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Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2017 – hitri 
postopek 
 
 
I. NASLOV 
 
Naslov odloka se glasi:  Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 

2017 
 
II. UVOD 
 

1. Razlogi za dopolnitve gradiva 
 
Dne 21. 6. 2017 so bile na Komisiji za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo 
podane sledeče pripombe na Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 
2017: 
- Predlog, da se 1. člen spremeni tako, da se glasi: »Ta odlok ureja namen in višino 

porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2017.« 
- V 2. členu se namesto splošne dikcije »odlok o proračunu« to nadomesti z imenom 

odloka ter uradnim listom (Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 - Uradni 
list RS, št. 12/17 in 20/17). 

- V 3. členu se besedilo dopolni z rokom, v katerem se izvede nakazilo sredstev. 
 
Vse pripombe Komisije so upoštevane v priloženem gradivu. 
 

2. Razlogi za sprejetje odloka 
 
Zakonodaja s področja javnih financ - 49. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617) določa, da se v primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega 
višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča s posebnim odlokom. Ker so sredstva 
višja od višine 4.172,93 EUR se to ureja s predmetnim odlokom. 
 
3. Ocena stanja 

 
Glede na dejstvo, da je za potrebe posledic požara na objektu (lovska koča Lovske 
družine Velika Loka) potrebno zagotoviti več sredstev, kot je to mogoče na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017, se na podlagi 49. člena Zakona o 
javnih financah oblikuje predlog predmetnega odloka v sprejem. 
 
4. Pravna podlaga za sprejem odloka 
 
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 

- 49. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 

- 17. člen Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) 

- 15. člen Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 12/17 

in 20/17) 
 
5. Cilji in načela 
 
Namen odloka je določiti pravno podlago za izplačilo sredstev, ki presegajo višino 
proračunske rezerve, ki je določena za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF. Prav 
tako tudi določitev višine sredstev, ki bodo izplačana zaradi posledic požara na objektu 
– lovska koča v Zagriču. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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Zasleduje se načelo preglednosti in pravične razdelitve sredstev upravičencem, 
oškodovanim v požaru. 
 
6. Ocena finančnih in drugih posledic 

 
Predmetni odloka bo imel za proračun Občine Trebnje neposredne finančne posledice v 
višini 8.000,00 EUR. 
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III. BESEDILO ČLENOV 

HITRI POSTOPEK 

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.) in 

49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) je Občinski svet 

Občine Trebnje na _. redni seji dne ……. 2017 sprejel 

 

 
O D L O K 

o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2017 

 

 

1. člen 

 

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2017. 

 

2. člen 

 

Sredstva proračunske rezerve, ki presegajo višino, določeno z Odlokom o proračunu 

Občine Trebnje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 12/17 in 20/17) se v letu 2017 v višini 

8.000,00 EUR porabijo za odpravo posledic ob požaru lovske koče Lovske družine 

Velika Loka, dne 2. 5. 2017 ob 4.57 uri ponoči, za sanacijo objekta (lovske koče). 

 

3. člen 

 

Sredstva iz 2. člena tega odloka bodo nakazana Lovski družini Velika Loka (v 

nadaljevanju: upravičenec), na njihov transakcijski račun naslednji dan po uveljavitvi 

tega odloka. Poročilo o porabi sredstev bo upravičenec predložil najkasneje do priprave 

zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2017. 

 

4. člen 

 

Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 

objavi. 

 

 

Št. 007-13-2017  

Trebnje, dne …. 2017 

 

 

 Alojzij Kastelic 

župan Občine Trebnje 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


5/5 

IV. OBRAZLOŽITEV 

 
Drugi odstavek 49. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) določa, da se 
sredstva proračunske rezerve 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. 
 
Četrti odstavek istega člena ZJF določa, da o porabi sredstev iz proračunske rezerve v 
posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski 
proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o 
porabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe 
sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, 
odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. 
 
Četrti odstavek 15. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 (Uradni list 
RS, št. 12/17 in 20/17, v nadaljevanju: Odlok) določa, da župan odloča o porabi 
proračunske rezerve do višine 4.172,93 EUR in o tem obvesti občinski svet. 
 
Četrti odstavek 49. člena ZJF določa, da v drugih primerih uporabe sredstev proračunske 
rezerve, ki presega navedeno višino, odloča občinski svet s posebnim odlokom. 
 
Lovska družina Velika Loka je na Občino naslovila prošnjo za donacijo, ki jo bodo 
uporabili pri obnovi lovskega doma. (Dne 2. 5. 2017 je namreč v zgodnjih jutranjih urah 
zagorelo v lovski koči na Zagriču. Objekt je bil uničen.) 
 
Lovska družina Velika Loka za svoje delovanje nima posebnega objekta. Lovska družina 
skrbi za vzpostavitev potrebnega ravnotežja med živalskimi vrstami, kar pomembno 
vpliva na okolje in naravo. 
 
Občinskemu svetu Občine Trebnje predlagamo, da odlok o porabi sredstev iz 
proračunske rezerve za leto 2017 potrdi v predloženi vsebini in po hitrem postopku, v 
smislu 80. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14), 
ki v prvem odstavku določa, da lahko občinski svet v primeru naravnih nesreč odlok 
sprejme po hitrem postopku. O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na 
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Če svet ne sprejme predloga za sprejetje 
odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe poslovnika o rednem postopku za 
sprejem predloga odloka v dveh obravnavah. 

 

V 1. členu je določen namen odloka in višina porabe sredstev iz proračunske rezerve v 

letu 2017. 

 

V 2. členu je določena višina proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z 

odlokom o proračunu za leto 2017 in namen porabe teh sredstev – tj. za odpravo 

posledic ob požaru na objektu (lovska koča v Zagriču), do katerega je prišlo dne 2. 5. 

2017 ob 4.57 uri. 

 
V 3. členu je določeno komu se bodo sredstva izplačala ter kdaj, prav tako tudi 

obveznost poročanja prejemnika sredstev. 

 
4. člen določa kraj objave in rok uveljavitve tega odloka. 


