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           Hitri postopek 
Na podlagi četrtega  odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-1, 101/13, 101/13-
ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15- ZIPRS1617, 
80/16-ZIPRS1718, 71/17-ZIPRS1819, 13/18, 75/19-ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 49/20 – 
ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A), četrtega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19 in 92/20) ter 19. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 19/18) je Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica na seji dne ___________________ sprejel naslednji   
 
 
 

O D L O K  
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica 

 
 
 

1. člen  
 
 
Sredstva proračunske rezerve do višine 120.000 EUR se uporabijo za financiranje izdatkov 
odprave posledic naravne nesreče, vremenske ujme, ki  je dne 25.9.2020 prizadela območje 
Goriške in med drugimi povzročila sprožitev številnih plazov in zemeljskih usadov. 
 
 

2. člen  
 
 
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2020 posebej specificirana. 
 
 

3. člen  
 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 410-14/2020 
Nova Gorica,       

 dr. Klemen Miklavič 
 ŽUPAN  
 
 
 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0654/odlok-o-uporabi-sredstev-proracunske-rezerve-mestne-obcine-kranj/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0654/odlok-o-uporabi-sredstev-proracunske-rezerve-mestne-obcine-kranj/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0654/odlok-o-uporabi-sredstev-proracunske-rezerve-mestne-obcine-kranj/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0654/odlok-o-uporabi-sredstev-proracunske-rezerve-mestne-obcine-kranj/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0654/odlok-o-uporabi-sredstev-proracunske-rezerve-mestne-obcine-kranj/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0654/odlok-o-uporabi-sredstev-proracunske-rezerve-mestne-obcine-kranj/#4.%C2%A0%C4%8Dlen


  

 
Številka: 410-14/2020-1 
Nova Gorica, 5. novembra 2020 

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka  

 
Razlog za sprejem Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova 
Gorica (v nadaljevanju: odlok) je zagotavljanje sredstev za odpravo posledic vremenske 
ujme, ki je dne 25. 9. 2020 prizadela območje Goriške in med drugimi povzročila sprožitev 
številnih plazov in zemeljskih usadov. 
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
Cilj odloka je zagotovitev sredstev za odpravo posledic, v izogib še večji škodi, ki bi nastala v 
primeru, da se plazov ne sanira. 
 

3. Pravne podlage, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
 

V skladu s tretjim odstavkom 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2020 lahko župan, na predlog organa, pristojnega za finance, samostojno odloča o 
porabi do 20.000EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni 
namen. V primerih porabe sredstev, ki presega višino 20.000EUR, odloča Mestni svet s 
posameznim odlokom. Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski sklad. Uporablja 
se za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah. Ker bo poraba sredstev za 
zagotavljanje odprave posledic, višja od 20.000EUR, se Mestnemu svetu predlaga, da 
sprejme predlagani odlok.  
 

4. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Maksimalna višina sredstev, ki je določena v 1. členu predlaganega odloka, je opredeljena 
na podlagi podatkov, s katerimi trenutno razpolagamo in v okviru razpoložljivih sredstev, v 
skladu s proračunom.  
 
Največ plazov in usadov se je sprožilo na območju Dornberka, Potoka, Drage, Tabora in 
Prvačine. Od vseh sproženih plazov so bili evidentirani le največji in teh je bilo 16. Zemeljski 
usadi, ki so se sprožili na kmetijskih zemljiščih, so bili tudi predmet ogledov, vendar se jih 
trenutno ne bo saniralo, saj niso ogrožujoči. 
 
Štirje od zgoraj navedenih  plazov, zaradi ogrožanja, zahtevajo interventno sanacijo s 
podporno konstrukcijo. To so naslednji plazovi: 
 
Plaz, ki ogroža stanovanjsko hišo na naslovu Tabor 57, 
Plaz, ki ogroža gospodarski objekt na naslovu Draga 2, 
Plaz, ki ogroža stanovanjsko hišo na naslovu Tabor 8A, 
Plaz, ki ogroža splazitev ceste na Ulici Čuklja pri Telovadnici v Dornberku. 
 
Interventne sanacije navedenih plazov, v skladu z geološkimi poročili, zahtevajo izdelavo 
podpornih konstrukcij v obliki kamnitih zložb. Ocenjena vrednost vseh štirih intervencij znaša 
120.000 EUR.  



  

5. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
S sprejemom predlaganega odloka bodo zagotovljena sredstva za sanacijo stanja na terenu. 
 

6. Druge pomembne okoliščine v zvezi s predlaganim odlokom 
 
V proračunskem letu 2020 je mestni svet že sprejel en Odlok o uporabi sredstev 
proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica, in sicer za financiranje izdatkov zaradi 
epidemije bolezni SARS-CoV-2, do višine 400.000 EUR. Ocenjuje se, da bo poraba sredstev 
po tem odloku nižja. S porabo sredstev, rezerviranih v obeh odlokih o uporabi proračunske 
rezerve vsekakor ne bomo prekoračili skupnih razpoložljivih sredstev, ki so v proračunski 
rezervi (skupno razpoložljivo stanje za črpanje rezerve za celotno leto 2020 znaša 
528.102,35 EUR).  
 
 Glede na to, da je sprejem predlaganega odloka nujen, predlagamo, da se obravnava 
in sprejem predlaganega odloka izvede po hitrem postopku, skladno s 1. alinejo 
drugega odstavka  64. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. 
 
        
 
      dr. Klemen Miklavič 
             ŽUPAN 
 
 
 
PRIPRAVIL:  
Andrej Biaggio, strokovni sodelavec 
za zaščito in reševanje    
  
 

                                                                                                   
 

 


