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         Hitri postopek 
Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 
skladno s 3. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 10/12) 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 (proračunska postavka št. 03004) se zagotovi finančna 
sredstva v višini 100.000 € za kritje stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih intervencijskih 
ukrepov po orkanski burji, na plazu Šmihel ter izvajanju požarne straže ob razglasitvi 
velike požarne ogroženosti. 
 
 

2. člen  
 
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2012 posebej specificirana. 
 
 

3. člen  
 

Ta  odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka : 846-1/2012 
Nova Gorica,      

                                                                                                                                                                     
Matej Arčon 

                                                                                                 ŽUPAN 
 
 
                              



 

 
Številka: 846-1/2012 - 63 
Nova Gorica, 3. maja 2012 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 
(1) Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju odloka 
 

1. 
Orkanska burja februarja 2012 je na območju Mestne občine Nova Gorica povzročila 
ogromno škode. Predvsem beležimo velike stroške za izvajanje nujnih intervencijskih 
ukrepov (neposredni stroški Javne gasilske službe pri izvajanju zaščite in reševanja ljudi, 
ukrepih na stanovanjskih in drugih objektih, infrastrukturi ter posek in odvoz nevarnih 
dreves oz. njihovih ostankov). Podlaga za intervencije so Odredbe namestnika poveljnika 
civilne zaščite, št. 846-9/2012 z dne 10.02.2012, št. 846-1/2012 z dne 12.03.2012 ter št. 
846-1/2012 z dne 12.04.2012. 
 
Manjkajoča sredstva znašajo 40.000 €, medtem ko je bilo 78.000 € že plačano iz redne 
postavke 04039 - stroški intervencij. 
 

2. 
 

Od 5. marca do 4. aprila je bila razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. 
V tem času je bil skladno s 4. členom Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju 
(Uradni list RS, št. 4/06) izdan sklep župana o izvajanju požarne straže na celotnem 
območju Mestne občine Nova Gorica št. 846-1/2012 z dne. 5.03.2012. Ukrep so izvajale 
enote Javne gasilske službe ter Občinski štab za civilno zaščito. 
 
Pri izvedbi tega ukrepa je nastalo za 10.000 € stroškov. 
 

3. 
 

Zaradi večjih globinskih premikov kot posledica spremenjenih vodnih tokov na 
zemeljskem plazu »Šmihel 2« je bilo potrebno izvesti naslednje ukrepe: 
-  izdelava geomehanskega poročila in sanacijskega elaborata; 
- vgraditev inklinacijskih vrtin za kontrolo dogajanja v notranjosti plazu; 
- kontrolirana odvodnja meteorne in talne vode; 
- izdelava oporne konstrukcije za zavarovanje lokalne ceste. 
Podlaga za intervencijo je Odredba namestnika poveljnika civilne zaščite št. 846-17/2010 
z dne 17.11.2011.   
 
Stroški so znašali 50.000 €. 
 

4.  
 
Celotna proračunska postavka št. 03004 - proračunska rezerva v letu 2012 je planirana v 
višini 240.000 €. 
 
Iz proračunske postavke 04039 - stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, ki je 
znašala 180.000 €, je bilo v letošnjem letu porabljeno 172.000 € za financiranje 
naslednjih izvedenih ukrepov: 



 

- delni stroški neposredne intervencije ob burji – 78.000 €;   
- rušenje nevarnih objektov  (Loke, Šempas, Tabor )  – 22.000 €; 
- izdelava podpornega zidu ob lokalni cesti v Dornberku – 15.000 €; 
- sanacija manjših plazov in usadov – 6000 €; 
- obnova požarnih poti na kraškem robu – 8.500 €; 
- izdelava geomehanskih in statičnih poročil ter sanacijskih elaboratov – 20.000 €; 
- monitoring plazov in nevarnih objektov – 4000 €; 
- stroški vpoklicanih pripadnikov CZ in gasilcev (refundacije osebnih dohodkov, potni               
stroški, prehrana, najem vozil za prevoz moštva in opreme ) - 18.500 €. 
 
 
(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 2012 (Uradni list RS, št. 10/12) 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 2012.  
 
(5) Materialne obveznosti, ki bodo nastale s  sprejetjem odloka 
 
S sprejetjem odloka ne bodo nastale dodatne materialne obveznosti za proračun, ker so 
bila sredstva, ki so predmet tega odloka med odhodki že planirana. 
 
Skladno s 65. členom in 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 predlagamo, da predlagani odlok sprejme. 
 
                 
 

Matej Arčon 
             ŽUPAN 
Gradivo pripravil :  
Bogdan ZORATTI, svetovalec ZRP 
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