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OBVESTILO - DODELITEV ENKRATNIH BONOV ZA NAKUPE
NAMENJENE OGROŽENIM DRUŽINAM - IZREDNI UKREPI ZA
ZAJEZITEV EPIDEMIOLOŠKEGA STANJA COVID-19
Občinski odbor je s sklepom št. 29/g z dne 06. 04. 2020 sprejel pogoje in postopke za
dodelitev bonov za nakupe - sredstva preživninske solidarnosti
POSTOPEK ZA DODELITEV BONOV ZA NAKUPE NAMENJENE OGROŽENIM DRUŽINAM
KAKO PREDLOŽITI VLOGO
Zadevne
osebe
lahko
vlogo
prenesejo
s
spletne
strani
Občine
Zgonik
http://www.comune.sgonico.ts.it/ , jo izpolnijo in pošljejo podpisano in skenirano ali fotografirano
vlogo, s priloženo sliko osebnega dokumenta, tajništvu na:
e-pošto protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it ,
ali na naslov certificirane elektronske pošte comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it .
ČE NI MOŽNO TISKANJE VLOGE
Če vloge ne morete natisniti, jo lahko ročno prepišete in izpolnite z velikimi tiskanimi črkami, jo
podpišete in pošljete po e-pošti na zgornji naslov kot fotografijo, s priloženo sliko osebnega
dokumenta.
Če vlogo izpolnite ročno, ni treba prepisati Izjave o varstvu osebnih podatkov v celoti, dovolj je, da
napišete naslednje: “Prebral/a sem in v celoti sprejemam pogoje v zvezi z varstvom osebnih
podatkov, objavljeni na spletni strani Občine Zgonik”.
Če nimate dostopa do interneta ali nimate pametnega telefona za fotografiranje vloge in osebnega
dokumenta, lahko pokličete na tel. št. 040-229150 ali 040-229101 za navodila o predložitvi vloge
(od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure).
INFORMACIJE
Za informacije lahko pišete na e-pošto protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it
BONI ZA NAKUPE
Bone za nakupe neposredno izda Občina Zgonik:
• boni so v višini 25,00 (petindvajset) ali 50,00 (petdeset) evrov;
• tiskani so na papirju z navedenim logotipom Občine, vrednostjo bona in zaporednim
številom, ki ustreza številki predložitve vloge; na hrbtni strani: žig in datum izdaje) .
Bon velja za nakup živil (kruh,testenine,meso, olje, sol, sladkor, sadje, zelenjava i.p.d., ne
velja za nakup alkoholnih pijač; velja za nakup izdelkov za dojenčke ( mleko, hrana za
dojenčke ) , hrane za male domače živali, izdelkov za osebno higieno in za higieno
prostorov ( milo, zobna pasta, toaletni papir, šampon, detergent za posodo in tal, plenice
itd.), zdravil brez recepta.

MREŽA TRGOVIN IN LEKARNE
Boni za nakupe se lahko uporabljajo v supermarketih, ki delujejo na območju Občine Zgonik, ki so
člani mreže in so vključeni v Seznam trgovin, objavljen na spletni strani
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POGOJI ZA DOSTOP
Vlogo za bone lahko predložijo osebe s stalnim prebivališčem v Občini Zgonik, osebe brez
stalnega prebivališča, prosilci za azil ali osebe, ki jim je bila odobrena humanitarna zaščita v stanju
ekonomske prikrajšanosti zaradi Covid-19, zaradi katere trenutno nima možnosti pridobivanja in
nakupa hrane ter zdravil za družino.
Pogoji:
- družinski člani, katerih zaposlitveni slika se je od februarja spremenila s posledičnimi
ekonomskimi prikrajšanostmi zaradi izrednih razmer (Covid-19);
- osebe, ki niso prejemniki javne finančne podpore ali, če prejemajo druge javne prispevke (npr.
državljanski dohodek, finančno nadomestilo – dopolnilno blagajno, NASPI ali drugo), bodo lahko
koristili prispevek, pri čemer imajo prednost tisti, ki niso že prejemniki javne finančne podpore;
- družine s premičninskim premoženjem manjšim od 10.000 EUR dne 31. marca 2020, ali s
premičninskim premoženjem v višini več kot 10.000,00 EUR, ki pa ni razpoložljivo.
VREDNOST BONA ZA NAKUPE
Vrednost bona za enočlansko družino : 150 EUR
˗
˗
Vrednost bona za dvočlansko družino : 250 EUR
˗
Vrednost bona za tri- oz. veččlansko družino : 350 EUR
˗
Če so v družini otroci od 0 do 3 let : 100 EUR za vsakega otroka
Posebni primeri ( npr. alergije, celijakija itd.),ki se preverijo : 50 EUR za katere lahko
prejemnik prejme dodatnih 50 EUR.
Za vsako družino lahk predloži vlogo samo en član.
Prosilec mora izpolniti nadomestno dokazilno izjavo (priloga 2) in potrditi, da izpolnjuje pogoje za
dostop do pomoči.
Občinska uprava bo preverila verodostojnost izjav po specifičnem izboru ali po vzorcu.
ROK ZA PREDLOŽITEV VLOGE
Oddane vloge se zbirajo od 7. aprila 2020 do 30. aprila 2020 . Tisti, ki so že izkoristili prispevek,
se bodo lahko ponovno prijavili od 30. aprila 2020. Vloga bo sprejeta po preverjanju
razpoložljivosti sredstev, dokler ne bodo ta izčrpana.
DOSTAVA BONOV
Občinski uradi bodo po preverjanju zahtevanih pogojev, ki potrjujejo stanje ekonomske
prikrajšanosti zaradi izrednih razmer (Covid-19), dodelila bone za nakupe dokler sredstva ne bodo
izčrpana, na podlagi omenjene prioritete in po kronološkem vrstnem redu predstavitve, ki izhaja iz
datuma vložitve.
Bone za nakupe prejemnikom na dom dostavijo prostovoljci občinsk civiln zaščite ali jih
prejemniki dvignejo na občinskem vložišču po predhodnem telefonskem dogovoru. Ob vročitvi
bo prejemnik podpisal potrdilo o prejemu, ob upoštevanju vseh priporočil za pravilno ravnanje v
izrednem stanju (Covid-19).
Il Sindaco - Župan
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