
 

 

 

8.A 
                      Hitri postopek 
 
Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 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, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - 
ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP),  četrtega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19) 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 75.000 evrov se uporabijo za financiranje izdatkov 
odprave posledic naravne nesreče, in sicer zemeljskega plazu, ki se je zgodil na cesti 
JP784542, ki poteka iz vasi Vitovlje proti zaselku Vitovlje – Užiče, v bližini naslova Vitovlje 
24A.  
 
 

2. člen  
 
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2021 posebej specificirana. 
 
 

3. člen  
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka: 846-1/2021  
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: 846-1/2021- 85          
Nova Gorica: 19.5.2021    

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o uporabi sredstev 

proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica  (v nadaljevanju: Odlok) 
 
Razlog za sprejem Odloka je zagotovitev sredstev za odpravo posledice naravne nesreče- 
zemeljskega plazu, ki se je zgodil na cesti JP784542, ki poteka iz vasi Vitovlje proti zaselku 
Vitovlje – Užiče, v bližini naslova Vitovlje 24A, in sicer financiranje izdatkov za izvedbo 
podporne konstrukcije pod cesto v dolžini 59 metrov in višine od 2  do 5 metrov.  
 
Cesta je začela plazeti marca 2021, ko je podjetje Vodovod in kanalizacija d.d. Nova Gorica  
prekopavalo cesto za polaganje novega javnega vodovoda. Zaradi plazenja ceste, ki ogroža 
promet težjih vozil predvsem pa šolskega avtobusa smo takoj naročili ogled geologa in 
Geološko geotehnični elaborat - PZI (št.:026-SK/2021, april 2021), kjer so navedeni nujni 
ukrepi za zavarovanje ceste in s tem preprečitev nesreče. Ob obilnem deževju, ki je bilo 17. 
5. 2021 pa se je cesta udrla do te mere, da ni več prevozna za promet, zato je koncesionar 
CPG Kolektor d.o.o cesto na tem delu cesto zaprl. Za sanacijo plazu smo izdali Odredbo o 
izvajanju nujnih interventnih ukrepov št. 846-1/2021-84, z dne 18. 5. 2021, na podlagi katere 
se bo interventno pristopilo k sanaciji. 
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
Cilj Odloka je zagotavitev sredstev za odpravo posledice naravne nesreče-plazu na cesti 
JP784542, ki poteka iz vasi Vitovlje proti zaselku Vitovlje -Užiče, v bližini naslova Vitovlje 
24A. 
 

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS,št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 
110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 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, 61/20 - 
ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 
- ZDUOP) 

- Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 
81/20) 

 
Župan lahko na podlagi tretjega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2021 na predlog organa, pristojnega za finance, samostojno odloča 
o porabi do 20.000,00 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za 
posamezni namen. V primerih porabe sredstev, ki presega višino 20.000,00 EUR, odloča 
mestni svet s posebnim 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 odpravljanje posledice plazu, in sicer financiranje izdatkov za 
izdelavo podporne konstrukcije pod cesto, večja od 20.000,00 EUR se mestnemu svetu 
predlaga, da se Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova 
Gorica sprejme. 



  

4. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Višina sredstev je po projektantskem predračunu in oceni drugih stroškov ocenjena na 
75.000,00 EUR z DDV. Sredstva se bodo porabila za izdelavo Geološko geotehničnega 
elaborata (PZI), varnostnega elaborata, zaporo ceste in izdelavo podporne konstrukcije ter 
projektantskega nadzora. Poraba sredstev je namenska in bo uporabljena samo za ta 
namen porabe ter bo v okviru zaključnega računa za leto 2021 posebej specificirana. 
 

5. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
S sprejemom predlaganega odloka bodo zagotovljena sredstva za odpravljanje posledic 
naravne nesreče- plazu v Vitovljah.  
 

6. Druge pomembne okoliščine v zvezi s predlaganim odlokom 
 
Mestnemu svetu se predlaga, da Odlok sprejme. Glede na to, da je sprejem 
predlaganega odloka nujen za odpravo posledice naravne nesreče, predlagamo, da se 
obravnava in sprejem predlaganega odloka, skladno s prvo alinejo drugega odstavka  
64. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
108/12, 77/16, 80/17 in 16/21), izvede po hitrem postopku. 
 
Ker gre v konkretnem primeru za odpravo posledic naravne nesreče in torej nujne 
ukrepe, predlagamo krajši rok uveljavitve odloka od običajnega, in sicer naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu RS. 
 
Mestnemu svetu predlagamo, da predloženi Odlok obravnava in sprejme. 
 

  
       
       dr. Klemen Miklavič 

             ŽUPAN 
 
Pripravil: 
Andrej Biaggio, 
Strokovni sodelavec za zaščito in reševanje 
 

    
    
  

 
                                                                                                   
 

 


