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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica, (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _____________ sprejel naslednji 

 

S K L E P 

1.  

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Poročilom o pregledu stanja 
odvodnjavanja v povezavi s plazovitostjo terena na območju naselja Gradišče nad 
Prvačino, ki ga je pripravil Hydrotech d.o.o., april 2014«. 
 
 

2.  
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica upravi Mestne občine Nova Gorica nalaga 
obveznost priprave programa aktivnosti z naborom prioritetnih ukrepov za reševanje 
problematike plazovitosti na območju naselja Gradišče do septembra 2015.  
 
 

3.  
 
 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 

 
 
 

  

   

Številka: 354-103/2014   

Nova Gorica,    Matej Arčon 

                                                                                                                ŽUPAN 

 

 

 

 

 



 

Številka: 354-103/2014-14 
Nova Gorica, 2. aprila 2015 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju sklepa: 

 
Temeljni razlog za sprejem predlaganega sklepa leži v seznanitvi Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica s stanjem na območju naselja Gradišče, kjer se že nekaj 
časa zaznava različne oblike nestabilnosti terena. Obenem je razlog v sprejetju sklepa 
tudi ta, da se upravo Mestne občine Nova Gorica zaveže k pripravi programa aktivnosti z 
naborom prioritetnih ukrepov za reševanje problematike plazovitosti.  
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom sklepa: 
 

Glavni cilj, ki se ga želi doseči s sprejetjem sklepa, je podati informacijo o stanju na 

območju naselja Gradišča. S poročilom je uprava MONG pridobila prvi širši vpogled na 

dejanski obseg problematike povezane z odvodnjavanjem in nestabilnostjo terena. 

Podana informacija v obliki poročila nakazuje nekatere potencialne ukrepe, predvsem pa 

opozarja na razsežnost problematike in potrebo po celovitem pristopu k reševanju 

slednje. Poročilo nakazuje različne nivoje problematike in odgovornosti na različnih 

nivojih pristojnosti. Tako je potrebno pristopiti k smiselni nadaljnji obravnavi nabora 

potrebnih prioritetnih in drugih ukrepov, razumeti finančne posledice tako za občinsko 

upravo, kot za občane.  

Zato je smiselno, da v nadaljevanju uprava pripravi podrobnejši program aktivnosti za 

reševanje problematike in identificira tiste ukrepe, ki so prednostni. S sprejetjem sklepa 

se upravi MONG nalaga časovnico izvajanja aktivnosti za potrebe usmerjenega in 

učinkovitega delovanja v smeri celovitega reševanje problematike plazovitosti na 

območju naselja Gradišče.  

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

- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12).  
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega sklepa: 

S sprejetjem sklepa se upravi MONG nalaga, da usmerjeno deluje za potrebe celovitega 

reševanja problematike plazovitosti na območju naselja  Gradišče.   

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega sklepa: 
S sprejemom predlaganega sklepa za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale nove 

materialne obveznosti. 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep 

obravnava in sprejme. 

 

 



 

                                                                                               Matej Arčon                              
                                                                                                   ŽUPAN 
 

Pripravila:                      
Aleksandra Torbica        
Načelnica Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
 

PRILOGA: 

Poročilo o pregledu stanja odvodnjavanja v povezavi s plazovitostjo terena na območju 

naselja Gradišče nad Prvačino, april 2014 

       

 

 


