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PRAVNA OSNOVA:

49. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 –
ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18),
17. in 60. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15
in 20/17), 124. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018 v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018.
Obrazložitev:

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:
Občinska uprava vsako leto pripravi predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve
za tekoče leto, glede na razpoložljive podatke, projekte PZI, raziskave, terenske oglede itd.
Na podlagi izdelanih projektov PZI za večje objekte (plazove, vodotoke), izvede javno
naročilo na Portalu javnih naročil, kjer je šele po zaključenem postopku in pravnomočni
odločitvi znana končna oziroma dejanska vrednost sanacije.

V konkretnem primeru je bil na Portalu javnih naročil objavljen razpis za sanacijo podora skal
v Podstudencu, katerega pogodbena vrednost znaša 99.690,47 € z DDV, pri čemer je
potrebno zagotoviti še sredstva za izvedbo gradbenega nadzora, varnostni načrt,
koordinacijo varnostnega inženirja ter delno odstranitev začasnega obrambnega nasipa iz
leta 2014. Občinska uprava ocenjuje, da je potrebno za celotno investicijo zagotoviti 125.000
€ z DDV.
Druga sprememba se nanaša na neurje 29, maja letos, ko je občino zajelo močno neurje s
padavinami, ki so povzročile plaz nad stanovanjsko hišo Košiše 5, ki je neposredno ogrožal
stanovanjski objekt. V času intervencije je bil s strani Civilne zaščite Občine Kamnik izrečen
začasni ukrep evakuacije stanovalcev, s ciljem, da se zaščiti njihovo življenje ter premoženje.
Sočasno z intervencijo so se izvajale terenske raziskave plazovitega pobočja, terenski ogledi
geomehanika in projektiranje sanacijskega ukrepa. Občinska uprava je izvedla postopek
zbiranja ponudb, ter z izbranemu izvajalcu izdala naročilnico za sanacijo v vrednosti
21.180,27 € z DDV, pri čemer je potrebno zagotoviti še sredstva za izvedbo gradbenega
nadzora, varnostni načrt, koordinacijo varnostnega inženirja, projektno dokumentacijo PZI,
strokovni ogled geomehanika ter intervencijska dela. Občinska uprava ocenjuje, da je
potrebno za celotno investicijo skupaj z intervencijo zagotoviti 45.000 € z DDV.
V konkretnem primeru gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Odloka o uporabi
sredstev proračunske rezerve za leto 2018, zato občinska uprava predlaga, da se obravnava
po skrajšanem postopku.
Planirana investicija ureditev vodotoka Oševek se zaradi omejenih sredstev prestavi v
naslednje proračunsko obdobje.
V spremembah in dopolnitvah odloka so predlagane naslednje sanacije plazovitih območij:
•

Sanacija podora skal v Podstudencu (do 125.000 €):
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. Na Portalu javnih naročil je bil v mesecu marcu letos objavljen razpis za
sanacijo podora skal v Podstudencu, katerega pogodbena vrednost je znašala
99.690,47 € z DDV, pri čemer je bilo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva za
izvedbo gradbenega nadzora, varnostni načrt, koordinacijo varnostnega inženirja ter
delno odstranitev začasnega obrambnega nasipa iz leta 2014, kar skupaj znaša
125.000 € z DDV.

•

Sanacija plazu Košiše 5 (do 45.000 €):
Občino Kamnik je 29, maja zajelo močno neurje s padavinami, ki je povzročilo večji
plaz nad stanovanjsko hišo Košiše 5. Plaz je neposredno ogrožal stanovanjski objekt.
V času intervencije je bil s strani Civilne zaščite Občine Kamnik izrečen začasni ukrep
evakuacije stanovalcev, s ciljem, da se zaščiti njihovo življenje ter premoženje. Na
kraju se je takoj pričelo odstranjevanje plazečega materiala in poškodovanega
nadstreška objekta. Sočasno z intervencijo so se izvajale terenske raziskave
plazovitega pobočja, terenski ogledi geomehanika in projektiranje sanacijskega
ukrepa. Občinska uprava je izvedla postopek zbiranja ponudb, ter izbranemu
izvajalcu izdala naročilnico za sanacijo plazu v vrednosti 21.180,27 € z DDV, pri
čemer je bilo potrebno zagotoviti še sredstva za izvedbo gradbenega nadzora,

varnostni načrt, koordinacijo varnostnega inženirja, projektno dokumentacijo PZI,
strokovni ogled geomehanika ter intervencijska dela, kar skupaj znaša 45.000 € z
DDV.
Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 23. seji, dne 14. februarja 2018, obravnaval in
sprejel predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018.
2. Cilji in načela odloka:
S sprejetjem spremembe in dopolnitve odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi
predlagatelj zagotoviti potrebna 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 170.000 € 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 2. 10. 2018 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 2018«.
5. Razlog za obravnavo po skrajšanem postopku:
V danem primeru gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Odloka o uporabi sredstev
proračunske rezerve za leto 2018, zato občinska uprava predlaga, da se obravnava po
skrajšanem postopku na podlagi 124. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik
(Uradni list 97/15 in 20/17).

Igor Žavbi
PODŽUPAN
V ZAČASNEM OPRAVLJANJU
FUNKCIJE ŽUPANA

Priloga:
- Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za
leto 2018
- 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, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 –
ZIPRS1819 in 13/18), 17. in 60. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in
20/17) in 124. člena 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 2018
1. člen
V Odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18), se
1. člen spremeni tako, da se glasi: »Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva
do skupne višine 170.000 € za sanacijo plazovitih območij v občini Kamnik«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi: »Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za: 1.
Sanacija podora skal v Podstudencu do 125.000 €, 2. Sanacija plazu Košiše 5 do 45.000 €«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2017-3/11
Kamnik, dne …..

Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Občine Kamnik
Igor Žavbi

Besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlagajo spremembe in
dopolnitve:
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. Ureditev vodotoka Oševek do 50.000 €.

