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PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 

  

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 

POROČEVALEC: Župan Janez Hrovat 

  

UKREPI OBČINE KRANJSKA GORA ZA SANACIJO RAZMER NA DOVJEM 

 

Gradivo za 2. izredno sejo Občinskega sveta, dne 13.01.2020 

   

ZAKONSKA PODLAGA:  Statut Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017), 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 

96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odlok o proračunu Občine 

Kranjska Gora za leto 2020 (Ur. l. RS št. 79/9, dne 

24.12.2019) 

                    

  

Predlog za obravnavo:   

 

 

I.  UVOD IN OBRAZLOŽITEV 

 

3.1.2020 je na Dovjem izbruhnil obsežen požar. Ogenj, ki je povzročil veliko škodo, je zajel 

štiri objekte. Od tega dve stanovanjski hiši in dve gospodarski poslopji.  

 

Drugi odstavek 49. člena Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

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

 

Stanje Proračunske rezerve Občine Kranjska Gora, je bilo na dan 31.12.2019, 45.278,44 EUR.  

 

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2020 (Ur. l. RS št. 

79/9, dne 24.12.2019) je višina proračunske rezerve oblikovana v višini 70.000,00 EUR in se 

v tej višini nameni za odpravo posledic požara na Dovjem in pomoč oškodovanim družinam. 

 

Sredstva Občine bodo nakazana na transakcijski račun Župnijske karitas Dovje, Dovje 105, 

4281 Mojstrana. 

 

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=2018-01-0544
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=2018-01-0544
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II. PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora predlagamo, da po razpravi sprejme naslednji: 

 

SKLEP 

 

1. Za sanacijo škode po požaru na Dovjem Občina Kranjska Gora namenja iz 

proračunske postavke 910 000 Proračunska rezerva sredstva v višini 70.000,00 EUR.    

Denarna pomoč Občine se nakaže na Župnijsko karitas Dovje, Dovje 105, 4281 

Mojstrana, na transakcijskem računu št. SI56 6100 0001 2031 451, referenca/sklic: 

SI00 2020. 

 

 

 

Pripravila: 

Vesna Kunšič 

 

 

Številka:032-1/2020-3 

Datum: 9.1.2020 

 

 

                                                 

                                                            ŽUPAN 

                 Janez Hrovat 


