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Številka:         410-15/2012-16 
Nova Gorica,  29. november 2012 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2013 

 
 

1. Splošni del proračuna 

 

1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov 
 

Prihodki 

Prihodki se v skupnem povečujejo za 1.135.967 €, kar predstavlja povečanje za 2,4 odstotne 
točke, glede na trenutno veljavni plan za leto 2013. V skupini nedavčnih prihodkov se za 9,2 
odstotni točki povečuje podskupina kontov 710 – Udeleţba na dobičku in dohodki od 
premoţenja, ki se povečuje za predvideno vplačilo koncesnine v višini 815.451 €. V skupini 
transfernih prihodkov se povečuje predviden prihodek iz sredstev drţavnega proračuna za 
investicije v višini 48.077 € ter prihodek iz kohezijskih skladov proračuna Evropske unije v 
višini 272.439 €. 
 
Odhodki 
Odhodki proračuna se povečujejo v enaki višini in sicer za 1.135.967 €, kar predstavlja 
povečanje za 2,3 odstotne točke. Spremembe nastajajo v podskupini kontov 402 – Izdatki za 
blago in storitve, ki se na kontu za tekoče vzdrţevanje povečuje za 65.800 €, glavnina 
spremembe pa je v podskupini 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev, ki se povečuje za 
1.070.167 € in sicer na kontu za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter na kontu za 
študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inţeniring.  
 
 

2. Posebni del proračuna 

 

07.245  Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG 

 
V Mestni občini Nova Gorica je večji del obstoječe javne razsvetljave neprimeren,  poleg 
tega je tudi poraba električne energije za razsvetljavo cest in javnih površin prevelika in ni v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja. Javno razsvetljavo 
ţelimo v celoti prenoviti in se v ta namen prijaviti na razpis Ministrstva za gospodarstvo za 
sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave – UJR1. Eden 
od pogojev za kandidiranje na javnem razpisu je tudi dokazilo o zagotovljenih sredstvih za 
izvedbo operacije (konkretno: odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v 
katerega je uvrščen projekt, ki je predmet operacije). Mestna občina ne bo v prenovo javne 
razsvetljave vlagala lastnih sredstev, ampak bo na javnem razpisu izbrala koncesionarja, ki 
bo v prenovo javne razsvetljave vloţil svoja sredstva. V kolikor bo mestna občina na javnem 
razpisu UJR1 uspešna, bo odobrena nepovratna sredstva vloţila v prenovo javne 
razsvetljave, razliko do višine vrednosti investicije pa bo zagotovil izbrani koncesionar z 
vplačilom koncesijske dajatve v proračun. V vsakem primeru si bo koncesionar poplačal 
svojo investicijo iz naslova prihrankov za zmanjšanje porabe električne energije. 
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3. Načrt razvojnih programov 

 
V Načrt razvojnih programov za obdobje 2013-2016 je, skladno s spremembo posebnega 
dela proračuna, dodan investicijski projekt v letu 2013. V podprogramu 13029004 Cestna 
razsvetljava je dodana postavka za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave v 
MONG. 
 
 
 
 
                                                                                                         Matej Arčon  
                                                                                                             ŢUPAN 
 
Pripravili: 
Vesna Mikuţ 
Direktorica občinske uprave 
in skrbniki proračunskih postavk 
 
 
 
 
 
 
 
 


