Predlagatelj:
MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 13.12.2010
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 3. redni seji dne 23.12.2010 obravnava in
sprejme:
ZADEVA:
GRADIVO PRIPRAVIL:

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
ZA LETO 2011
1. obravnava
Oddelek za finance, Karmen Slokar
Oddelek za okolje in prostor, Miha Ergaver

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za finance in premoženjske zadeve
OBČINSKEGA SVETA:
PREDLOG ODLOKA:

1. OBRAVNAVA
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN) ter 33. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na ____ seji dne ____________ sprejel
ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE ZA LETO 2011
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto
2011.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini do 50.000,00 evrov se namenijo za financiranje izdatkov za
izvajanje monitoringa in interventnih ukrepov na plazovih Slano blato, Stogovce, Znosnice, Kovači
in Slejkoti.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega proračuna
Občine Ajdovščina za leto 2011.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 4102-1/2008
Datum:

ŽUPAN:
Marjan Poljšak, s.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. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN). Natančneje način uporabe in pooblastila
župana oziroma občinskega sveta v obdobju začasnega financiranja do sprejema odloka o
proračunu za leto 2011 določa 8. člen Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010
(Uradni list RS, št. 121/08, 43/09, 80/09, 9/10, 55/10).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve odloka:
Občinski svet je na 1. izredni seji dne 30.10.2010 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske
rezerve za odpravo posledic neurja s poplavami med 17. in 19. septembrom 2010, ki velja za
porabo proračunske rezerve za leto 2010.
V obdobju od sprejema odloka do danes se razmere na objektih, ki so bili predmet tega odloka
niso povsem umirile, v tem obdobju se je sprožil še nov plaz, plaz Znosnice. Tako bo potrebno
tudi v letu 2011 nadaljevati z interventnimi ukrepi in monitoringom plazov. Izdatki za take namene
se pokrivajo iz sredstev proračunske rezerve.
S 1.1.2011 Občina Ajdovščina po sklepu župana prehaja v obdobje začasnega financiranja, ko se
proračun izvršuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010. Župan ima na
podlagi odloka o proračunu pooblastilo razpolaganja s sredstvi proračunske rezerve do višine
4.172,93€. V vseh primerih, ki presegajo to pooblastilo o uporabi sredstev odloča občinski svet s
posebnim odlokom.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:
Proračunska rezerva Občine Ajdovščina po stanju na dan 31.12.2011 po oceni realizacije znaša
62.149,95€. Uporaba sredstev ne bo imela finančnih posledic za proračun.
Pripravila:
Karmen Slokar,
Oddelek za finance

ŽUPAN:
Marjan POLJŠAK s.r.

