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             Skrajšani postopek  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - 
ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 
14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - 
ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - 
odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - 
ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica  
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) 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 2022 – REBALANS I 

 
 
 
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 5/22) 
se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
»Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, 
katerih vrednosti v letu 2022 znašajo: 
 

v EUR 
 

Rebalans-1 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2022 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 50.369.735 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 35.594.638 

70 DAVČNI PRIHODKI 23.326.591 

700 Davki na dohodek in dobiček 19.283.491 

703 Davki na premoženje 3.409.100 

704 Domači davki na blago in storitve 634.000 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 12.268.047 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7.722.266 

711 Takse in pristojbine 26.000 

712 Globe in druge denarne kazni 55.000 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 274.064 



 

714 Drugi nedavčni prihodki 4.190.717 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.533.748 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.533.748 

73 PREJETE DONACIJE 5.560 

730 Prejete donacije iz domačih virov 5.560 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 12.880.649 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 6.709.529 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske            

unije in iz drugih držav 6.171.120 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH  

355.140 DRŽAV 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 355.140 
 

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 57.398.055 

40 TEKOČI ODHODKI 13.159.826 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 3.440.351 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 505.979 

402 Izdatki za blago in storitve 8.973.496 

403 Plačila domačih obresti 80.000 

409 Rezerve 160.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 17.165.440 

410 Subvencije 827.952 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.798.600 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.150.727 

413 Drugi tekoči domači transferi 8.184.161 

414 Tekoči transferi v tujino 204.000 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 25.572.202 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 25.572.202 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.500.587 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 784.500 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 716.087 
 

 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -7.028.320 

     (I. - II.)      (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -6.953.320 

     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)  
     (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ) 5.269.372 

     (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  0 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  0 

KAPITALSKIH DELEŽEV  



 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  557.145 

DELEŽEV (440+441+442+443)  
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 557.145 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 40.429 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih 

osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 516.716 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  -557.145 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)  
 

 

C.  RAČUN FINANCIRANJA   

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 6.000.000 

50 ZADOLŽEVANJE 6.000.000 

500 Domače zadolževanje 6.000.000 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 2.400.000 

55 ODPLAČILA DOLGA 2.400.000 

550 Odplačila domačega dolga 2.400.000 
 

 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  -3.985.465 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.600.000 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 7.028.320 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 3.985.465 

« 
 
 
KONČNA DOLOČBA 

2. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 410-11/2021 
Nova Gorica,  
 
    dr. Klemen Miklavič 
     ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Številka: 410-11/2021-13          
Nova Gorica, 13. aprila 2022     

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 
Odlok o prvem rebalansu zajema spremembe tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni 
strani in pomeni spremembo veljavnega proračuna, s ciljem, da bo realizacija do konca 
proračunskega leta čim bolj optimalna. Z rebalansom se ne spreminja neto zadolževanje. 
 
Priprava rebalansa temelji na nižanju postavk zaradi zamika izvedbe določenih investicij, 
ki so posledica potrditve sofinanciranja oziroma same izvedbe. 
 
S prihrankom povečuje postavke zaradi:  
- višanja cen energentov,  
- dejavnosti šol, 
- zagotavljanju cenejših virov ogrevanja ter 
- dviga cen materialov in storitev. 
 
Podražitev energentov, materialov in storitev imajo velik negativen učinek na proračun. 
Slednje predstavlja veliko negotovosti pri izvedbi načrtovanih projektov in investicij. 
 
V prvem predlogu rebalansa smo uskladili prenos sredstev na računu. Stanje sredstev 
na računu dan 31.12.2021 je znašalo 3,985 mio EUR. Od tega so sredstva posameznih 
KS znašala 627 tisoč EUR, sredstva MONG pa 3,357 mio EUR. Posamezne KS so svoja 
prenesena sredstva prerazporedila med proračunske postavke znotraj posameznega 
neposrednega porabnika. Prenesena sredstva po KS so evidentirana v Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Stanja sredstev na računu po posameznih KS  

