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Zadeva:

PREDLOG ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE ZA
SANACIJO JP 622201 POKOPALIŠČE – SELIMOVIČ, PLAZ GERČER – hitri postopek

Namen: Obravnava in sprejem
Pravna podlaga: 49. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 33. člen Statuta Občine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/2017) in 77. člen Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vestnik
Zasavja, št. 28/2017), 10. člen Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2018 (UVZ, št. 31/17)
Gradivo pripravila:
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe, Oddelek za proračun in finance
Poročevalca:
vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe ter vodja oddelka za proračun in finance

Predlagatelj: Miran JERIČ, župan

Predlog sklepa:
Občinski svet občine Hrastnik sprejme Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine
Hrastnik za sanacijo JP 622201 pokopališče – Selimovič, plaz Gerčer.
Priloge:
Predlog Oddelka za prostor, okolje in GJS za koriščenje sredstev rezerve z dne 5. 2. 2018

Obrazložitev:
1/ PRAVNE PODLAGE
49. člen Zakona o javnih financah določa, da se sredstva proračunske rezerve 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 uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s
katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa

občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih
uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča
občinski svet občine s posebnim odlokom.
Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2018 v 10. členu določa, da župan odloča o posamezni
uporabi sredstev rezerv do 30.000 evrov, zato se za odpravo posledic naravnih nesreč v nadaljevanju
predlaga zagotovitev sredstev z odlokom občinskega sveta.
2/ RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
V Občini Hrastnik se nenehno srečujemo s pojavi neposredne škode po poplavah, neurjih, žledu in
drugih naravnih nesrečah.
Po obilnem deževju dne 12. 9. 2014 se je na dovozni cesti in dvorišču stanovanjske hiše Brnica 54
ponovno aktiviral plaz, ki se je prvič aktiviral že leta 1998.
Na urejenem dvorišču so se pojavile deformacije in razpoke, ki napredujejo proti stanovanjskemu
objektu oz. proti garažnim objektom. Ogrožen je tako stanovanjski objekt, kot tudi gospodarski
objekt. Ogrožena je fekalna kanalizacija, dostopna cesta, površinsko odvodnjavanje zaledja in strešin.
Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru programov za sanacijo posledic naravnih nesreč, za leto
2018 Občini Hrastnik dodelilo sofinancerska sredstva za sanacijo tega plazu v višini 201.845,95
evrov, zato je potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva iz rezerv (DDV in stroški nadzora).
Občina je upravičena do državnih sredstev, če je v skladu z določbami 4. točke 17. člena Zakona o
odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljevanju ZOPNN) za namene, določene s predpisi na
področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov
proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh.
Zato bo občina s porabo sredstev sklada upravičila zahtevo po državnih sredstvih.
Podrobnejša obrazložitev del in nalog je v priloženem predlogu Oddelka za prostor, okolje in GJS.
Stanje sredstev rezervnega sklada dne 5. 2. 2018 znaša:
Planirani
prihodki
2018/Planirani
odhodki 2018

1.

Realizirani
odhodki
5. 2. 2018

PRIHODKI

1.1. Saldo 1.1.2018
1.2. Oblikovanje sklada – izločitev iz PP 4323002

1.3. Skupaj prihodki
2. ODHODKI
2.1. Sklep župana št. 1/2018 o denarni pomoči oškodovancu
po požaru v Podkraju
2.2. Sklep župana št. 2/2018 o uporabi sredstev
proračunske rezerve OH v letu 2018 za plačilo stroškov, ki
so nastali ob intervenciji v dneh od 9.12. do 15.12.2017, po
obilnem sneženju, žledolomu…
2.3 Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve za plačilo sanacije JP 622201 pokopališčeSelimovič, plaz GERČER

2.3. Skupaj odhodki
3. Nerazporejena sredstva sklada (1.3. – 2.3.)
4.

Realizirani
prihodki
5. 2. 2018

Saldo na kartici 5. 2. 2018

664,85
80.000,00
80.664,85

664,85
13.333,33
13.998,18

5.000,00

5.000,00

22.566,73

3.416,00

49.911,12
77.477,85
3.187,00

8.416,00

5.582,18

Občina ima brez predloga tega odloka še 53.098,12 evrov nerazporejenih sredstev rezerv, zato se s
tem predlogom odloka predlaga, da se 49.911,12 evrov teh sredstev nameni za pokrivanje DDV-ja in
nadzora za sanacijo plazu Gerčer.

