
 

 
PRAVILNIK o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih 

nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič 
 

 

Predviden terminski plan obravnave: 
 
- 1. obravnava  osnutka gradiva na seji občinskega sveta dne 19. 9. 2019 
- 2. obravnava  osnutka gradiva na seji občinskega sveta dne 24. 10. 2019 
 

 

I. UVOD 

 

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo predpisa): 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1) 

Statut Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013 in 74/2015) 

 

2. Rok za izdajo pravilnika: 

 Predviden rok sprejema je oktober 2019. 

 

       3. Splošna obrazložitev sprejema pravilnika: 

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz 

sredstev proračuna Občine Tržič bo temeljni dokument, da podlagi katerega se bo določalo 

upravičence enkratne denarne pomoči in višino sredstev. Ker do sedaj pravilnika ni bilo in so šla 

sredstva iz rezerve, bo s pomočjo pravilnika sredstva moč razdeliti po vnaprej določenem kriteriju in 

tako za vse pravično. Za uporabnika bo torej vpliv pozitiven.  

 

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja: 

 

II. PODROBNEJŠA VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PRAVILNIKA TER SPREMEMB, KI JIH 

PRINAŠA: 

Pravilnik bo določal upravičence do dodelitve enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih 

in drugih nesreč, pogoje in razloge za dodelitev te pomoči in obliko ter višino pomoči. Prav tako bo s 

pravilnikom določen postopek dodeljevanja ter izplačevanja pomoči upravičencem in pa nadzor nad 

porabo sredstev. 

 



III. SODELOVANJE JAVNOSTI: 

1. Kraj objave: spletna stran Občine Tržič 

2. Datum objave: 29. 7. 2019 

3. Naslov za posredovanje predlogov, pripomb, priporočil, mnenj  javnosti: 

obcina.trzic@trzic.si 

4. Rok za podajo predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti:  

6. 9. 2019 

 

IV. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

Mateja Nosan, svetovalka III 

Dr. Metka Knific Zaletelj, direktorica občinske uprave 

 
Številka zadeve: 
Datum: 29. 7. 2019 
 

dr. Metka Knific Zaletelj 
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE 

mailto:obcina.trzic@trzic.si

