Številka: 4102-2/2020
Datum: 18. 6. 2020
Obinski svet Obine Ajdovšina

Zadeva: Odlok o spremembi Odloka o porabi sredstev proraunske rezerve Obine
Ajdovšina za leto 2020 – hitri postopek

Predlagatelj: Tadej Beoanin, župan Obine Ajdovšina
Gradivo pripravil: Oddelek za finance, Karmen Slokar
Urad župana, Zlata 3ibej
Pristojno delovno telo:
telo Odbor za finance in premoženjske zadeve

1. toka 3. korespondenne seje Obinskega sveta Obine Ajdovšina

Predlagam, da Obinski
Obinski svet Obine Ajdovšina na 3 . korespondenni seji dne
1 9 . 6. 2020
20 20 sprejme naslednji odlok:
dlok:
Na podlagi 29. lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
preišeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), 49. lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno preišeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18 – v nadaljevanju: ZJF), 16. lena Statuta Obine Ajdovšina (Uradni list št. 44/12,
85/15, 8/18 in 38/18) je Obinski svet Obine Ajdovšina na ______seji dne
____________ sprejel
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PORABI SREDSTEV PRORA3UNSKE REZERVE
OB3INE AJDOVŠ3INA ZA LETO 2020
1. len
V Odloku o porabi sredstev proraunske rezerve Obine Ajdovšina za leto 2020
(Uradni list RS, št. 43/20) se spremeni 2. len tako, da se glasi:
»Sredstva proraunske rezerve v višini 152.150,36 € se namenijo za financiranje
izdatkov za izvajanje intervencijskih ukrepov ob epidemiji koronavirusa.
Sredstva proraunske rezerve v višini 27.223,69 € se namenijo za financiranje izdatkov
nujnih intervencijskih ukrepov, potrebnih za sanacijo kategorizirane javne poti JP 501
711 'Stomaž – pri mlinu', na parc. št. 1334 k. o. Stomaž.«.
2. len
Ta odlok zane veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4102-2/2020
Datum:
Tadej Beoanin,
župan

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na podroju, ki ga odlok ureja:
Oblikovanje in uporabo sredstev proraunske rezerve obine ureja 49. len ZJF.
Natanneje nain uporabe in pooblastila župana oziroma obinskega sveta doloa 8.
len Odloka o proraunu Obine Ajdovšina za leto 2020 (Uradni list RS št. 80/19).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve odloka:
Sprememba odloka o porabi sredstev proraunske rezerve Obine Ajdovšina za leto
2020 je potrebna zaradi nujnih intervencijskih ukrepov, potrebnih za sanacijo
kategorizirane javne poti JP 501 711 'Stomaž – pri mlinu', na parc. št. 1334 k. o.
Stomaž., na stacionaži 30 – 70 m. Poškodbe navedene javne poti so se pojavile v juliju
2019. Po izvedenem terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da so poškodbe resne,
vendar takojšnja sanacija ni še nujna. Od takrat naprej se je stanje ceste redno
spremljalo. Veje spremembe v vozišni konstrukciji je bilo opaziti v zaetku junija
letos. Dolgotrajno in intenzivno deževje je cesto dodatno poškodovalo do te mere, da
je postala zelo nevarna in skoraj neprevozna, zato je njena sanacija potrebna v
najkrajšem možnem asu. Ocenjuje se, da bo sanacija znašala 50.000 €. Iz sredstev
proraunske rezerve se bo financirala v višini 27.223,69 €. Ta znesek presega vrednost,
do katere o uporabi sredstev proraunske rezerve lahko odloa župan (10.000,00 €),
zato predlagamo spremembo odloka o porabi sredstev proraunske rezerve.
3. Ocena finannih in drugih posledic sprejema odloka:
S sprejetjem odloka se doloa poraba sredstev proraunskega sklada.
Pripravili: Karmen Slokar, Zlata 3ibej, Matevž Brataševec

Tadej Beoanin, l. r.
župan

PORO3ILO ODBORA
ODBORA K 1 . TO3KI:
Odbor za finance in premoženjske zadeve je obravnaval besedilo predlaganega
odloka in se strinja z njegovo vsebino. Zato Obinskemu svetu Obine Ajdovšina
predlaga, da ga obravnava in sprejme.
Igor 3esnik, l. r.
predsednik Odbora za finance in premoženjske zadeve