KRAJEVNA SKUPNOST Znesek v EUR 

21- KS BANJŠICE 12.458,73 

22 - KS BRANIK 20.317,27 

23 - KS ČEPOVAN 17.556,18 

24 - KS DORNBERK 15.052,86 

25 - KS GRADIŠČE 15.747,63 

26 - KS GRGAR 28.525,84 

27 - KS GRGARSKE RAVNE 36.965,62 

28 - KS KROMBERK - LOKE 5.423,46 

29 - KS LOKOVEC 21.521,67 

30 - KS LOKVE - LAZNA 12.601,89 

31 - KS NOVA GORICA 119.171,78 

32 - KS OSEK - VITOVLJE 4.221,97 

33 - KS OZELJAN 88.577,88 

34 - KS PRVAČINA 20.336,31 

35 - KS RAVNICA 12.583,87 

36 - KS ROŽNA DOLINA 16.698,29 



 

37 - KS SOLKAN 57.941,06 

38 - KS ŠEMPAS 87.765,05 

39 - KS TRNOVO 34.163,25 

Kumulativa: 627.630,61 

 
 
Spremembe splošnega dela proračuna 
 
V bilanci A so prihodki planirani v višini 50,370 mio EUR. Predlagan obseg načrtovanih 
skupnih prihodkov se v primerjavi z veljavnim planom proračuna zmanjšuje skupno za 
3,281 mio EUR. Predlagani plan predstavlja 93,9 odstotnih točk veljavnega proračuna.  
 
Tekoči prihodki so planirani v višini 35,595 mio EUR in so v primerjavi z veljavnim 
proračunom manjši za 2,958 mio EUR. Poglavitni razlog je zmanjšanje sredstev zaradi 
zamika investicije v izgradnjo zdravstvenega doma in posledično manjšega priliva v 
občinski proračun, saj sredstva zagotavlja javni zavod iz lastnih virov, kar se izkazuje 
med nedavčnimi prihodki. 
 
Davčni prihodki so planirani v višini 23,327 mio EUR in se z rebalansom ne spreminjajo. 
Prihodek iz naslova dohodnine je planiran v višini 19,283 mio EUR, davki na premoženje 
v višini 3,409 mio EUR ter domači davki na blago in storitve v višini 634 tisoč EUR. 
 
Nedavčni prihodki so planirani v višini 12,268 mio EUR, kar znaša 80,6 % glede na 
veljavni plan. 
 
Kapitalski prihodki se usklajujejo z letnim načrtom razpolaganja nepremičnega 
premoženja. Prejete donacije se z rebalansom ne spreminjajo.  
 
Transferni prihodki se v predlogu rebalansa, v primerjavi z veljavnim planom, zmanjšujejo 
za 354 tisoč EUR in so planirani v višini 12,881 mio EUR. Prejeta sredstva iz EU se z 
rebalansom povečujejo in so predvidena v višini 355 tisoč EUR. Podrobnejše spremembe 
so podane v obrazložitvi proračuna. 
 
Predlagan obseg skupnih odhodkov v bilanci A se zmanjšuje za 4,8 odstotnih točk 
glede na veljavni proračun. V skupnem so odhodki planirani v višini 57,398 mio EUR. 
 
Tekoči odhodki so planirani v višini 13,160 mio EUR in predstavljajo 107,2 % veljavnega 
plana. Večje odstopanje je na področju izdatkov za blago in storitve predvsem zaradi 
napovedanih višjih cen na področju energentov. 
 
Tekoči transferi so predvideni v višini 17,165 mio EUR in predstavljajo 101,5 % 
veljavnega plana. Povečujejo se predvsem transferi javnim zavodom za njihove 
materialne stroške, ki so posledica dviga cen energentov  
 
Najizrazitejše zmanjšanje odhodkov je na področju investicijskih odhodkov, ki so planirani 
v višini 25,572 mio EUR, kar predstavlja 85,9 % veljavnega plana. Podrobne obrazložitve 
so navedene v posebnem delu proračuna in načrtu razvojnih projektov. Večina 
sprememb se nanaša na spremembo dinamike izvajanja. 
 
Investicijski transferi so predvideni v višini 1,501 mio EUR, kar znaša 113,1 % glede na 
veljavni plan. Povečujejo se investicijski transferi pravnim in fizičnih osebam, ki niso 
proračunski uporabniki, in sicer za sofinanciranje stroškov nakupa zemljišč v poslovni 
coni ter investicijski transferi javnim zavodom za materialne stroške. 
 



