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Številka: 354-1717/2016-1 

Datum: 24. 10. 2016                                               
                                                                                                              

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  

 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet  

 

NASLOV:  Predlog Odloka o uporabi proračunske rezerve za odpravo 

posledic škode na površinah v lasti Mestne občine Ljubljana ob 

snegolomu iz aprila 2016, s predlogom za hitri postopek 

 

POROČEVALCI: David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet 

Špela Klarič, vodja Odseka za urejanje zelenih površin in čiščenje 

javnih površin Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet 

 Petja Pirnat, višja svetovalka Oddelka za gospodarske dejavnosti 

in promet 

  

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO: Odbor za finance 

 

PREDLOGA SKLEPOV: 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o uporabi proračunske 

rezerve za odpravo posledic škode na površinah v lasti Mestne občine Ljubljana ob snegolomu iz 

aprila 2016 sprejme po hitrem postopku. 

 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o uporabi proračunske rezerve 

za odpravo posledic škode na površinah v lasti Mestne občine Ljubljana ob snegolomu iz aprila 

2016. 

 

 

        Župan 

                                               Mestne občine Ljubljana 

                  Zoran Janković 

 

 

 

Priloga:  

- predlog odloka z obrazložitvijo 
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PREDLOG 

 

Na podlagi 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), 27. člena Statuta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 6. člena Odloka 

o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 22/15 in 92/15) je Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana na ... seji dne ………. sprejel  

 

 

 

O D L O K 

o uporabi proračunske rezerve za odpravo posledic škode na površinah v lasti Mestne občine 

Ljubljana ob snegolomu iz aprila 2016 

 

 

1. člen 
 

Ta odlok določa višino sredstev proračunske rezerve Mestne občine Ljubljana za odpravo posledic 

škode na zelenih površinah, »Poti spominov in tovarištva«, ob vrtcih in šolah ter na ostalih površinah v 

lasti Mestne občine Ljubljana ob snegolomu iz aprila 2016. 

 

 

2. člen 
 

Za namen iz prejšnjega člena se na površinah v lasti Mestne občine Ljubljana uporabi sredstva 

proračunske rezerve v višini do: 

– 473.967,44 eurov za odpravo škode na zelenih površinah, 

– 194.583,53 eurov za odpravo škode na »Poti spominov in tovarištva«, 

– 227.006,57 eurov za odpravo škode ob vrtcih in šolah in 

– 137.073,22 eurov za odpravo škode na ostalih površinah. 

 

 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

Številka: 

Ljubljana,  

 

 

 Župan 

                                         Mestne občine Ljubljana 

           Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Obrazložitev 

predloga Odloka o uporabi proračunske rezerve za odpravo posledic škode na površinah v lasti 

Mestne občine Ljubljana ob snegolomu iz aprila 2016 

 

 

1. Pravni temelj 

 

Za sprejem predloga Odloka o uporabi proračunske rezerve za odpravo posledic škode na površinah v 

lasti Mestne občine Ljubljana ob snegolomu iz aprila 2016 (v nadaljnjem besedilu: predlog odloka) 

predstavljajo pravno podlago naslednji predpisi:  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), ki v drugem odstavku 49. člena 

opredeljuje namen proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva 

proračunske rezerve se 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. V skladu s četrtim odstavkom 49. 

člena Zakona o javnih financah 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. 

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 

27. členu med drugim določa pristojnost Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, da 

sprejema odloke. 

- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 22/15 in 92/15) v 

tretjem odstavku 6. člena določa, da na predlog župana o uporabi sredstev proračunske rezerve 

za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF nad višino 300.000 eurov odloča mestni svet. 

 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben in ocena stanja 

 

Dne 28. 4. 2016 se je zaradi posledic snegoloma na območju Mestne občine Ljubljane poškodovalo ali 

porušilo veliko število dreves. Izvajalec gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih 

površin je s sanacijo posledic zaradi zagotavljanja varnosti in urejenega videza mesta pričel takoj, 28. 

4. 2016.  

 

Predlagani odlok bo omogočil, da se zagotovijo potrebna sredstva za sanacijo poškodb po snegolomu.  

