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O VIŠINI SREDSTEV POMOČI IZ PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK 

V PRIMERU ELEMENTARNIH NESREČ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerkvenjak 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkvenjak 
 
VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ZA SPREJEM AKTA V ENI OBRAVNAVI - 72. člen 
Poslovnika občinskega sveta Občine Cerkvenjak 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, 
46/2016), Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 16. redni seji, dne 2. 6. 2021, 
sprejme Sklep o višini sredstev pomoči iz proračuna Občine Cerkvenjak v primeru 
elementarnih nesreč, v vsebini kot je predlagan. 
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Na podlagi 15. čl. Statuta Občine Cerkvenjak (UGSO št. 46/2016), Občinski svet Občine 

Cerkvenjak, na svoji 16. redni seji, dne 2. 6. 2021, sprejme 

 

 

 

 

SKLEP  
o višini sredstev pomoči iz proračuna Občine Cerkvenjak  

v primeru elementarnih nesreč  

 

 
1. člen 

 

S tem sklepom se določa ključ za odobritev višine sredstev, kot pomoč občanom v primeru 

elementarnih nesreč (požar, poplava, plaz, neurje…). Na podlagi višine nastale škode, ki jo 

elementarna nesreča povzroči, se odobrijo sredstva iz proračuna po naslednjem ključu: 

 

Višina nastale škode  Znesek pomoči iz proračuna  

do 25.000,00 € 1.000,00 € 

25.000,00 € - 50.000,00 € 1.500,00 € 

50.000,00 € - 75.000,00 € 2.000,00 € 

75.000,00 € - 100.000,00 € 2.500,00 € 

nad 100.000,00 € 3.000,00 € 

 

2. člen 

 

Sredstva se oškodovancem odobrijo s sklepom župana na podlagi vloge in predloženih 

dokazil o višini nastale škode (cenitveno poročilo o ugotovljeni višini škode s strani 

pristojnega organa).  

 

3. člen 

 

Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep št. 100, sprejet na 9. redni seji Občinskega 

sveta Občine Cerkvenjak, dne 23.4.2008. 

 

Številka: 3301-02/2021 

Datum: 2. 6. 2021 

 

 Župan Občine Cerkvenjak 

 Marjan Žmavc 

 

 

 

 

 



Obrazložitev: 

 

V skladu z 49. čl. ZJF (Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr.,101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. 

US) se v proračunu zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski 

sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 

posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, 

močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 

rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O porabi 

sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog organa, pristojnega za finance in 

občinski svet obvešča o porabi teh sredstev s pisnimi poročili.  

S tem sklepom se določa višina odobrene pomoči, ki se občanom dodeljuje iz sredstev 

proračunske rezerve v primeru elementarnih nesreč, kot pomoč pri odpravi posledic škode, ki 

jo povzroči požar, poplava, potres, neurje…, glede na višino ocenjene škode. Odobrena 

sredstva se dodelijo upravičencem s sklepom župana na podlagi vloge in predloženih dokazil 

o višini ocenjene škode s strani pristojnega organa (cenitveno poročilo s strani zavarovalnice 

ali policijski zapisnik). 

S predlaganim sklepom se spreminja sklep občinskega sveta iz leta 2008 o višini odobrene 

finančne pomoči občanom v primeru elementarnih nesreč: 

 

Sklep št. 100 iz leta 2008: 

65.000,00 € – 85.000,00 € 1.500,00 €    pomoči občine 

 40.000,00 € – 65.000,00 € 1.000,00 €     pomoči občine 

 20.000,00 € - 40.000,00 € 800,00 €    pomoči občine 

 do 20.000,00 € 500,00 €    pomoči občine 

 

 

Pripravila: 

Simona Kramberger 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3501