 

Spremembe posebnega dela proračuna  
 
Največje vrednostno znižanja so na naslednjih proračunskih postavkah:  

PP Opis sprememba 

10152 Investicija v Zdravstveni dom nova Gorica -3.000.000 

07317 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - 
Aglomeracija Kromberk -1.000.000 

10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa -468.739 

07346 Regulacija potoka Liskur -322.000 

10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo -273.095 

07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice -204.000 

07300 Projekt VIPava -200.000 

 
10152  Investicija v Zdravstveni dom nova Gorica: 
V letu 2022 se predvideva, da se bo celotna vrednost gradnje in ostalih stroškov (nadzor, 
...) kril s sredstvi Zdravstvenega doma, ki jih hrani za ta namen. Strošek gradnje zajema 
pripravljalna dela (ureditev nadomestnih parkirišč na Ulici Gradnikove brigade), izgradnjo 
objekta zdravstvenega doma vključno z dvoetažno podzemno garažo in opremo 
zgrajenega objekta ter zunanjo ureditev območja. Pogoj za pričetek gradnje je 
pravnomočno gradbeno dovoljenje in uskladitev projektne dokumentacije PZI, kar je bilo 
v začetku leta 2022 izpolnjeno. Pri pripravi proračunu za leto 2022 je bilo načrtovano, da 
se bo izpeljal razpis za izbor izvajalcev v začetku leta 2022. Zaradi zamika objave razpisa 
se dinamika izvedbe delno zamika v naslednje leto. Razpis je objavljen. Rok za oddajo 
ponudb je 12.05.2022. 
 
07317  Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk: 
Postavka zajema izvedbo 12. odsekov kanalizacijskega omrežja za odpadno vodo znotraj 
aglomeracije 1515 Kromberk: Ulica Toma Brejca v Kromberku, ulica Vinka Vodopivca v 
Kromberku, Med Trtami v Kromberku, ulica Pod Škabrijelom v Kromberku, Erjavceva 
ulica v Novi Gorici, Vojkova ulica v Novi Gorici, Ščedne v Novi Gorici, Ulica Barje v Novi 
Gorici, Ulica 25. junija v Novi Gorici, Ulica Velika pot v Solkanu, Ulica Klanec v Solkanu in 
Liskur v Rožni Dolini. Začetek izvedbe je predviden v letu 2022, zaključek pa v letu 2023.  
 
10232  Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa: 
Postavka je vezana na projekt ureditve oziroma revitalizacije in sanacije degradiranih 
površin Rafutskega parka. V letu 2022 je predviden začetek ureditve in revitalizacije 
Rafutskega parka. Sredstva na proračunski postavki se s prvim rebalansom nižajo v letu 
2022 in prenašajo v leto 2023, saj je prišlo do zamika pri časovnem načrtu izvedbe 
projekta. 
 
07346 Regulacija potoka Liskur: 
V letu 2022 bodo sredstva na proračunski postavki porabljena za izdelavo projektne 
dokumentacije in začetek izvedbe rekonstrukcije ceste LK 286431 Bolnica Stara Gora. V 
prihodnjih letih sledi še regulacija potoka Liskur. Zaradi podnebnih sprememb (stoletne 
vode) se spreminja hidrološka študija, ki jo pripravlja DRSV. Slednja bo določila nove 
pogoje in nove potrebne rešitve glede poplavne varnosti na območju Liskurja. Pred 
načrtovanjem nadaljnjih aktivnosti in pripravi nove projektne rešitve je potrebno počakati 
na rezultate omenjene študije. Na postavki se ohranja sredstva za ureditev vodovoda in 
za cesto. 
 
 
 



 

10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo: 
V letu 2022 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija ter podana prijava na javni 
razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje občinskih projektov na področju kulturne 
dediščine iz NOO (oznaka JR-NOO-KS 2022-25) - Mestna občina Nova Gorica). V letu 
2022 bodo proračunska sredstva na postavki porabljena za izdelavo projektne 
dokumentacije ter za 3D posnetka objektov v Rafutskem parku v okviru projekta 
Trajnostna obnova Laščakove vile z vključitvijo kulturne dediščine v turistično ponudbo 
(NRP št. OB084-18-0042). V letu 2022 je planiran tudi pričetek projektiranja samega 
objekta Laščakove vile v okviru projekta Rekonstrukcija Laščakove vile (NRP št. OB084-
22-0003). Sredstva so se na proračunski postavki v okviru rebalansa znižala, saj se je 
ugotovilo, da za izvedbo vseh predvidenih del ne bo potrebno razpolagati s prvotno 
planirano višino proračunskih sredstev v letu 2022, poleg tega pa se je del sredstev 
preneslo na novo odprto proračunsko postavko 09094 Rafutski park z Laščakovo vilo - 
nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije (NRP št. OB084-22-0002), ki 
bo predmet prijave na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za 
sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v 
turističnih destinacijah v okviru NOO. 
 

