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Številka:         410-15/2012-70 
Nova Gorica,  14. junij 2013 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA 
GORICA ZA LETO 2013 

 
 
 

1. Splošni del proračuna 

 

1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov 
 

Prihodki 

 
Prihodki proračuna se s predlaganim rebalansom ne spreminjajo. 
 
Odhodki 

 
Odhodki proračuna se povečujejo za 3.042.000 €, kar predstavlja povečanje za 5,7 odstotnih 
točk. Spremembe nastajajo zaradi vključitve nove proračunske postavke za sodno 
poravnavo s podjetjem SGP Gorica, ter zaradi prerazporejanja na postavkah za 
zadolževanje, kar je posebej obrazloženo v okviru posebnega dela proračuna. 
 
Spremembe nastajajo na naslednjih podskupinah kontov: 
402 – Izdatki za blago in storitve – Z drugim rebalansom se odhodki podskupine povečujejo 
za 2.962.000 € oz. 45,3 odstotne točke. Glavnino povečanja oz 2.950.000 € predstavlja 
vključitev nove postavke za sodno poravnavo, preostali del v višini 12.000 € pa nova 
postavka za stroške, ki so povezani s postopki zadolževanja. 
 
403 – Plačila domačih obresti – Z drugim rebalansom se odhodki podskupine povečujejo za 
80.000 € kar predstavlja trikratno povečanje. Ker po trenutno znanih podatkih predvidevamo, 
da bo do podpis kreditne pogodbe prišlo prej, kot bo nastopilo črpanje kredita, bo v tem času 
potrebno odplačevati le obresti, ne pa tudi glavnice. Zaradi tega in zaradi povišanja 
predvidene zadolžitve, se stroški odplačila obresti povečujejo. 
 
 

1.2. Račun finančnih terjatev in naložb 

 
V računu finančnih terjatev in naložb s predlaganim rebalansom ne prihaja do sprememb. 
 
 

1.3. Račun financiranja 
 
V računu financiranja se predvideno zadolževanje povečuje za 2.950.000 €, kolikor znaša 
sodna poravnava s podjetjem SGP.  
Istočasno se zmanjšuje predvideno odplačilo dolga za 92.000 €, ki se prerazporeja v bilanco 
odhodkov in sicer 80.000 € za odplačilo obresti in 12.000 € za stroške zadolževanja. 
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2. Posebni del proračuna 

 
 

A. Bilanca odhodkov 

 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 
06.034  Sodna poravnava SGP 
Postavka se dodaja na novo in znaša 2.950.000 €. 
Predmet poravnave so nepremičnine v osrednjem delu mesta Nova Gorica in delno v 
Solkanu, na katerih občina pridobi lastninsko pravico in doseže izbris stavbne pravice. S 
poravnavo pa pridobi tudi lastninsko pravico na omrežjih gospodarske javne infrastrukture 
ter potrebne služnosti za izrabo infrastrukture. Mestna občina Nova Gorica bo za pridobljene 
pravice strankam poravnave izplačala nadomestilo v skupni višini 2.950.000 €.     
 

22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201  Servisiranje javnega dolga 
22019001  Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

 
11.017  Pokrivanje obresti od najetih posojil 
Postavka se poveča za 80.000 € iz 40.000 € na 120.000 €. 
Glede na trenutni potek postopkov za zadolževanje je predvideno, da bo do podpisa kreditne 
pogodbe prišlo prej, kot do črpanja kredita. Ker se z odplačilom obresti prične takoj, z 
odplačilom glavnic pa šele po črpanju kredita je potrebno predviden znesek za obresti 
povečati. Delno pa se postavka povečuje zaradi povišanja predvidene zadolžitve. 
 

22019002  Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

 
11.023  Stroški zadolževanja 

Postavka se dodaja na novo in znaša 12.000 €. 
Za stroške, ki so povezani z zadolževanjem in ne predstavljajo odplačila glavnic ali obresti, 
je po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov predvideno, da se vodijo ločeno. 
Sem so vključeni stroški obdelave kredita, zavarovanje, nadomestilo za vodenje in podobno.  
 
 

B. Račun financiranja 

 

22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201  Servisiranje javnega dolga 
22019001  Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

 
11.022  Odplačilo bančnih kreditov 
Postavka se zmanjša za 92.000 € iz 300.000 € na 208.000 €. 
Postopki za zadolžitev s pridobivanjem ustreznih soglasij, ki predstavljajo osnovo za 
sklepanje kreditnih pogodb, potekajo veliko počasneje od prvotnih predvidevanj. Zato kljub 
dodatnemu zadolževanje postavke ni potrebno povečevati ampak jo celo zmanjšujemo, 
sredstva pa prerazporejamo na postavko za odplačilo obresti in za stroške, povezane z 
zadolževanjem. 
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3. Načrt razvojnih programov 

 
V Načrt razvojnih programov za obdobje 2013-2017 je, skladno s spremembo posebnega 
dela proračuna, dodan projekt v letu 2013, v podprogramu 04039003 Razpolaganje in 
upravljanje z občinskim premoženjem in sicer postavka  za Sodno poravnavo SGP. 
 
 
 
Za vse ostale postavke, ki niso tu navedene, ostaja v veljavi obrazložitev iz Odloka o 
rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013, ki je bil sprejet na seji 
Mestnega sveta 21. februarja 2013 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/2013. 

 
 
 
 

Matej Arčon  
                                                                                                            ŽUPAN 
 
 
Pripravili: 
mag. Vesna Mikuž 
Direktorica občinske uprave 
in skrbniki proračunskih postavk 
 
 
                                                                                                          
 


