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Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto
2014.
Obrazložitev:
1. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, 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.
Zakon o javnih financah določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v
posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski
proračun odloča župan, nad višino določeno z odlokom pa občinski svet s posebnim
odlokom. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 določa, da o uporabi sredstev
proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer na predlog župana
odloča občinski svet.

V odloku so predlagane naslednje sanacije plazovitih območij:
 Sanacija zemeljskega plazu pod javno cesto JP660372 Kamnik-Žale (do 40.000 €):
V začetku novembra 2013 je prišlo do plazu brežine pod javno potjo JP660372 KamnikŽale. Plaz je zajel brežino pod cesto, odlomni rob plazu pa poteka vzporedno tik ob robu
asfaltne ceste, ki je edini dostop do vasi Žale. Plaz si je ogledal geomehanik in napravil
zapisnik, izvedeni so bili interventni zaščitni ukrepi za preprečevanje poslabševanje
stanja. Občinska uprava je naročila izvedbo raziskovalnih vrtin in izdelavo PZI načrta
sanacije. Načrt predvideva izgradnjo podpornega zidu iz kamna v betonu dolžine približno
21m in povprečne višine 3m, izvedbo drenaže za odvajanje voda ter ostala zemeljska
dela za vzpostavitev kamnitega cestnega nasipa. Za izvedbo vseh del v letu 2014 in
izvedbo nadzora se predvidevajo sredstva v višini 40.000 €.

 Sanacija zemeljskega plazu nad lokalno cesto LC161011 Soteska-Poreber pri hiši
Poreber 10 (do 50.000 €):
Že v letu 2010 je v času obilnejših padavin v mesecu oktobru prišlo do plazu brežine nad
lokalno cesto LC161011 Soteska-Poreber pri hiši Poreber 10. Občina Kamnik je naročila
izdelavo geotehničnega poročila in predloga za sanacijo. Predlog za sanacijo predvideva
izgradnjo podporne konstrukcije iz kamna v betonu dolžine približno 22m in povprečne
višine 4m, izvedbo drenaže za odvajanje voda ter ostala zemeljska dela. Za izvedbo vseh
del v letu 2014 in izvedbo nadzora se predvidevajo sredstva v višini 40.000 €.

 Sanacija struge Oševka od hiše št. 15b do 7c – III. faza (do 50.000 €):
Občina Kamnik je že v letu 2012 in 2013 pričela z sanacijo poškodovane struge vodotoka
Oševek. V prvi in drugi fazi je zgradila nov most preko struge do dveh stanovanjskih hiš v
naselju Oševek in sanirala levi in desni breg struge v dolžini približno 80m. Stari most je
namreč predstavljal ozko grlo, zaradi katerega je skoraj vsako leto prihajalo do poplav
gorvodno od mostu. V letu 2014 nameravamo nadaljevati z sanacijo poškodovane in
nezadostno prepustne struge Oševka. Za ta namen predlagamo sredstva v višini 50.000
€.

 Sanacija zemeljskega usada na SV vogalu cerkve Sv. Ane v Tunjicah (do 30.000 €):
V Tunjicah pri cerkvi Svete Ane je prišlo do dveh zemeljskih usadov in sicer zemeljskega
usada vzdolž ceste, ki vodi ob pokopališkem zidu k cerkvi ter zemeljskega usada na
severovzhodnem vogalu cerkve. Občina Kamnik je naročila izdelavo projektne
dokumentacije za sanacijo obeh usadov. Prvi usad bo saniran iz proračunske postavke
6600. Na SV vogalu cerkve predvideva projekt izgradnjo podporne konstrukcije iz kamna
v betonu. Za izvedbo vseh del v letu 2014 in izvedbo nadzora se predvidevajo sredstva v
višini 30.000 €.


