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NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto
2017.
Obrazložitev:

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč in drugih, 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 2017 bo predvidoma določal, da o uporabi sredstev proračunske
rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer na predlog župana odloča občinski
svet (enaka določba kot velja za leto 2016).
V odloku so predlagane naslednje sanacije plazovitih območij:

 Sanacija podora skal v Podstudencu (do 100.000 €):
V letu 2014 se je v kraju Podstudenec zgodil podor skal, ki je neposredno ogrožal varnost
ljudi, stanovanjskih objektov in državno cesto. Izveden je bil začasni nasip, izvedene
raziskave na terenu ter projektna dokumentacija. Za trajno rešitev je potrebno izvesti
lovilne podajne ograje, ki bodo sposobne zadržati vse skale in kamenje na tem območju.
Sanacija zajema namestitev lovilno podajne ograje v dolžini 70 metrov in višini 4 metre, ki
predstavlja II. fazo izvedbe. Sam projekt predvideva III. faze izvedbe oziroma 3 lokacije
namestitve lovilno podajnih ograj na tem območju. Za izvedbo vseh del II. faze v letu
2017 in izvedbo nadzora ter varnostnega načrta se predvidevajo sredstva v višini 100.000
€.

 Sanacija plazu Žubejevo 3a (do 50.000 €):
V letu 2016 je Občina Kamnik s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela dopis iz
katerega je razvidno, da ni predvidenih sredstev s strani države za sofinanciranje
predmetnega plazu kljub dejstvu, da je Občina Kamnik plaz prijavila in evidentirala v
evidenci nestabilnosti tal. V mesecu januarju in februarju sta bila izvedena dva terenska
ogleda plazu pod stanovanjsko hišo Žubejevo 3a s strani Občine Kamnik. Izveden je bil
razpis za izdelavo projektne dokumentacije, izvedene so bile geološko-geotehničine
raziskave, na podlagi katerih je bil izveden projekt za izvedbo (PZI) št. 1748/2016.
Projektna dokumentacija zajema izvedbo pilotne stene vzdolž roba dvorišča, ki bo
zaščitila temelje objekta in s tem preprečila nastanek nadaljnjih poškodb na objektu
Žubejevo 3a. Za izvedbo vseh del v letu 2017 in izvedbo nadzora ter varnostnega načrta
se predvidevajo sredstva v višini 50.000 €.
Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 17. seji, dne 7. decembra 2016, obravnaval predlog
Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 v prvi obravnavi in ocenil, da je
primerno pripravljen.
Občinski svet je zadolžil občinsko upravo, da pri pripravi predloga odloka v drugi obravnavi
upošteva pripombe, podane na 17. seji Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj pripomb
ni možno upoštevati.
Pri prvi obravnavi s strani Občinskega sveta ni bilo podanih pripomb na vsebino posameznih
členov.
2. Cilji in načela odloka:
S sprejetjem odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi predlagatelj zagotoviti
sredstva za izvedbo intervencijskih ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. Z
izvedbo teh ukrepov bo odpravljena povzročena škoda.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka:
Finančne posledice v skupni višini 150.000 € ne bodo dodatno bremenile proračuna Občine
Kamnik, ampak bodo bremenile proračunsko rezervo.
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PRILOGA:
- Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 17. in 60. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na …. seji dne …………. sprejel
ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 150.000 € za
sanacijo plazovitih in poplavnih območij v občini Kamnik.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Sanacija podora skal v Podstudencu do 100.000 €,
2. Sanacija plazu Žubejevo 3a do 50.000 €.
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine
Kamnik za leto 2017.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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