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Skrajšani postopek
Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17
in 18/19) in skladno s 5. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica (Uradni
list RS, št.12/19), je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20.6.2019 sprejel
naslednji

ODLOK
O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

1.
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovi finančna sredstva v višini 70.000 €, za kritje
stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov ob pojavu zemeljskega usada
ob glavni cesti Dornberk Gradišče.

2.
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2019 posebej specificirana.

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

Številka: 846-5/2019
Nova Gorica,
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Številka : 846-5/2019-9
Nova Gorica, 17. junija 2019
OBRAZLOŽITEV
( 1 ) Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju odloka
Močno deževje, ki je decembra 2017 prizadelo območje Goriške je povzročilo med drugimi
nesrečami tudi zemeljski plaz ob cesti Dornberk Gradišče. Podrobni dogodki omenjene
ujme so zajeti v Poročilo o izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov št. 846-2/2017-61 z dne
28.12.2017. Za nemoteno zagotovitev prevoznosti ceste Dornberk- Gradišče so bili
izvedeni že takoj po deževju nujni interventni ukrepi. Sanacija samega plazu pa je
zahtevala obsežnejše priprave, ki so vključevale do sedaj predvsem geološke raziskave in
meritve, usklajevanje rešitev, ki bodo ustrezne in skladne z že načrtovano rekonstrukcijo
ceste Dornberk - Oševljek v tem delu. Zaradi navedenega je šele sedaj pripravljen
najustreznejši način sanacije plazu, za katerega se skladno z elaboratom potrebuje
ocenjeno 70.000 EUR. Skladno z določili 5 člena Odloka o proračunu višina sredstev
presega pooblastilo dano županu, zato je za namen sanacije in odprave posledic predlagan
v sprejem mestnemu svetu poseben odlok, kot to določa 4. odstavek 49.1 člena Zakona o
javnih financah.
( 2 ) Cilji, ki jih želimo doseči s sprejetjem odloka
Z odlokom se zagotavlja sredstva za dokončno sanacijo tega plazu na način, da se sanira
oz. ustrezno stabilizira pobočje nad cesto. V oceno so všteta plačila za vsa delna,
predvidena s sanacijskim elaboratom in s tem povezan projektantski nadzor.
( 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 2019 (Uradni list RS, št. 12/2019) v povezavi z 49. členom Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB4, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 71/2017 ZIPRS1819, 13/2018), ki predvideva poseben odlok za porabo proračunske rezerve.
(4) Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejetjem odloka

49. člen (Proračunska rezerva občine)
(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
(2) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne
sile in ekološke nesreče.
(3) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je
določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve
začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
(4) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim
se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o
uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske
rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim
odlokom.
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S sprejetjem odloka bo podana možnost plačila za opravljena nujna sanacijska dela, ki
bodo izvedena na omenjenih plazovih. Celotna proračunska rezerva v letu 2019 je
planirana v višini 526.912,06 €, tako da preostanejo razpoložljiva sredstva še v višini cca
456.912,06€. Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2019 posebej
specificirana v poročilu o porabi proračunske rezerve.
( 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, 77/16, 80/17), predlagam sprejem navedenega odloka
po hitrem postopku z utemeljitvijo, da gre za nujno zadevo, ki se nanaša na odpravo
posledic naravnih nesreč.
Mestnemu svetu predlagamo, da predloženi odlok sprejme.
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN
Gradivo pripravili:
Mateja Mislej, vodja finančno-računovodske službe
Marjan Jug, višji svetovalec za gospodarske javne službe
Andrej Biaggio, svetovalec za civilno zaščito