Na osnovi navedenega Občinskemu svetu predlagamo, da se s tem odlokom zagotovijo
sredstva:
1. za plačilo stroškov DDV in stroškov nadzora za sanacijo plazu Gerčer v višini do 49.911,12
evrov.

3/ CILJI IN NAČELA PREDLOGA ODLOKA
S sprejetjem predloga odloka o uporabi sredstev rezerv želi predlagatelj skupaj s sredstvi države
zagotoviti sredstva za sanacijo plazu Gerčer in odpraviti nastalo škodo ter nevarnost za ljudi in
njihovo premoženje.

4/ OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ODLOKA NA PRORAČUN
Vrednost del, oziroma stroškov, ki bo s predlaganim odlokom bremenila obvezni rezervni sklad
občine, znaša 49.911,12 evrov, na sam proračun pa ne vpliva.

5/ RAZLOGI ZA OBRAVNAVO PO HITREM POSTOPKU
77. člen Poslovnika občine Hrastnik določa, da se odlok v primeru naravnih nesreč lahko sprejme po
hitrem postopku. Predlagatelj želi tudi čim hitreje zagotoviti pravno podlago za plačilo nastalih
stroškov, da bo lahko uveljavljal nepovratna državna sredstva, zato predlagamo, da Občinski svet
predlog odloka o uporabi proračunske rezerve obravnava in sprejme po hitrem postopku.
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Na podlagi določil 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 33. člena Statuta Občine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/2017) je Občinski svet občine Hrastnik na
. redni seji dne
_____ sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za SANACIJO JP 622201 POKOPALIŠČE – SELIMOVIČ, PLAZ GERČER

1. člen
S tem odlokom se določa namen in višina uporabe sredstev proračunske rezerve občine Hrastnik v
letu 2018 za sanacijo JP 622201 pokopališče – Selimovič, plaz Gerčer.
2. člen
Sredstva rezervnega sklada se s tem odlokom zagotovijo za pokrivanje stroškov davka na dodano
vrednost in nadzora do skupne višine 49.911,12 evrov.
3. člen
Odlok velja z dnem objave v Uradnem vestniku Zasavja.

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 HRASTNIK

__

Po obilnem deževju dne 12. 9. 2014 se je na dovozni cesti in dvorišču stanovanjske hiše
Brnica 54 ponovno aktiviral plaz, ki se je prvič aktiviral že leta 1998.
Na urejenem dvorišču so se pojavile deformacije in razpoke, ki napredujejo proti
stanovanjskemu objektu oz. proti garažnim objektom.
Ogrožen je tako stanovanjski objekt, kot tudi gospodarski objekt.
Ogrožena je fekalna kanalizacija, dostopna cesta, površinsko odvodnjavanje zaledja in strešin.
Dolžina plazu je cca 34 m, širina cca 27 m.
Za sanacijo plazu je potrebno izvesti podporno konstrukcijo in sicer pilotno steno v dolžini
30,5 m. Pilotna stena je locirana v brežini pod dvoriščem.
Prestaviti je potrebno tudi kanalizacijo, ki prečka predvideno lokacijo pilotne stene.
Urediti je potrebno površinsko odvodnjavanje, kot tudi globinsko z drenažo pred pilotno
steno. Dostopna cesta se po gradnji konstrukcije uredi v sklopu ureditve površin.
Po izvedbi pilotne stene, ustrojev ceste in odvodnjavanja je potrebno površine splanirati in
zatraviti.

Gradnja bo potekala z omejitvijo prometa in sicer z začasnimi zaporami ter po potrebi tudi
popolnimi zaporami.
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