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OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK

Zadeva: PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE
REZERVE V LETU 2015 ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ IZ LETA 2014 – 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 spremembi in dopolnitvi Odloka uporabi sredstev
proračunske rezerve Občine Hrastnik v letu 2015 za odpravo posledic naravnih nesreč iz leta 2014.

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 2015 (Uradni vestnik Zasavja št. 4/2015) v 10. členu
določa, da župan odloča o posamezni uporabi sredstev rezerv do 30.000 evrov, zato se za odpravo
posledic naravnih nesreč za plaz Klemen na Dolu v nadaljevanju predlaga zagotovitev sredstev z
odlokom občinskega sveta.
2/ RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA
Občinski svet je v mesecu juniju sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine
Hrastnik v letu 2015 za odpravo posledic naravnih nesreč iz leta 2014 (UVZ, št. 18/2015) , s katerim je
zagotovil sredstva za plačilo DDV-ja in spremljajočih stroškov za sanacijo plazov, za katere bo sredstva
v neto vrednosti sanacije zagotovilo ministrstvo iz državnih rezerv.
S sprejetim odlokom v mesecu juniju so zagotovljena sredstva za plačilo davka na dodano vrednost
in spremljajoči stroški za sanacijo naslednjih plazovitih območij:





Plaz Golouh – Šentjurc med Brdcami in Uničnim
Plaz Boben
Plaz Brdce - Homšek
Plaz na LC 122010 Podkraj-Radeče

Pogodbena vrednost del:
 Plaz Golouh – Šentjurc med Brdcami in Uničnim 225.075,58 € brez DDV in 274.592,21 z DDV,
 Plaz Boben 29.765,00 € brez DDV in 36.313,30 z DDV,
 Plaz Homšek 32.341,03 € brez DDV in 39.456,06 z DDV,
 Plaz na LC 122010 Podkraj-Radeče 19.842,00 € brez DDV in 24.207,24 z DDV.
Občina bo predvidoma v letu 2015 od ministrstva dodatno prejela še sredstva državnih rezerv za
sanacijo plazu Klemen na Dolu pri Hrastniku, prav tako v neto vrednosti gradbenih del, sredstva za
DDV in ostale stroške pa mora občina zagotoviti sama. Na osnovi navedenega predlagamo
Občinskemu svetu, da se iz sredstev rezerv zagotovijo še manjkajoča sredstva za sanacijo plazu
Klemen na Dolu pri Hrastniku:
Pogodbena vrednost del:
 Plaz Klemen na Dolu pri Hrastniku … 40.266,02 € brez DDV in 49.124,54 € z DDV.
Viri financiranja:
- država bo zagotovila 39.202,02 €,
- iz rezervnega sklada občine pa se zagotovijo sredstva v višini:
1. DDV v višini 8.858,52 €,
2. Gradbeni nadzor v višini 4.421,09 bruto €,
3. Geomehanski nadzor v višini 1.064,00 neto €.
SKUPAJ: 14.343,61 €
Omenjeni predlog prav tako na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah izpolnjuje pogoje za
uporabo sredstev rezervnega sklada občine, v okviru sredstev rezerv pa so le-ta še na voljo, kot sledi:

Planirani prihodki
2015/Planirani
odhodki 2015

1. Saldo 1.1.2015
2. Oblikovanje sklada – izločitev iz PP 4323002
(po 1. rebalansu)
3. Poraba sredstev sklada
3.1. Sklep župana št. 3/2014 _ plačilo stroškov
intervencije po obilnem deževju v septembru
2014
3.2. Odlok o uporabi sredstev proračunske
rezerve Občine Hrastnik v letu 2015 za odpravo
posledic naravnih nesreč iz leta 2014 (UVZ, št.
18/2015)
4. Prihodki / odhodki / razlika
5. Saldo 23.9.2015

18.342,68
102.887,00

Realizirani
prihodki
I-V/2015

Realizirani
odhodki
I-V/2015

18.342,68
50.971,63

12.575,27

12.575,27

12.575,27

12.575,27

87.644,78

0,00

21.009,63

69.314,31

12.575,27
56.739,04

Iz prve kolone prikazane tabele je razvidno, da ima občina še 21.009,63 evrov nerazporejenih
sredstev rezerv, zato se s tem predlogom odloka predlaga, da se za sanacijo plazu Klemen na Dolu pri
Hrastniku zagotovijo manjkajoča sredstva v višini 14.343,61 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 plazovitega območja na Dolu pri Hrastniku in s tem odpraviti nastalo
škodo.
4/ OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ODLOKA NA PRORAČUN
Vrednost del, ki bo bremenila občino, znaša 14.343,61 evrov in bo po predlogu odloka bremenila
rezervni sklad občine, tako da finančnih posledic za sprejeti proračun ne bo, saj so v okviru rebalansa
proračuna zagotovljena sredstva v višini 102.887,00 evrov, ki so namenjena za oblikovanje sklada v
letu 2015.
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. Ker postopki z državo za umestitev plazu v državne programe in podpis
sofinancerske pogodbe traja že dalj časa in še ni zaključen, želi predlagatelj zagotoviti lastne vire za
sanacijo plazu pravočasno, zato predlagamo, da Občinski svet predlog odloka o spremembi in
dopolnitvi 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 8. redni seji dne 1.10.2015 sprejel

