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Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri
odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev
proračuna Občine Polzela

PRAVNA PODLAGA:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
7. in 15. člen Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec
Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne
pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč
iz sredstev proračuna Občine Polzela

Obrazložitev:

Pravna podlaga:
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
-

7. in 15. člen Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št.
4/16 in 7/19)

Občina Polzela želi s pravilnikom natančneje opredeliti upravičence, ki so upravičeni do pomoči,
namen ter višino enkratne denarne pomoči in postopek dodelitve pomoči pri odpravi posledic naravnih
in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela.
S pravilnikom je določeno, da so upravičenci občani Občine Polzela, ki so se po naravni ali drugi
nesreči znašli v težki finančni situaciji.
V pravilniku so naštete vrste naravnih in drugih nesreč, med katere se ne štejejo tatvine.
Določene so okvirne višine denarne pomoči in postopek dodelitve pomoči.

Pripravil:
Rok Železnik
Strokovni sodelavec za infrastrukturo

PREDLOG
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 7. ter 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec
Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na ___ redni seji
dne ________ sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz
sredstev proračuna Občine Polzela

I. Uvod
1. člen
(1) S Pravilnikom o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in
drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela (v nadaljevanju Pravilnik) se določijo
upravičenci do dodelitve pomoči, postopek dodelitve in višina denarne pomoči.
(2) Občina Polzela sredstva za enkratno denarno pomoč po tem Pravilniku upravičencem
zagotavlja iz vsakoletnega proračuna Občine Polzela.
(3) Pravilnik se ne uporablja, kadar gre za naravne nesreče večjega obsega in je za odpravo
njihovih posledic Občinski svet Občine Polzela sprejel porabo posebne proračunske rezerve.
II. Upravičenci
2. člen
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani Občine Polzela in pravne osebe s sedežem v
Občini Polzela, ki so zaradi naravne ali druge nesreče utrpeli škodo na nepremičninah, ki ležijo na
območju Občine Polzela.
III. Namen enkratne denarne pomoči
3. člen
(1) Enkratna denarna pomoč je namenjena za premostitev nastalih težav pri občanih in pravnih
osebah, povezanih z naravno ali drugo nesrečo.
(2) Denarna pomoč se po tem pravilniku izplača upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek
ni del splošne naravne nesreče ali katastrofe, ki je razglašena s strani države ali občine.
4. člen
(1) Naravne nesreče so poplava, potres, snežni plaz, zemeljski plaz, skalni podor, orkanski veter,
toča, žled, snegolom, suša, požar v naravnem okolju, pozeba, pojav nalezljive živalske,
rastlinske ali človeške bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.
(2) Druge nesreče so nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar, jedrska nesreča,
rudniška nesreča, druge ekološke in industrijske nesreče, ki jih s svojim ravnanjem povzroči
človek, vojna in druga izredna stanja. Med druge nesreče po tem pravilniku se ne štejejo
tatvine.

IV. Višina enkratne denarne pomoči
5. člen
Enkratna denarna pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče se na osnovi tega pravilnika
upravičencu dodeli, kadar ocenjena vrednost škode presega 10.000 EUR. Dodelijo se lahko
sredstva v višini 30 % ugotovljene škode, vendar ne več kot 15.000 EUR.
6. člen
Škoda se ugotavlja na podlagi v vlogi navedenih dejstev, cenitev, ocene škode, ki jo poda s strani
župana imenovana Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini
Polzela, predloženih dokazil, izjav, ogleda mesta nesreče ter drugih verodostojnih virov.
V. Postopek dodelitve pomoči
7. člen
(1) Posamezniki in pravne osebe, ki so na podlagi 2. člena tega pravilnika upravičeni do denarne
pomoči, morajo v roku 30 dni od nastanka nesreče, prijaviti škodo na predpisanem obrazcu, ki
ga naslovijo na Občino Polzela.
(2) V primeru požara je potrebno k vlogi priložiti oceno škode, poročilo o intervenciji, podatke o
zavarovanju in o ostalih zbranih sredstvih, v primeru ostalih nesreč iz 4. člena pa poročilo
Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Polzela, podatke o
zavarovanju in o ostalih zbranih sredstvih.
8. člen
(1) Občinska uprava vlagatelju izda odločbo o odobritvi ali zavrnitvi enkratne denarne pomoči.
(2) Denarna pomoč se ne dodeli, če je bilo ugotovljeno, da je bil vzrok za nastalo škodo namerno
ravnanje oškodovanca.
(3) Vlagatelj lahko v roku 15 dni od vročitve odločbe vloži pritožbo. O pritožbi odloča župan.
9. člen
(1) Pomoč se praviloma nameni za neposredno nabavo potrebnega materiala oziroma izvedbo
storitev za nujno sanacijo. Samo izjemoma se izredna denarna pomoč nakaže upravičencu na
njegov transakcijski račun. V tem primeru je upravičenec dolžan v roku 15 dni od sanacije
škode Občini Polzela posredovati dokazila o porabi sredstev.
(2) V primeru, da so sredstva veljavnega proračuna porabljena, se izplačilo zadrži do sprejetja
rebalansa.
10. člen
Če se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke, mora prejemnik pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
VI. Končna določba
11. člen
Ta pravilnik se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave in začne veljati
naslednji dan po objavi.
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