 

 (EUR) brez DDV (EUR) DDV (EUR) z DDV 

zelene površine 388.497,90 85469,54 473.967,44 

»Pot spominov in tovarištva« 159.494,70 35088,83 194.583,53 

ob vrtcih in šolah 186.070,96 40935,61 227.006,57 

na ostalih površinah  112.355,10 24718,12 137.073,22 

SKUPAJ 
846.418,66 186212,1 1.032.630,76 

 

Sneg je povzročil veliko škode na drevju na območju Mestne občine Ljubljana. Največ škode so 

utrpeli listavci, ki so v tem času že imeli oblikovane liste (divji kostanji, lipe, javorji, topoli,...). 

Drevesa so bila različno poškodovana. Lahko so se odlomile le posamezne veje ali pa je bila 

polomljena večina krošnje.  

 

Najprej so se izvajala dela predvsem za prehodnost cest, pločnikov, poti in dovozov. V začetku je bilo 

največ odvozov in intervencijskih ukrepov, kasneje se je število odvozov zmanjšalo oziroma se je 

odvažalo le še vejevje obrezovanega drevja. 

 

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=2013-21-0433
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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Mnogo dreves je bilo poškodovanjih do te mere, da jih je bilo potrebno v celoti odstraniti in bo 

potrebno ta drevesa nadomestiti. 

 

Na javnih površinah je bilo potrebno čim prej očistiti travne površine, saj je bilo potrebno zagotoviti 

košnjo travnih površin pod drevesi. Dela so najprej potekala v parkih in ob glavnih prometnicah, 

kasneje pa na zelenicah ob vseh ostalih cestah. 

 

Sanacija drevja na »Poti spominov in tovarištva« je najprej zajemala odstranitev polomljenih vej in 

odvoz ter odstranitev nevarnih obviselih vej. Najnujnejša dela za zagotavljanje varnosti je bilo 

potrebno zagotoviti zelo hitro, saj se na pohodu v začetku maja ob »Poti spominov in tovarištva« 

zadržuje veliko ljudi. Kasneje se je nadaljevalo s sanacijo dreves. 

 

Ob vrtcih in šolah so se dela najprej zagotovila na območjih, ki so najbolj izpostavljena in nudijo igro 

otrokom, večina sanacije pa je potekala v času šolskih počitnic. 

 

Zaradi številnih pobud občanov smo v soseskah na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana 

odstranjevali in odvažali polomljeno vejevje ter sanirali polomljene in potencialno nevarne veje, ki so 

obvisele v krošnjah dreves.  

 

 

4. Poglavitne rešitve 

 

S sprejemom tega odloka se bodo sredstva proračunske rezerve namenila za potrebe sanacije škode ob 

snegolomu na zelenih površinah v višini do 473.967,44 eurov,  na »Poti spominov in tovarištva«  do 

194.583,53 eurov, ob vrtcih in šolah do 227.006,57 eurov ter na ostalih površinah v lasti Mestne 

občine Ljubljana do 137.073,22 eurov.  

 

 

5. Ocena finančnih in drugih posledic odloka  

 

Letošnji snegolom je povzročil veliko gmotno škodo na zelenih površinah, »Poti spominov in 

tovarištva«, ob vrtcih in šolah ter na ostalih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana.  

 

V proračunu imamo zagotovljena sredstva za redno vzdrževanje javnih površin. Omenjena naravna 

nesreča je močno presegla sredstva namenjena za redno vzdrževanje. Del sredstev za sanacijo škode 

po snegolomu bo šel iz rednega vzdrževanja v okviru pogodbe o izvajanju redne gospodarske javne 

službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, del sredstev pa predlagamo, da se nameni iz 

proračunske rezerve. Skupna vrednost potrebnih sredstev iz proračunskega sklada je 1.032.630,77 

eurov. Na ta način bosta zagotovljena varnost in urejen videz mesta. 

 

 

6. Predlog za hitri postopek 

 

Menimo, da je predlagani odlok nujno čim prej uveljaviti zaradi odpravljanja posledic snegoloma v 

aprilu 2016, zato predlagamo, da ga mestni svet na podlagi druge alineje tretjega odstavka 122. člena 

Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno 

besedilo) sprejme po hitrem postopku. 

 

Pripravili: 

Petja Pirnat 

mag. Jasna Tušar 

 

                                                                                              Sekretar - vodja oddelka 

                                                                                              David Polutnik 
 