O D L O K o spremembi in dopolnitvi odloka
o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Hrastnik v letu 2015
za odpravo posledic naravnih nesreč iz leta 2014

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka, tako da glasi:
Sredstva rezervnega sklada se s tem odlokom zagotovijo do višine 89.774,56 evrov za pokrivanje
stroškov sanacije plazu Golouh – Šentjurc med Brdcami in Uničnim, plazu Boben, plazu Homšek,
plazu na LC 122010 Podkraj-Radeče in plazu Klemen na Dolu pri Hrastniku za naslednje namene:




DDV v višini 76.403,72 €,
Gradbeni nadzor v višini 7.892,18 €,
Geomehanski nadzor in PID dokumentacija v višini 5.478,66 evrov.

3. člen
Odlok velja z dnem objave v Uradnem vestniku Zasavja.

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ
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ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

PREDLOG ZA KORIŠČENJE SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru programov za sanacijo posledic naravnih nesreč, za leto
2015 Občini Hrastnik, dodelilo sofinancerska sredstva poleg že odobrenih ukrepov:
1.
2.
3.
4.

Golouh – Šentjurc med Brdcami in Uničnim,
Plaz Boben,
Plaz Brdce - Homšek,
Plaz na LC 122010 Podkraj-Radeče,

Predvidoma tudi za ukrep:
5. Sanacija plazu Klemen na Dolu pri Hrastniku
Predmet sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in prostor je izvedba gradbenih del, medtem ko
stroški davka na dodano vrednost, gradbenega nadzora, projektantskega nadzora, geomehanskega
nadzora, koordinacije in priprava dokumentacije niso predmet sofinanciranja, sredstva zanje pa mora
zagotavljati občina.
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe predlaga, da se sredstva proračunske rezerve,
glede na nujno potrebne sanacije posledic naravnih nesreč zagotovijo za navedene namene.

Opis obstoječega stanja in predvidena ureditev za
 Plaz Klemen na Dolu pri Hrastniku,
Po obilnih padavinah v septembru 2010 in ponovno 2014 se je v pobočju nad stanovanjskim
objektom ponovno aktiviral plaz, ki je aktiven že več let. Stanovanjska hiša je vkopana v srednje
nagnjeno pobočje izza nje pa je izveden oporni zid višine do 1.2m, ki je popolnoma razpokan in
nagnjen. V pobočju nad zidom so po obilnem deževju nastale razpoke in posedki, opazni pa so tudi
znaki precejšnje razmočenosti. Podtalnica pronica v klet objekta, kjer jo je potrebno redno črpati.
Hiša je tudi precej razpokana.
Za sanacijo je predlagana izvedba dreniranja pobočja s kamnitimi rebri, obnova poškodovane
kanalizacije in ureditev površinskega odvodnjavanja višje ležečega pobočja. Poleg tega bo potrebno
izza objekta izvesti drenažo do dna temeljev, kar bo zahtevalo precej globok izkop, ki ga bo potrebno
varovati z zagatnico. Potrebna bo tudi izvedba novega opornega zidu izza objekta.

Predračunska vrednost sanacije plazu Klemen na Dolu pri Hrastniku znaša 40.266,02 € brez DDV
in 49.124,54 € z DDV.
Občina Hrastnik je z Ministrstvom za okolje in prostor (financer), dne 21.09.2015 podpisala vlogo za
pripravo pogodbe za financiranje sanacije Plazu Klemen na Dolu pri Hrastniku.
Za sanacijo plazu pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor še ni sklenjena, končani pa so postopki
javnega naročanja ter dokumentacija za pripravo pogodbe predana ministrstvu.
Iz Vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče za sanacijo plazu št. 35425 13/2014-1004384, ki jo je občina Hrastnik podpisala 21. 09. 2015 izhaja, da so davek na dodano
vrednost, gradbeni nadzor, projektantski nadzor, geomehanski nadzor( ki je zajet v neto predračunski
vrednosti del), koordinacija in priprava dokumentacije strošek občine, zato predlagamo, da se
sredstva za plačilo teh stroškov zagotovijo iz rezervnega sklada občine in sicer:
1. DDV v višini 8.858,52 €,
2. Gradbeni nadzor v višini 4.421,09 bruto €,
3. Geomehanski nadzor v višini 1.064,00 neto €.
SKUPAJ: 14.343,61 €
Za odpravo posledic navedenih naravnih nesreč nastalih v letu 2014 po delnih programih Vlade RSje
izvedba navedenih sanacijskih ukrepov nujna, zato menimo, da je predlog za koriščenje sredstev
proračunske rezerve utemeljen.

Vodja oddelka
Tomaž SIHUR