Intervencijski in preventivni ukrepi na vodotokih (do 80.000 €)
Intervencijski ukrepi na vodotokih se pojavljajo vsako leto in jih ni mogoče vnaprej
predvideti, saj so pogosto posledice visokih voda, neurij, poplav in plazov, ki
onemogočajo normalno pretočnost vodotokov. V letu 2013 je bilo potrebno izvesti kar
nekaj tovrstnih ukrepov, ki so pripomogli k varnosti infrastrukture in občanov. Glede na
dejstvo, da so državna sredstva na tem področju izredno omejene, so občine dolžne
sofinancirati ukrepe na vodotokih, tako ob izrednih dogodkih, kot na področju preventivnih
ukrepov. Občinska uprava je mnenja, da je potrebno s sanacijami pristopiti takoj, saj
odlašanje pomeni povečevanje stroškov in ogrožanje infrastrukture oziroma občanov.
Preventivni ukrepi za preprečitev posledic poplav se lahko izvajajo s pogodbeni izvajalci,
ki zagotovijo ustrezne stroje za čiščenje naplavin in plavja iz strug, ter odvoze materiala.
S prostovoljnimi oblikami dela (KS, gasilci, člani društev, ribiči, lovci, občani) pa se
izvajajo lažja dela, kot na primer odstranjevanje podrte zarasti, plavja, plavnih čepov in
odpadkov iz vodnih in priobalnih zemljišč. Cilj preventivnih ukrepov je varstvo pred
škodljivim delovanjem voda. V letu 2013 so bili tovrstni ukrepi že izvedeni v mesecu juniju

v KS Špitalič in KS Motnik, pri čemer lahko ugotovimo, da so bili glavni izvajalci
prostovoljci (gasilci, občani), ki so izvedli večino del. S tovrstnimi ukrepi bi bilo potrebno
nujno nadaljevati vsako leto, saj bi z rednim vzdrževanjem vodotokov lažje preprečevali
posledice poplav, kakor tudi zmanjševali stroške vzdrževanja in sanacij, glede na dejstvo,
da so se do sedaj izvajala le interventna dela.
2. Cilji in načela predloga odloka:
S sprejetjem odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi predlagatelj zagotoviti
sredstva za izvedbo intervencijskih ukrepov. Z izvedbo teh ukrepov bo odpravljena
povzročena škoda.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:
Finančne posledice v skupni višini 250.000 € ne bo dodatno bremenilo proračuna Občine
Kamnik, ampak bremeni proračunsko rezervo.
4. Razlogi za obravnavo po hitrem postopku:
139. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 101/2008, 45/2010 in
79/2011) med drugim določa, da se odlok lahko sprejme po hitrem postopku, kadar to
zahtevajo naravne nesreče, zato predlagamo, da Občinski svet Občine Kamnik predlog
Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve obravnava in sprejme po hitrem postopku.
Marjan Šarec
ŽUPAN

PRILOGA:
- Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah-UPB 4 (Ur. list RS, št. 11/11in 110/11ZDIU12), 77. člena Statuta Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 7. člena
Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 (Ur. list RS, št. __) je Občinski svet Občine
Kamnik na __. seji dne __. __. 2014 sprejel
ODLOK
O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE ZA LETO 2014
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 250.000 € za
sanacijo plazovitih in poplavnih območij v občini Kamnik.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Sanacijo zemeljskega plazu pod javno cesto JP660372 Kamnik-Žale v višini do 40.000 €.
2. Sanacijo zemeljskega plazu nad lokalno cesto LC161011 Soteska-Poreber pri hiši
Poreber 10 v višini do 50.000 €.
3. Sanacijo struge Oševka od hiše št. 15b do 7c – III. faza v višini do 50.000 €.
4. Sanacijo zemeljskega usada na SV vogalu cerkve Sv. Ane v Tunjicah v višini do 30.000
€.
5. Intervencijske in preventivne ukrepe na vodotokih v višini do 80.000 €.
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine
Kamnik za leto 2014.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014-6/7
Kamnik, dne __. februarja 2014
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