07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice:  
Postavka je vezana na projekt ureditve več odsekov kolesarskega omrežja na mestnem 
območju in njihove medsebojne povezave ter ureditve mobilnostnega centra, ki bo služil 
za informiranje in ozaveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti. V letu 2022 je v okviru 
projekta "Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice" predvidena 
ureditev površin za kolesarje in pešce vzdolž Cankarjeve ulice in delno Rejčeva ulica. Iz 
proračunske postavke pa se bodo v letu 2022 sredstva porabila tudi za izvajanje 
programa v okviru Centra trajnostne mobilnosti ter za sofinanciranje plač zaposlenih na 
projektu. Postavko znižujemo zaradi prenosa izvedbe »Rejčeve ulice« v leto 2023, ker je 
smiselno predhodno zaključiti prvo fazo izgradnje prizidka ZD, ki predvideva odvoz 
materiala pri izgradnji garažne čez Rejčevo ulico.  
 
07300 Projekt VIPava:  
V letu 2022 je predviden začetek gradnje brvi čez Vipavo v Peklu. Zaključek gradnje je 
predviden v letu 2023. Zamik izvedbe projekta je nastal zaradi težav s pridobivanjem 
zemljišč. Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Sledi razpis za izbor 
izvajalca. Ocenjuje se, da se delno izvedba zamika v leto 2023.  
 
Največja vrednostna povečanja so na naslednjih proračunskih postavkah: 

PP Opis sprememba 

10169 
Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- 
Izgradnja pokritega bazena 269.000 

07199 
Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno 
energijo 246.000 

10082 Dejavnost osnovnih šol 237.785 

07037 Plačilo javne razsvetljave 100.000 

07324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG 97.000 

09070 
Finančne spodbude podjetnikom – Subv. komunalnega 
prispevka in nakupa zemljišč 88.000 

07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in  Odvodnik Soča 85.000 

 
10169  Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja 
pokritega bazena: 



 

Izvedba ureditve osrednjega prehoda športnega parka je predvidena po izgradnji objekta 
bazena - predvidoma v jeseni 2021, z zaključkom v aprilu 2022.  Ureditev zajema 
ureditev prehoda, kot zelenega urbanega prostora za druženje, kar vključuje ureditev 
osrednje komunikacijske poti s sodobno urbano opremo in hortikulturno ureditvijo, 
ureditev varnih dostopov in parterja pred novim objektom pokritega bazena. Ocenjena 
vrednost ureditve Športnega parka znaša 706.610,41 eur z DDV. V letu 2022 ostaja 
zadnji del financiranja izgradnje zimskega bazena in večji del ureditve Športnega parka 
ter izvedba priključka toplovoda. Z rebalansom se sredstva dodajajo zaradi zamika 
realizacije iz konca leta 2021 v leto 2022. Posledično so se v leto 2022 zamaknili tudi 
zahtevki za sofinanciranje v leto 2022, ki seveda vplivajo tudi na prihodkovno stran 
proračuna. 
 
07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo: 
Predvideno je nadaljevanje projekta obnove toplotnih postaj na Gradnikovi ulici. Glede na 
razpoložljiva sredstva je predvidena obnova ene toplotne postaje, iz preostanka sredstev 
bodo financirane manjše obnovitvene investicije na omrežju. V primeru, da se bo pokriti 
bazen priklapljal na vročevodni sistem KENOG-a, bodo sredstva namenjena izvedbi 
priklopa. Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva za zaključek lanske investicije v obnovo 
treh toplotnih postaj in zagotoviti sredstva za izvedbo gradbenih del za priključitev bazena 
in drugih objektov v športnem parku na sistem. Poleg tega so dodatna sredstva potrebna 
za izvedbo prvotnega plana javnega podjetja za leto 2022. 
 

