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I.

POROČILO O SANACIJI PLAZOV PO SEPTEMBRSKEM DEŽEVJU 2014
UVOD IN OBRAZLOŽITEV

Po dolgotrajnem obilnem deževju septembra 2014 so bile aktivirane gasilske enote in enote
zaščite in reševanja, ki so občanom pomagale pri zajezitvi vode, ki je udirala v hiše in kleti ter
črpale vodo iz zalitih objektov. V poplavah je bilo ogroženih več objektov ob potoku Težka
voda, reki Krka in nekaj drugih vodotokih. Ob dolgotrajnem deževju se je sprožilo večje
število manjših plazov in udorov zemlje ter trije večji plazovi od katerih je največji bil v kraju
Štravberk, ki je delno uničil stanovanjsko hišo, v kateri je živela petčlanska družina.
Plazovi na območju Mestne občine Novo mesto, ki so do sedaj bili redkost, so se kazali v
manjših drsenjih tal in razpokah zemlje, večinoma v bližini vodotokov in kraških jamah.
Po sprožitvi plazov je župan Mestne občine Novo mesto, kot odgovorna oseba za zaščito in
reševanje na predlog poveljnika štaba civilne zaščite dal ukaz za delno sanacijo območja
plazov in pomoč ogroženim ob poplavah.
V skladu z veljavno zakonodajo s področja zaščite in reševanja za hitro ukrepanje ob
naravnih in drugih nesrečah ima Mestna občina Novo mesto pogodbo z ustreznimi
gospodarskimi družbami s področja gradbeništva, ki imajo potrebne tehnične in druge
zmogljivosti za sanacijo plazov in odpravo drugih naravnih in tehničnih nesreč.
Takoj po nesreči je bilo aktivirano podjetje Giro, gradnje d.o.o. iz Novega mesta, ki ima z
Mestno občino Novo mesto pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju naravnih in
drugih nesreč. Sanirana je bila cesta v Srednjem Gričevju, na katero se je zaradi plazu
porušila betonska škarpa višine 1.2 metra in v dolžini 8 metrov ter začasno omogočili
prevoznost ceste. V kraju Štravberk smo sanirali plaz okrog stanovanjske hiše Ivana
Gričarja, v strugo potoka smo v dolžini 100 metrov položili betonske cevi in s tem pridobili
prostor za deponijo zemlje in materiala ki jih je s sabo pririnil plaz, ki se je ustavil pri hiši in jo
zasul in delno porušil. Vrednost izvedenih del je bila v višini 39.373,67 evrov, ki so pokrita iz
proračunske rezerve Mestne občine Novo mesto.
II. PRAVNA PODLAGA
37. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06uradno prečiščeno besedilo in 97/10), ki občini določa pristojnosti in naloge na področju

zaščite in reševanja ter v skladu z 98. členom istega zakona, ki županu, kot odgovorni osebi
določa obveznosti pri odpravljanju posledic naravnih nesreč in zagotavljanju osnovnih
življenjskih pogojev za ogrožene.
14. člen Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05- uradno
prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF in 17/14), ki pravi: »Sredstva za izvajanje
programa odprave posledic nesreče v proračunskem letu, v katerem se za odpravo posledic
nesreč ne zagotavljajo sredstva proračunske rezerve skladno z 10. členom tega zakona,
zagotavljajo v okviru svojih finančnih načrtov uporabniki proračuna, v katerih pristojnost
spada izvajanje programa odprave posledic nesreče«
5. člen Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007), ki pravi: »Občine praviloma zagotovijo potrebne
zmogljivosti za tehnično reševanje, razen ekip za iskanje zasutih v ruševinah, s pogodbami z
ustreznimi gospodarskimi družbami s področja gradbeništva, ki imajo potrebne tehnične in
druge zmogljivosti«.

III. PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 14. člena Zakona o odpravi posledic
naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05- uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07,
40/12- ZUJF in 17/14 ter 5. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007) predlagamo Občinskemu svetu v
sprejem naslednji
SKLEP
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejeme finančno poročilo o porabi
proračunskih sredstev na postavki 01013306 Proračunska rezerva za delno sanacijo
dveh plazov na območju Mestne občine Novo mesto po septembrskem deževju v letu
2014.
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