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49. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 –
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NAMEN:

Obravnava in sprejem

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

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:
Letošnje aprilsko močno deževje s poplavami je v občini sprožilo 10 (deset) novih plazov, ki
ogrožajo stabilnost in prevoznost občinskih cest, 4 (štiri) kmetijske plazove in več poškodb
na občinskih cestah. Groba ocena škode na občinski infrastrukturi tako znaša 350.000 €.
Komisija za plazove je v mesecu maju izvedla terenske oglede skupaj s geomehanikom. Na
podlagi ogledov in ocene geomehanika glede stanja plazov so bili sprejeti nujni geotehničin
ukrepi (raziskave tal), ki se že izvajajo na terenu. Na podlagi raziskav plazovitih območji bo
mogoče pripraviti kvalitetno in strokovni tehnično dokumentacijo za sanacijo plazov, ki so se
sprožili zaradi poplav 28.4.2017. Po končanih raziskavah tal bo izdelan akcijski načrt ter
določene prioritete glede nevarnosti in ogroženosti širitve plazov ob občinskih cestah, s
čimer bi se v največji možni meri zmanjšali stroški sanacije in zagotovila normalna
prevoznost občinskih cest. Glede na videne poškodbe ob občinskih cestah in mnenja
geomehanika ocenjujemo, da bo potrebno takoj pričeti s sanacijami najmanj 5 plazov, ki so

posledica aprilskih poplav, saj ni mogoče zagotoviti varnega odvijanja prometa na občinskih
cestah, kar pomeni takojšnja sanacija plazovitega terena ali popolna zapora ceste. Groba
ocena stroškov za izvedbo sanacij najmanj 5 plazov znaša 200.000 €, zato bo del sredstev
potrebno zagotoviti tudi iz p.p. 6600 Odprava posledic elementarnih nesreč.
Zaradi omejenih finančnih sredstev je potrebno finančna sredstva zagotoviti v okviru
razpoložljivih virov, zato predlagamo, da se sredstva za sanacija podora skal v Podstudencu
v višini 100.000 €, v celoti prerazporedijo za interventno sanacijo plazov po poplavah aprila
2017. Sanacija podora skal v Podstudencu pa se predvidoma prestavi za eno leto, v
proračun za leto 2018.
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 določal, da o uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000
€ brez DDV za posamezen primer na predlog župana odloča občinski svet.
V predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve za leto 2017, so predlagane naslednje spremembe glede sanacij plazovitih območij:

 Interventna sanacija plazov po poplavah april 2017 (do 100.000 €):
Aprilsko močno deževje s poplavami je v občini sprožilo 10 (deset) novih plazov, ki
ogrožajo stabilnost in prevoznost občinskih cest, 4 (štiri) kmetijske plazove in več
poškodb na občinskih cestah. Groba ocena škode na občinski infrastrukturi tako znaša
350.000 €. Evidentirani in prijavljeni plazovi so se sprožili v naslednjih krajih Tunjice, Hrib
pri Kamniku, Špitalič, Gradišče, Ravne, Studenca, Podlom, Trobelno, Žaga, Zavrh in
Stolnik). Komisija za plazove je v mesecu maju izvedla terenske oglede skupaj s
geomehanikom. Na podlagi ogledov in ocene geomehanika glede stanja plazov so bili
sprejeti nujni geotehničin ukrepi (raziskave tal), ki se že izvajajo na terenu. Na podlagi
raziskav plazovitih območji bo mogoče pripraviti kvalitetno in strokovni tehnično
dokumentacijo za sanacijo plazov, ki so se sprožili zaradi poplav 28. 4. 2017. Po
končanih raziskavah tal bo izdelan akcijski načrt ter določene prioritete glede nevarnosti
in ogroženosti širitve plazov ob občinskih cestah, s čimer bi se v največji možni meri
zmanjšali stroški sanacije in zagotovila normalna prevoznost občinskih cest. Glede na
videne poškodbe ob občinskih cestah in mnenja geomehanika ocenjujemo, da bo
potrebno takoj pričeti s sanacijami najmanj 5 plazov, ki so posledica aprilskih poplav, saj
ni mogoče zagotoviti varnega odvijanja prometa na občinskih cestah, kar pomeni
interventna sanacija plazovitega terena ali popolna zapora ceste. Groba ocena stroškov
za izvedbo sanacij najmanj 5 plazov znaša 200.000 €, zato bo del sredstev potrebno
zagotoviti tudi iz p.p. 6600 Odprava posledic elementarnih nesreč.
2. Cilji in načela odloka:
S sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve za leto 2017 želi predlagatelj zagotoviti nujno potrebna sredstva za intervencijsko
sanacijo najmanj 5 (petih) plazov, ki so posledica poplav 28. 4. 2017, saj ni mogoče
zagotoviti varnega odvijanja prometa na občinskih cestah, kar pomeni interventna sanacija
plazovitega terena ali popolna zapora ceste.

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.
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog odloka:
Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 13. 6. 2017 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve za leto 2017«.
5. Razlogi za obravnavo po hitrem postopku:
120. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 97/15 in 20/17) med
drugim določa, da se odlok lahko sprejme po hitrem postopku, kadar to zahtevajo izredne
razmere ali naravne nesreče ali če bi zaradi sprejema akta po rednem postopku lahko
nastale težko popravljive posledice. V danem primeru gre za izvedbo intervencijskih ukrepov
za odpravo posledic naravne nesreče - poplave april 2017, s katerimi ni mogoče odlašati, da
ne bi nastale težko popravljive posledice. Zato predlagamo, da Občinski svet Občine Kamnik
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve za leto 2017 obravnava in sprejme po hitrem postopku.

Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve za leto 2017
- besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlagajo spremembe in
dopolnitve

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 in 20/17) in 120. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na …. seji dne ………….
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve za leto 2017
1. člen
V Odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/17) se 2.
člen spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Interventna sanacija plazov po poplavah april 2017 do 100.000 €,
2. Sanacija plazu Žubejevo 3a do 50.000 €.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016-3/11
Kamnik, dne …..
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNEGA ČLENA, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1.
2.

Sanacija podora skal v Podstudencu do 100.000 €,
Sanacija plazu Žubejevo 3a do 50.000 €.

