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                    Hitri postopek 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 
84/10-odl US in 14/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU 12)  in 19. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
________________ sprejel 
 
 

O D L O K 

O  REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA  

  ZA LETO 2014 

 
 

1. člen 
 
Spremeni se tretji odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 112/13) (v nadaljevanju: odlok), in sicer tako, da  se na novo glasi: 
 
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih: 
 

v EUR 

 Rebalans proračuna 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA                                                                                                 2014 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  46.521.379 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)  33.443.939 
70 DAVČNI PRIHODKI  20.641.184 
    700 Davki na dohodek in dobiček  16.266.884 
    703 Davki na premoženje  3.191.300 
    704 Domači davki na blago in storitve  1.183.000 
71 NEDAVČNI PRIHODKI  12.802.755 
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  7.467.285 
    711 Takse in pristojbine  11.000 
    712 Globe in druge denarne kazni  77.500 
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 58.970 
    714 Drugi nedavčni prihodki  5.188.000 
72 KAPITALSKI PRIHODKI  743.400 
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih  
           sredstev  743.400 
73 PREJETE DONACIJE  31.250 
    730 Prejete donacije iz domačih virov   24.440 
    731 Prejete donacije iz tujine   6.810 
74 TRANSFERNI PRIHODKI  12.057.168 
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  1.992.832 
    741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
           Evropske UNIJE 10.064.336 
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78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  245.622 
    787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 245.622 
  
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  56.969.192 
40 TEKOČI ODHODKI  12.949.969 
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  2.320.852 
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  346.098 
    402 Izdatki za blago in storitve  9.573.019 
    403 Plačila domačih obresti  395.000 
    409 Rezerve  315.000 
41 TEKOČI TRANSFERI  13.295.921 
    410 Subvencije  588.500 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  6.005.600 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  1.671.097 
    413 Drugi tekoči domači transferi  5.022.724 
    414 Tekoči transferi v tujino 8.000 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  28.037.848 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  28.037.848 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  2.685.454 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
           proračunski uporabniki 737.000 
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  1.948.454 
  
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -10.447.813 
    (I. - II.)    (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  
  
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -10.117.408 
    (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   
    (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 7.198.049 
     (70 + 71) - (40 + 41)   
     (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  

  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 23.000 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  KAPITALSKIH 
DELEŽEV 23.000 
    750 Prejeta vračila danih posojil  13.000 
    752 Kupnine iz naslova privatizacije  10.000 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 621.716 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  621.716 
    443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 
           pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  621.716 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) -598.716 

  
  
C. RAČUN FINANCIRANJA   
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 5.420.000 
50 ZADOLŽEVANJE   5.420.000 
    500 Domače zadolževanje   5.420.000 
  
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 820.000 
55 ODPLAČILO DOLGA 820.000 
    550 Odplačilo domačega dolga 820.000 
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  -6.446.529 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   4.600.000 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  10.447.813 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA 
LETA  6.446.529 

 
 

2. člen 
 
 
Spremeni se 17. člen odloka, in sicer tako, da se na novo glasi: 
 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja, se Mestna občina Nova Gorica za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 
5.420.000 EUR. 
 
 

3. člen 
 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
 
                    
Številka: 410-16/2013- 
Nova Gorica, dne  
                 Matej Arčon 
                                                                                                                  ŽUPAN 
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Številka: 410-16/2013-13 
Nova Gorica, 10. aprila 2014 
 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 
 
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 je Mestni svet sprejel na seji 
dne 19. decembra 2013 (Uradni list RS št. 112/13, dne 30.12.2013). Zaradi aktualnih 
sprememb tako  na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani predlagamo rebalans 
proračuna. 
 
Predlagani prihodki in odhodki se v globalu zmanjšujejo. Predlagano zadolževanje se 
povečuje za 200.000,00 EUR. 
 
Na prihodkovni strani se spreminja višina davčnih prihodkov zaradi razveljavitve Zakona o 
davku o nepremičninah. Ponovno so načrtovani prihodki iz naslova nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč, ki pa je seveda ocenjen nižje glede na pretekla leta in sicer na račun 
razbremenitve igralniške dejavnosti v spremenjenem odloku. Med prihodki se povečujejo tudi 
planirani prihodki iz naslova komunalnega opremljanja področja majskih poljan. Poleg tega 
se nekoliko prilagajajo tudi transferni prihodki za investicije, ki so vezani na spremembe na 
odhodkovni strani. 
 
Z rebalansom se posega predvsem v investicije, ki so sofinancirane s strani države in EU. 
Na prihodkovni, kot tudi na odhodkovni strani se odražajo spremembe na projektu Investicija 
v bivalne enote – VDC. Ker občina ni nosilni partner, smo spremenili strukturo in dinamiko 
financiranja in sicer so v proračunu prikazana samo lastna sredstva razporejena po letih. 
Uskladili smo višino in dinamiko financiranja investicije Centralna čistilna naprava. Na 
postavko Čistilna naprava Branik ISO-PRA ter projekt Solum smo sredstva dodali zaradi 
prenosa nerealiziranih nalog v letu 2013.  
 
Zamika se investicija Vrtec Šempas zaradi zagotovitve pogojev za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Uskladili smo višino in dinamiko financiranja investicije Čistilna naprava Čepovan 
s kanalizacijo ISO-PRE. Zaradi obsega  povezanih investicij komunalne infrastrukture in 
izgradnje čistilne naprave na tem področju, se namerava pripraviti celotni projekt za 
sofinanciranje sredstev iz EU. Odpira se tudi nova proračunska postavka Vodovod na 
območju naselja Čepovan z okolico. 
 
Večje spremembe na odhodkovni strani se odražajo na proračunski postavki Humanitarni 
center, saj se planira začetek investicije že v letošnjem letu. Rebalans posega tudi v 
spremembo dinamike financiranja, višino sredstev in dinamike izgradnje telovadnice v 
Dornberku ter v dinamiko financiranja izgradnje servisnega objekta. Dodana so sredstva na 
stroške intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, ki je bila v veliki meri porabljena za 
odpravljanje posledic žledu.  
 
Z rebalansom  se dodajajo sredstva za investicijo v kajak progo v NRP 2014-2017. 
Investicija je v fazi urejanja formalnosti (pridobivanje soglasij in dovoljenj ter urejanje razmerij 
z državo). Po pridobitvi GD   bo MONG, kot nosilka investicije  zasledovala možnosti 
pridobitve drugih (EU in nacionalnih) virov financiranja. 
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Z rebalansom se prihodki in potrebna sredstva (odhodki) na proračunski postavki Regijski 
center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica nižajo, ker se izgradnja le tega ni 
pričela. V letu 2014 je potrebno urediti poslovno, finančno in pravno-formalno zaključitev 
projekta.  
 
Z rebalansom so v proračun vključena tudi dejanska prenesena sredstva po zaključnem 
računu iz preteklega leta, ki spreminjajo razpoložljiva sredstva v letošnjem letu. Prenesena 
sredstva  krajevnih skupnosti so razporejena na njihove proračunske postavke. Predlagane 
spremembe so podrobno obrazložene v okviru obrazložitev splošnega in posebnega dela 
proračuna. Poleg prenosov so v rebalansu vključeni tudi vloženi dodatni predlogi krajevnih 
skupnosti. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog Odloka o 
rebalansu proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 po hitrem postopku in ga po 
obravnavi sprejme. 
 
 
                                                                                                         Matej Arčon  
                                                                                                            ŽUPAN 
 
Pripravila: 
Vesna Mikuž 
Direktorica občinske uprave 
 
 
 
 


	O D L O K
	O  REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA 
			ZA LETO 2014

