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OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK

Zadeva: PREDLOG ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2016 ZA
ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ – hitri postopek
Namen: Obravnava in sprejem
Pravna podlaga: 49. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN,
107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D), 31. člen Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010,
19/2010 popravek) in 76. člen Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010)
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 v letu
2016 za odpravo posledic naravnih nesreč.
Priloge:
Predlog Oddelka za prostor, okolje in GJS za koriščenje sredstev rezerve z dne 9.9.2016
Predlog Oddelka za splošne zadeve za koriščenje sredstev rezerve z dne 20.9.2016

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 2016 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. Tako smo z ministrstvom dogovorili, da nam v letu 2016 zagotovi sredstva za sanacijo
plazu Selinšek in za sanacijo erozijskega območja na LC 122010 Podkraj-Radeče, ker pa zadnja leta
ministrstvo zagotavlja le sredstva v višini neto vrednosti gradbenih del, mora občina sredstva za plačilo
davka na dodano vrednost in za ostale stroške zagotoviti sama.
Poleg tega je bilo dne 29.8.2016 v Hrastniku močno neurje, ki je povzročilo ogromno škode. Z intervencijo in
odpravljanjem ovir so nastali intervencijski stroški, ki jih mora občina poravnati, po popisu škode in
posredovanju zahtevka na državo pa se računa, da bi sredstva, ki presegajo 1,5 % primerne porabe občine,
prejeli povrnjena. Seveda računamo tudi na to, da bo država zagotovila vsaj del sredstev za sanacijo škode, ki
je nastala ob tem neurju, da bo možno škodo tudi sanirati .

Na osnovi navedenega se Občinskemu svetu predlaga, da se s tem odlokom zagotovijo sredstva:
1. za plačilo stroškov DDV-ja in nadzora ter PID dokumentacije za plaz Selinšek in za sanacijo
erozijskega območja na LC 122010 Podkraj-Radeče v skupni višini 35.192,19 evrov, in
2. za delno plačilo stroškov intervencije po neurju 29.8.2016 v skupni višini 48.641,49 evrov.

Stanje sredstev rezervnega sklada 31.8.2016 znaša:
Planirani prihodki
2016/Planirani
odhodki 2016

1. PRIHOKI
1.1. Saldo 1.1.2016
1.2. Oblikovanje sklada – izločitev iz PP
4323002
1.3. Skupaj prihodki
2. ODHODKI
2.1. Sklep župana št. 1/2016_sredstva za
izdelavo projektne dok. za sanacijo plazu Gerčer
na Brnici (Ozzing, d.o.o.)
2.2. Sklep župana št. 2/2016 o zagotovitvi
sredstev rezerv za sanacijo plazu pri stanov. hiši
Unično 5 na Dolu
2.3. Skupajodhodki
3. Nerazporejena sredstva sklada (1.3. – 2.3.)
4. Saldo na kartici 31.08.2016

Realizirani
prihodki
I-VIII/2016

7.652,68
105.644,00

7.652,68
52.822,00

113.296,68

60.474,68

Realizirani
odhodki
I-VIII/2016

12.078,00

12.078,00

17.385,00

0

29.463,00
83.833,68

12.078,00
48.396,68

Iz prve kolone prikazane tabele je razvidno, da ima občina še 83.833,68 evrov nerazporejenih sredstev rezerv,
zato se s tem predlogom odloka predlaga, da se vsa sredstva namenijo za predlagane namene.

3/ CILJI IN NAČELA PREDLOGA ODLOKA
S sprejetjem predloga odloka o uporabi sredstev rezerv želi predlagatelj skupaj s sredstvi države zagotoviti
sredstva za sanacijo plazovitih in erozijskih območij in s tem odpraviti nastalo škodo ter poravnati del
stroškov intervencije po zadnjem neurju, del stroškov pa bo občina poravnala iz proračunskih sredstev za
leto 2016, v kolikor ne bo prejela dovolj sredstev z države, pa še iz rezervnega sklada leta 2017.
4/ OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ODLOKA NA PRORAČUN
Vrednost del, oziroma stroškov, ki bo s predlaganim odlokom bremenila rezervni sklad, znaša 83.833,68
evrov.
5/ RAZLOGI ZA OBRAVNAVO PO HITREM POSTOPKU
76. člen Poslovnika občine Hrastnik določa, da se odlok v primeru naravnih nesreč lahko sprejme po hitrem
postopku. Predlagatelj želi čim hitreje zagotoviti pravno podlago za plačilo nastalih stroškov, 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. 79/1999, 124/2000, 79/2001,
30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010
- ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D) in 31. člen Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 17/2010,
19/2010 popravek) je Občinski svet občine Hrastnik na 15. redni seji dne 29. 9 2016 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Hrastnik v letu 2016
za odpravo posledic naravnih nesreč

1. člen
S tem odlokom se določa namen in višina uporabe sredstev proračunske rezerve občine Hrastnik v letu 2016
za odpravo posledic naravnih nesreč iz preteklih let in neurja iz avgusta 2016.
2. člen
Sredstva rezervnega sklada se s tem odlokom zagotovijo za pokrivanje:
1/ stroškov sanacije plazu na JP 622521 Marno – Bizjak – Polak – Selinšek v Hrastniku ter stroškov sanacije
erozijskega območja na LC 122010 Podkraj – Radeče v skupni višini 35.192,19 €, od tega:
- za stroške DDV v višini 30.461,71 €,
- za gradbeni nadzor v višini 2.280,48 €,
- za geomehanski nadzor in PID dokumentacijo v višini 2.450,00 €, in
2/ delnega plačila stroškov intervencije po neurju z dne 29.8.2016 v višini 48.641,49 €.
3. člen
Odlok velja z dnem objave v Uradnem vestniku Zasavja.

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ

