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ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
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PREDLAGATELJ:

Zlatko-Martin Marušič, župan Občine Miren-Kostanjevica

PRAVNA OSNOVA: 49. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO,
109/08 in 49/09), 115. člena Statuta občine Miren-Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/2007) in 7. člena Odloka o proračunu (Ur.l.
RS, št. 41/07))
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o uporabi sredstev proračunske
rezerve za leto 2010.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:
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 Miren-Kostanjevica za leto 2010 določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve
nad 10.000 € za posamezen primer na predlog župana odloča občinski svet.
V odloku je predlagana naslednja poraba sredstev:
• Poravnavo stroškov intervencije do 36.500 €
V poplavah med 16.09. in 20.09.2010 in v tednih, ki so sledili so nastali stroški, ki so zajemali
stroške intervencije ob poplavi in za odpravo posledic poplave in so: stroški peska, dovoz in
polnjenje vreč, dostave vreč, nakup potopnih črpalk, hrane za pripadnike civilne zaščite in

gasilcev, refundacij plač pripadnikom CZ in gasilcem in drugih manjši stroški povezani z
intervencijo.
• Sanacijo lokalnih cest, javnih poti, poljskih poti in gozdnih poti in v višini do 30.000 €
Poplave so poškodovale velik del uničile precejšnji del javnih poti, poljskih poti, gozdnih poti
in del lokalne ceste, ki potekajo ob reki Vipavi: Poljske poti (Miren, Orehovlje in Bilje)
JP759212, JP759111, JP759151, JP759211, LC299031, JP759301, JP759231, JP759235,
R3-615, JP759051, JP759021, JP759031, JP759034, R3-614, Nasip na parceli št.
389,390,392/1,392/2 in 393 vse k.o. Miren, Nasip na parceli št.429 k.o. Orehovlje. Večina
poti je sanirana razen nasipov.
2. Cilji in načela predloga odloka:
S sprejetjem odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi predlagatelj zagotoviti
sredstva za plačilo vseh obveznosti, ki so nastale kot posledica katastrofalne poplave in
sanacijo nekaterih prizadetih cest. Prav tako pa sprejetje odloka pomeni osnovo za izpolnitev
zakonskega pogoja za pridobitev državnih sredstev za odpravo posledic poplav in neurij iz
preteklih let.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:
Finančne posledice v skupni višini 65.500 € dodatno ne bremenijo proračuna Občine MirenKostanjevica za leto 2010, ampak bremenijo proračunsko rezervo, ki je na dan 14.12.2010
znašala 71.467,70 EUR.
4. Razlogi za obravnavo po hitrem postopku:
95. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica med drugim določa, da se
odlok lahko sprejme po hitrem postopku, kadar to zahtevajo naravne nesreče, zato
predlagam, da Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlog odloka o uporabi sredstev
proračunske rezerve obravnava in sprejme po hitrem postopku.
Pripravil:
Aleš Vodičar, Tajnik.
ŽUPAN
Zlatko-Martin Marušič
PRILOGA:
• Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2010

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 115. člena
Statuta občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007) in 7. člena Odloka o
proračunu (Ur.l. RS, št. 41/07)), je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 2. seji, dne
23.12.2010, sprejel
ODLOK
O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE ZA LETO 2010
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 66.500 € za
odpravo posledic poplav med 16. in 20.9.2010 v občini Miren-Kostanjevica.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Poravnavo stroškov intervencije do 36.500 €
2. Sanacijo lokalnih cest, javnih poti, poljskih poti in gozdnih poti in v višini do 30.000 €
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine
Miren-Kostanjevica za leto 2010.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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