10082 Dejavnost osnovnih šol: 
Izračun materialnih stroškov je narejen glede na število oddelkov in število učencev 
posamezne osnovne šole. Z rebalansom proračuna so na postavki izdatki za blago in 
storitve, zaradi pokrivanja negativnega poslovanja iz leta 2021 in višjih materialnih 
stroškov, ki so posledica dviga cen energentov, dodana sredstva v višini 286.500 EUR. 
 
07037 Plačilo javne razsvetljave: 
Sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije za potrebe delovanja javne 
razsvetljave in plačilu koncesionarju za storitve posodobitve javne razsvetljave ter 
zagotavljanja prihrankov električne energije. Zaradi poteka veljavne pogodbe za dobavo 
električne energije je bilo potrebno objaviti javno naročilo in skleniti novo pogodbo o 
dobavi električne energije. Nove pogodbene cene so, kot posledica trenutnega stanja na 
trgih energentov, za več kot 4-krat višje od preteklih cen, zato je potrebno na postavki 
zagotoviti dodatna sredstva. 
 
07324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG: 
Postavka zajema zagotavljanje ustreznega odvajanja meteornih in zalednih voda na 
posameznih območjih občine, kjer je obstoječa infrastruktura poddimenzionirana ali 
dotrajana. Dodatna sredstva so potrebna za izvedbo več manjših investicij ureditve 
odvodnjavanja na območju primestja (Osek, Cvetrož, Liskur, Spodnja Branica in Saksid). 
 
09070 Finančne spodbude podjetnikom – Subvencioniranje komunalnega prispevka in 
nakupa zemljišč: 
V skladu z Odlokom o dodeljevanju  proračunskih sredstev za razvoj podjetništva  v 
Mestni občini Nova gorica izvajamo tudi ukrep: " spodbujanje investicij v izgradnjo, 
proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne 
dejavnosti v  Mestni občini Nova Gorica (sofinanciranje plačila komunalnega prispevka in 
stroškov nakupa zemljišč). Ukrep se izvaja letno preko javnega razpisa. Predmet razpisa 
je sofinanciranje plačila komunalnega prispevka investitorjem na območju celotne občine 
ki  investirajo v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in 
razvojno-raziskovalne dejavnosti. V letošnjem letu smo s prejetjem novega Odloka  
omogočili tudi sofinanciranje stroškov nakupa zemljišč v poslovnih conah, kjer so 



 

zemljišča v lasti občine. V skladu z navedenim smo sredstva v prvem predlogu rebalansa 
dodali. 
  

07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča: 
Trenutno je v procesu izdelava PN za Izdelavo in novelacijo projektne dokumentacije za 
pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za 
objekt: »Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja naselja Nova Gorica 
– odvodnik v Sočo« z vsemi pripadajočimi tehničnimi rešitvami (»Zadrževalni Ščedne« z 
odvodnim kanalom »BCs« itd.). PN se izdeluje za investitorja DRSV na podlagi 
podpisanega sporazuma o skupni investciji med MONG in DRSV. Planirana sredstva  
pokrivajo stroške izdelave vse projektne dokumentacije (DGD, PZI, PZR).  Z rebalansom 
se povečuje višina postavke, ker sedanja sredstva ne zadoščajo za pridobitev potrebne 
dokumentacije.   
 
V predlogu rebalansa proračuna smo odprli oziroma ponovno aktivirali proračunske 
postavke, ki so razvidne v Tabeli 2. Obrazložitve posameznih postavk so razvidne v 
obrazložitvi posebnega dela proračuna. 
 
Tabela 2: Nove proračunske postavke v letu 2022 

07328 Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi 

09094 
Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična 
znamenitost destinacije 

10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica 

10261 Projekt FARO 

26108 Kontejnerska mesta 

 
 
Podrobnejše obrazložitve razlogov povečanja ali zmanjšanja vsebuje pripeti dokument 
obrazložitev proračuna.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog 
Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – Rebalans 
I po skrajšanem postopku in ga po obravnavi sprejme. 
 

     
 
     dr. Klemen Miklavič 

                                                                                                            ŽUPAN 
 
 
Pripravila: 
 
Marko Mikulin 
Direktor občinske uprave  
 
Mateja Mislej 
Vodja finančno računovodske službe 
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