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3. TOČKA DNEVNEGA REDA: 

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE LJUTOMER V 

LETU 2020 – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

 

OBČINA LJUTOMER  

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011 - UPB, 

14/2013, 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 13/2018), ter 35. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno 

glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016), je Občinski svet Občine Ljutomer 

na ... redni seji, …. …. 2020 sprejel  

 

 

S K L E P  št.  

 

 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 

Občine Ljutomer v letu 2020 po skrajšanem postopku.  

 

2. Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

 

 

Številka: 032/2020-10- 

Datum:        

 

 

                    

                mag. Olga KARBA,  

            ŽUPANJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti:  

 Branko Novak, višji svetovalec  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3758
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I. UVOD  

 

1. NASLOV ODLOKA  

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE LJUTOMER V 

LETU 2020 

 

2. OPIS RAZLOGOV ZA SPREJEM  ODLOKA  

Zakon o javnih financah v 49. členu določa, da se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za 

proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za 

odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, 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.  

 

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s 

katerim se sprejme občinski proračun, odloča županja na predlog za finance pristojnega organa 

občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev 

proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet 

občine z odlokom.  

 

Zaradi posledic neurij z dolgotrajnimi deževnimi obdobji se je v Občini Ljutomer sprožilo več 

zemeljskih plazov, ki so poškodovali komunalno infrastrukturo, ceste in objekte. Z interventnimi in 

sanacijskimi deli bodo stabilizirane in odvodnjavane plazine, sanirane poškodbe javne 

infrastrukture, zagotovljena cestna varnost, zagotovljena dolgoročna in stabilna oskrba prebivalstva 

z elektriko, vodo in ostalimi življenjsko potrebnimi dobrinami,  ceste pa bodo zopet normalno 

prevozne. 

 

Glede na navedena dejstva se predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku.   

 

3. CILJI IN NAČELA ODLOKA 

Cilj odloka je, da se iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva za delno odpravo posledic neurij, ki 

so sprožile plazove  ter povzročile druge poškodbe objektov prometne infrastrukture in komunalnih 

vodov. 

 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Uveljavitev odloka bo imelo finančne posledice za proračun Občine Ljutomer. S sredstvi, ki bodo 

zagotovljena po Odloku, se bodo poravnali stroški sanacij občinskih cest, odmere cest po sanaciji in 

sanacija plazov. 

 

5. PRAVNE PODLAGE  

49. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011 - UPB, 14/2013, 101/13, 55/2015 – ZFisP 

in 13/2018) in 18. ter 119. člen Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 

11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016). 
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II. BESEDILO ODLOKA 

 

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE LJUTOMER V 

LETU 2020 

 

1. člen  

Za odpravo posledic neurij z dolgotrajnimi deževnimi obdobji, ki so povzročile več zemeljskih 

plazov v Občini Ljutomer, se proračunska rezerva Občine Ljutomer za leto 2020 nameni za sanacijo 

poškodb objektov in stabilizacijo terena z izvedbo sanacijskih del na plazovih LC 223051 

Podgradje – Ilovci, za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazu na širšem območju pod 

vodohranom Radomerje 2, vključno s cesto LC 302171 Radomerje – Ivanjkovci in začetek 

sanacijski del na tem področju, za izdelavo predhodnega geomehanskega poročila ter projektne 

dokumentacije za sanacijo plazu v Moravcih (pobočje hriba proti Gomili) vključno s cesto LC 

223131 Radoslavci – Moravci na tem odseku in za geodetsko odmero cest po sanaciji plazov.  

Za navedene namene se iz sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer zagotovijo sredstva v 

višini 120.000 EUR in predvidoma 250.000 EUR, ki predstavlja transferni prihodek Ministrstva za 

okolje in prostor za sanacijo plazov.  

 

2. člen 

Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka, se namenijo za sanacijo škode na cestah in 

cestni infrastrukturi, ki je nastala zaradi neugodnih vremenskih razmer in neurij ter za izdelavo 

projektne dokumentacije stroške gradbenih del sanacije plazov in odmero cest po sanaciji plazov iz 

1. člena tega odloka.  

