
 

Na podlagi 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 59/17 – uradno prečiščeno 

besedilo), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. Uradni list RS, št. 11/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 

skladno z 8. čl. Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019 (UGSO št.: __/19), je 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 3. redni seji, dne 18.4.2019, sprejel  

 

 

 

O D L O K 

o porabi proračunske rezerve 

 Občine Lovrenc na Pohorju  

za leto 2019 

 

 

1. člen 

 

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2019. 

 

 

2. člen 

 

Iz sredstev proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju se zagotovijo: 

- sredstva v višini 30.000,00 EUR, za odpravo posledic neurja, poplav na občinski 

infrastrukturi, dne 1. junija 2017 in sicer za rušitev in novo gradnjo mosta čez potok Slepnica 

na LC 362411 Slepnica – Lovrenc. 

 

  

3. člen 

 

Dejanska poraba sredstev bo prikazana v posebni točki zaključnega računa proračuna Občine Lovrenc 

na Pohorju za leto 2019. 

 

4. člen 

 

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

 

 

 

 

 

  

Številka: 0074-0001/2019 

Datum:   18.4.2019                                                                          ŽUPAN 

                                                                                 OBČINE LOVRENC NA POHORJU  

                                                                                         Marko RAKOVNIK, prof. 

 

 

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


 

 

Obrazložitev: 

 

49. člen Zakona o javnih financah 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. 

O uporabi sredstev 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 uporabi 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. 

 

                 Občinska komisija je popisala škodo na občinski infrastrukturi po neurju in poplavah, ki je 

bilo dne 1. junija 2017 na območju občine Lovrenc na Pohorju. Med poškodovanimi objekti cestne 

infrastrukture je bil tudi most čez potok Slepnica na LC 362411 Slepnica – Lovrenc. Ocenjena 

vrednost rušitve in nove gradnje mosta, na podlagi projektne dokumentacije, znaša 52.044,16 EUR, 

ki se bo v vrednosti 30.000,00 EUR financirala s sredstvi občinske proračunske rezerve, v preostalem 

delu s proračunskimi sredstvi, zagotovljenimi v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019. 

 

Most čez potok Slepnica je bil po neurju in poplavah 1. 6. 2017 intervencijsko usposobljen za 

promet, vendar so poškodbe mostu takšnega obsega, da so potrebna dela rušitve in nove gradnje 

mosta. 


