.it  

 
 
Vloga pomeni izjavo o obveznosti, ki jo podpiše prosilec, za pristop k dogovoru o 
vključevanju s strani vseh družinskih članov. 



Dogovor vključevanja 

Dogovor vključevanja je pisni sporazum, sklenjen med prosilcem in Socialno službo občin. Pri 
oblikovanju dogovora sodelujejo tudi Deželni centri za zaposlovanje in Deželni centri za 
usmerjanje. 
 
V dogovoru so napisani cilji družbenega vključevanja, zaposlovanja, vključevanja v svet dela in 
znižanja nevarnosti obrobnosti za vso družino.  
 
S podpisom dogovora prosilec sprejme te obveznosti tudi za ostale polnoletne družinske člane. 
 
Dogovor vključevanja se sklene v dveh mesecih od dodelitve podpore. 
 
Nesklenitev dogovora pomeni izgubo pravice do podpore iz tega ukrepa. 
 
  

Odobritev, dodelitev in trajanje podpore 

Podporo dodeljuje Socialna služba občin v 30 dneh od vložitve vloge, ki je opremljena z vsemi 
potrebnimi informacijami in dokumenti.  
 
Dodelitev podpore začenja v naslednjem dvomesečju po tistem, ko je bila vloga 
predstavljena. 
 
Ukrep traja dvanajst mesecev in zato se podpora izplača v 6 dvomesečnih obrokih: 
januar-februar, marec-april, maj-junij, julij-avgust, september-oktober, november-december. 
 
Če je družina še ogrožena, izpolnjevanje pogojev ukrepa še traja, na podlagi ponovne 
sklenitve dogovora vključevanja in pod pogojem dvomesečne prekinitve med dvema 
ukrepoma, je ukrep lahko odobren za dodatnih 12 mesecev, ki so lahko tudi prekinjeni. 

 

Zneski podpore 
Zneski za družino brez 

mladoletnikov in vzdrževanih 
otrok (€) 

Zneski za družino z enim 
mladoletnikom ali enim 

vzdrževanim otrokom (€) 

Zneski za družino z dvema ali več 
mladoletniki ali vzdrževanimi 

otroci (€) 

 
Pasovi 
ISEE  
(€) letno mesečno letno mesečno letno mesečno 

0,00 - 
1.000,00 

4.800,00 400,00 6.000,00 500,00 6.600,00 550,00 

1.000,01 - 
2.000,00 

4.320,00 360,00 5.520,00 460,00 6.120,00 510,00 

2.000,01 - 
3.000,00 

3.780,00 315,00 4.980,00 415,00 5.580,00 465,00 

3.000,01 - 
4.000,00 

2.820,00 235,00 4.020,00 335,00 4.620,00 385,00 

4.000,01 - 
5.000,00 

1.800,00 150,00 3.000,00 250,00 3.600,00 300,00 

5.000,01 - 
6.000,00 

840,00 70,00 2.040,00 170,00 2.640,00 220,00 

 
 

ZAKONODAJA 

• deželni zakon št. 15 z dne 10. julija 2015 (Merila za aktivno vključevanje in podporo nizkim dohodkom) 

• odlok predsednika Dežele št. 0216/Pres z dne 15. oktobra 2015 – Pravilnik za izvajanje aktivnega 

ukrepa podpore nizkim dohodkom 


