
 
POVPRAŠEVANJE 

Finančna pomoč pobrateni občini 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE 

 

»Občina se je znašla pred situacijo, ko bi želela s finančnimi sredstvi pomagati pobrateni 

občini v drugi državi (pomoč ob poplavah, otroci v stiski ...). Gre za dobrodelen namen, kjer 

bi bila pomoč zelo dobrodošla. Ker smo občine v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance 

zelo omejene (donacije), nas zanima, kako druge občine ravnajo v takšnih primerih.« 

 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS 

 

OBČINA 1 

 

Občina je pobratena z makedonsko občino. V letošnjem letu je občino v začetku februarja 

prizadela huda ujma (poplave) in povzročila veliko škodo. Iz proračuna občine iz postavke 

namenjene za kritje stroškov ob naravnih nesrečah so bila nakazana sredstva na račun, ki sta 

ga dostavili pobratena občina in Veleposlaništvo RS. 

 

OBČINA 2 

 

Občina je v letu 2014 s humanitarno pomočjo v materialu pomagala prijateljskim in 

pobratenim občinam, ki so utrpele posledice poplav v porečju reke Save na Hrvaškem, v Bosni 

in Hercegovini ter Srbiji. V okviru mednarodne sodelovanja smo po sklepu občinskega sveta 

iz splošne proračunske rezerve (svet) zagotovili sredstva na proračunski postavki 100408 – 

Mednarodna pomoč. V trgovski organizaciji v Sloveniji smo za odobreno vrednost s strani 

mestnega sveta kupili blago (živilske izdelke in druge osnovne izdelke) ter zagotovili tudi 

prevoz v prizadete kraje. Torej smo krili tudi stroške prevoza, prav tako iz sredstev 

mednarodnega sodelovanja. 

 

V občini pa je v času poplav stekla tudi humanitarna akcija v kateri smo zbrali blizu 170 ton 

hrane in oblačil. Občina je zagotovila prevoz na prizadeta območja. 

 

OBČINA 3 

 

Občina je lansko leto pobrateni občini v Srbiji nakazala sredstva iz rezervnega sklada kot 

pomoč ob poplavah. 

 

OBČINA 4 



 

Menimo, da je izredno pomoč občini v drugi državi možno izplačati iz splošne proračunske 

rezervacije, med tem ko je proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč mišljena 

za odpravo posledic nesreč v domači občini.  

 


