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Hitri postopek
Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in
skladno s 5. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,
št.9/15 in 39/15)je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne________
sprejel
O D L OK
O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

1.
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovi finančna sredstva v višini 180.000 € za kritje
stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov poneurju in posledično
proženju plazov.

2.
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2015 posebej specificirana.

3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka : 846-7/2015
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 846-7/2015
Nova Gorica,23. junija 2015
OBRAZLOŽITEV
(1) Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju odloka
Močno neurje z vetrom, ki je februarja letos prizadelo območje Kromberk, Ozeljan,
Šempas je, v povezavi s še ne saniranimi posledicami žledoloma, terjalo izvedbo nujnih
intervencijskih ukrepov za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev prizadetih občanov
in delovnih pogojev gospodarskih subjektovkot sledi :
 interventna sanacija plazu - vodohram Ozeljan,
 sanacija usada na Lokalni cesti Dornberk – Tabor – Kamence,
 posek in odvoz nevarnih dreves poškodovanih po neurju in žledolomu,
 ureditev površinskih odvodnikov na plazovitem območju Fajdigovšče,
 čiščenje kanalov in propustov, intervencijskih poti po neurju,
 Izdelava geomehanskih in geoloških poročil, izdelava sanacijskih elaboratov.
(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 5. člen Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15in 39/15)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 nujna našteta
intervencijska dela. Celotna proračunska rezerva v letu 2015 je planirana v višini 290.000
€., tako da preostanejo razpoložljiva sredstva še v višini 110.000 €.
(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 (Uradni list RS, št. 108/12), predlagamo sprejem navedenega odloka po hitrem
postopku z utemeljitvijo, da gre za nujno zadevo, ki je posledica naravnih nesreč.
Mestnemu svetu predlagamo, da predloženi odlok sprejme.
Matej Arčon
ŽUPAN
Gradivo pripravil :
Bogdan ZORATTI, svetovalec ZRP