 

3. člen 

Sredstva se črpajo v skladu z roki zapadlosti obveznosti do izvajalcev sanacijskih in  intervencijskih 

del, po računih oz. gradbenih situacijah. 

 

4. člen 

Sredstva za sanacijo cest, ki so jih poškodovali plazovi se iz proračunske rezerve črpajo glede na, za 

ta namen, pridobljena finančna sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor v skladu z Vlogo za 

dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče - plazov za stabilizacijo terena in objektov 

ter obnovo občinske ceste in komunalne infrastrukture v skladu s pogodbo, ki se sklene med Občino 

Ljutomer ter Ministrstvom za okolje in prostor. 

   

5. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

  

 

 

Številka: 032/2020-10- 

Datum:    

 

 

              mag. Olga KARBA,  

           ŽUPANJA  
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O b r a z l o ž i t e v :  

 

Za obravnavo in sprejem je pripravljen predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve 

Občine Ljutomer v letu 2020.  

 

Zaradi posledic neurij z dolgotrajnimi deževnimi obdobji se je v Občini Ljutomer sprožilo več 

zemeljskih plazov, ki so poškodovali komunalno infrastrukturo, ceste in objekte. S sanacijskimi in 

interventnimi deli se stabilizira plazeč teren in objekti, sanirane bodo poškodbe javne infrastrukture, 

zagotovljena cestna varnost, zagotovljena dolgoročna in stabilna oskrba prebivalstva z elektriko, 

vodo in ostalimi življenjsko potrebnimi dobrinami,  ceste pa bodo zopet normalno prevozne. 

 

Glede na ogled terena s strani pristojnih služb in vzdrževalca občinskih cest je bilo ugotovljeno, da 

so ceste in cestna infrastruktura poškodovane in uničene zaradi obilnega deževja in neviht. Nekatere 

ceste so težje prevozne promet pa je tudi omejen in moten z delnimi zaporami ali pa omejitvami 

teže prevoznih sredstev. 

 

Zaradi nastalih poškodb, ki jih ni mogoče sanirati v okviri rednega letnega vzdrževanja cest je 

nastala potreba po izvedbi nujnih interventnih sanacijskih in investicijskih del.  

 

Za odpravo posledic neurij z dolgotrajnimi deževnimi obdobji, ki so povzročile več zemeljskih 

plazov v Občini Ljutomer, se proračunska rezerva Občine Ljutomer za leto 2020 nameni za sanacijo 

poškodb objektov in stabilizacijo terena z izvedbo sanacijskih del na plazovih LC 223051 

Podgradje – Ilovci, za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazu na širšem območju pod 

vodohranom Radomerje 2, vključno s cesto LC 302171 Radomerje – Ivanjkovci in začetek 

sanacijski del na tem področju, za izdelavo predhodnega geomehanskega poročila ter projektne 

dokumentacije za sanacijo plazu v Moravcih (pobočje hriba proti Gomili), vključno s cesto LC 

223131 Radoslavci – Moravci na tem odseku in za geodetsko odmero cest po sanaciji plazov.  

 

Sredstva za namene sanacije plazov in urejanje vozišč na plaziščih se bodo aktivirala glede na 

podane Vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče za obnovo občinske cestne 

in komunalne infrastrukture in v skladu s pogodbo, ki se sklene med Občino Ljutomer ter 

Ministrstvom za okolje in prostor za črpanje nepovratnih sredstev v predvideni višini 250,000  EUR 

oz. v višini stroška investicije, ki ga prizna in pokrije MOP.     

 

Sredstva proračunske rezerve bodo črpana v skladu z roki zapadlosti obveznosti do izvajalcev 

intervencijskih del po računih oz. gradbenih situacijah, oziroma po računih za izdelavo projektne 

dokumentacije. 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka obravnava in ga po skrajšanem postopku 

sprejme.  

 

 

Pripravil                                                                                             

Branko Novak, višji svetovalec                                                  mag. Olga KARBA,  

                                           ŽUPANJA 


