Predlagatelj:
MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 20.05.2013
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 28. redni seji dne 30.05.2013 obravnava in
sprejme:
ZADEVA:

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
ZA LETO 2013

GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za finance, Karmen Slokar
Oddelek za okolje in prostor, Irena Raspor, Jošt Černigoj
Oddelek za gospodarstvo in investicije, Alenka Čadež Kobol
PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za finance in premoženjske zadeve
OBČINSKEGA SVETA:
PREDLOG ODLOKA:

I. OBRAVNAVA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl. US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US. U-I267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12) ter 16. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na ____ seji dne ____
sprejel
ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE ZA LETO 2013
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 378.440,00 evrov se namenijo za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč iz let 2010, 2011, 2012 in 2013. Sredstva se namenijo za:
- operativne stroške ob intervencijah;
- odpravo posledic naravnih nesreč na javnih objektih in infrastrukturi;
- izgradnjo kablovoda Skuk.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega računa
Občine Ajdovščina za leto 2013.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 4102-8/2013
Datum:

ŽUPAN:
Marjan Poljšak, l.r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga odlok ureja:
Oblikovanje in uporabo sredstev proračunske rezerve občine ureja 49. člen Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12). Natančneje pa način
uporabe določa 8. člen Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 (Uradni list RS, št.
13/12, 12/13).
Župan ima na podlagi odloka o proračunu pooblastilo razpolaganja s sredstvi proračunske rezerve
do višine 10.000,00 €. V vseh primerih, ki presegajo to pooblastilo, o uporabi sredstev odloča
občinski svet s posebnim odlokom.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve odloka:
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, toče, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
V zadnjih letih so poplave in orkanska burja zajele občino Ajdovščina. Nastala je večja škoda na
javnih objektih in gospodarski javni infrastrukturi. Sprožili so se tudi številni zemeljski plazovi. V
letu 2011 je občina na ministrstvo pristojno za okolje (Ministrstvo za okolje in prostor) v sklopu
ostalih projektov prijavila izgradnjo kablovoda Skuk. Pogodbe o sofinanciranju občina v letih 20112012 ni prejela, zato je s pričetkom del počakala do zagotovitve sredstev s strani ministrstva
pristojnega za okolje (Ministrstva za kmetijstvo in okolje).
Viri sredstev za oblikovanje proračunske rezerve so naslednji:
a. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje:
- kablovod Skuk 225.000,00 evrov;
b. lastna sredstva in obresti 153.440,00 evrov.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:
S sprejetjem odloka se določa poraba sredstev proračunskega sklada, tako da to nima dodatnih
finančnih posledic za proračun.
ŽUPAN:
Marjan POLJŠAK, l.r.

