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          Hitri postopek 
Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 s 
spremembami) in skladno s 3. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 26/11) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne________________sprejel 
 
 
 

O  D  L  O K 
o porabi sredstev proračunske rezerve 

 
 
 

1. člen 
 
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovi finančna sredstva v višini 64.000 € za kritje 
stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov na plazovih, poškodovanih 
objektih in infrastrukturi po neurju in poplavah septembra, novembra in decembra  2010. 
 
 

2. člen  
 
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2011 posebej specificirana. 
 
 

3. člen 
 

Ta  odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 846-15/2010 
Nova Gorica,      

                                                                         
Matej Arčon 

                                                                                                 ŽUPAN 
 
 
                              

 



 
Številka: 846-15/2010-43 
Nova Gorica, 6. maja 2011 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
(1) Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju odloka 
 
Neurje septembra, novembra in decembra 2010 je na območju Mestne občine Nova 
Gorica povzročilo veliko število zemeljskih plazov, usadov in podorov. Na tistih, ki so 
neposredno ogrožali občane, stanovanjske objekte in lokalni promet, je bilo potrebno 
izvesti najnujnejše intervencijske ukrepe (geološke in geomehanske raziskave, izdelava 
poročil in sanacijskih elaboratov, izdelava kamnitih zložb, betonskih podpornih zidov, 
urejanje odvodnjavanja, izdelava drenaž, utrjevanje brežin in cest, vodovodnih napeljav 
ipd.).  
Nekatere nevarnosti so se pokazale šele kasneje, zlasti ob večji otoplitvi marca 2011. Ker 
je bila iz geomehanskih poročil razvidno, da je nevarnost pri nekaterih plazovih zelo 
velika, je bilo potrebno takoj pristopiti k izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov in sicer : 
 

 
Lokacija plazu 

 

 
Izvedeni nujni intervencijski ukrepi 

Ul. Bratov Hvalič Izdelava kamnite zložbe, odvodnjavanje, ojačitev kanalizacije 
Branik 212/a,  Izdelava kamnite zložbe, odvodnjavanje,  
Šmihel, Loke 2, Breg, 
Preserje, Kajak center 

Izdelava sanacijskih elaboratov, monitoring 

 
Ob izvedbi navedenih del in storitev so nastali stroški v višini: 64.000 €, ki pa jin na 
postavki 04.039 (stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah) ni, saj je bila zaradi 
velikih stroškov za izvajanje intervencijskih ukrepov po neurju in poplavah, že porabljena. 
 
Celotna proračunska rezerva v letu 2011 je planirana v višini 240.000 €. 
 
(2) Cilji, ki jih želimo doseči s sprejetjem odloka 
 
Poplačati izvajalce nujnih intervencijskih del. 
 
(3) Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na področju 
 
Pravno podlago za sprejem odloka predstavljata 3. člen Odloka o proračunu Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11) v povezavi z 49. členom 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami). 
 
 
(4) Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejetjem odloka 
 
S sprejetjem odloka bo podana možnost plačila za opravljena intervencijska dela, glede 
na celoletni znesek proračunske rezerve, pa niso ogrožena nujna plačila ob morebitnih 
novih nesrečah v letu 2011. 
 

 



(5) Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejetjem odloka 
 
S sprejetjem odloka ne bodo nastale dodatne materialne obveznosti za proračun. 
 
Skladno s 65. členom v zvezi z 2. odstavkom 64. člena Poslovnika Mestne občine Nova 
Gorica (Uradne objave, št. 20/02 s spremembami), predlagam sprejem navedenega 
odloka po hitrem postopku z utemeljitvijo, da gre za nujno zadevo, ki je posledica 
naravnih nesreč. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme. 
 
 
 
 
Gradivo pripravil :                                 Matej Arčon                                           
Bogdan Zoratti, svetovalec ZRP         ŽUPAN 
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