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                                Hitri postopek 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno 
prečiščeno besedilo in spremembe), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU 12 in spremembe)  in 19. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica  (Uradni list RS, št. 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  2015 

 
 
 

1. člen 
 
Spremeni se tretji odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2015 (Uradni list RS, št. 9/2015, 39/15) (v nadaljevanju: odlok), in sicer tako, da  se na novo 
glasi: 
 
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
 

v EUR 

 Proračun 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA                                                                                                 2015 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  48.429.908 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)  29.898.533 
70 DAVČNI PRIHODKI  17.959.506 
    700 Davki na dohodek in dobiček  15.168.306 
    703 Davki na premoženje  1.688.200 
    704 Domači davki na blago in storitve  1.103.000 
71 NEDAVČNI PRIHODKI  11.939.027 
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  7.439.130 
    711 Takse in pristojbine  17.000 
    712 Globe in druge denarne kazni  72.500 
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 75.300 
    714 Drugi nedavčni prihodki  4.335.097 
72 KAPITALSKI PRIHODKI  988.270 
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 20 
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih  
           sredstev  988.250 
73 PREJETE DONACIJE  24.830 
    730 Prejete donacije iz domačih virov   18.020 
    731 Prejete donacije iz tujine   6.810 
74 TRANSFERNI PRIHODKI  17.265.240 
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  3.475.387 
    741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
           Evropske UNIJE 13.789.853 
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78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  253.035 
    787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 253.035 
  
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  48.672.567 
40 TEKOČI ODHODKI  9.325.128 
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  2.216.058 
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  316.962 
    402 Izdatki za blago in storitve  6.191.673 
    403 Plačila domačih obresti  300.000 
    409 Rezerve  300.435 
41 TEKOČI TRANSFERI  12.387.929 
    410 Subvencije  434.300 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  5.889.891 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  1.276.576 
    413 Drugi tekoči domači transferi  4.787.162 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  25.496.799 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  25.496.799 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  1.462.711 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
           proračunski uporabniki 896.917 
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  565.794 
  
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -242.659 
    (I. - II.)    (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  
  
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 56.041 
    (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   
    (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 8.185.476 
     (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) 37.000 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  KAPITALSKIH 
DELEŽEV 37.000 
    750 Prejeta vračila danih posojil  29.000 
    752 Kupnine iz naslova privatizacije  8.000 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 121.716 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  121.716 
    443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 
           pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  121.716 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) -84.716 

  

C. RAČUN FINANCIRANJA   

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.200.000 
50 ZADOLŽEVANJE   1.200.000 
    500 Domače zadolževanje   1.200.000 
  
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 1.330.000 
55 ODPLAČILO DOLGA 1.330.000 
    550 Odplačilo domačega dolga 1.330.000 
  
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  -457.375 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   -130.000 
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XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  242.659 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA 
LETA  457.375 

» 
 

2. člen 
 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
 
 
Številka: 410-29/2014- 
Nova Gorica,  

Matej Arčon 
     ŽUPAN 
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Številka: 410-29/2014-29 
Nova Gorica,  20. oktobra 2015 
 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 je Mestni svet sprejel na seji 
dne 5.2.2015 (Uradni list RS, št. 9, dne 13.2.2015) ter na seji dne 21. maja 2015 Odlok o 
rebalansu proračuna za leto 2015 (Uradni list RS, št. 39/15).  
 
Že takoj po uveljavitvi proračuna je prišlo do določenih spremenjenih okoliščin, ki so vplivale 
tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, zato je bilo potrebno z rebalansom 
ponovno uravnotežiti proračun, kar je Mestni svet obravnaval na seji 21. maja 2015. S prvim 
rebalansom so se načrtovani skupni prihodki zmanjšali, medtem ko so se načrtovani skupni 
odhodki povečali, zato je bilo predlagano zadolževanje v višini 1,2 mio EUR. Vključena so 
bila tudi vsa prenesena sredstva po zaključnem računu iz preteklega leta, kar je dodatno 
povečalo razpoložljiva sredstva. 
 
Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna ter kasneje prvega 
rebalansa niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in 
odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov Prihodki se v skupnem  
znižujejo za 1,4 %, odhodki pa za 1,3%.   
 
Prihodki: 
Zaradi uskladitve višine povprečnine, se zmanjšujejo tudi planirani prihodki iz naslova 
dohodnine za 179 tisoč EUR glede na veljavni proračun. Obenem pa se povečujejo 
transferni prihodki iz državnega proračuna v višini 493 tisoč EUR in sicer  se od tega za 329 
tisoč povečujejo prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti iz državnega proračuna, kot 
posledica pogajanj iz naslova povprečnine, ki se je v drugem polletju zvišala iz predvidene 
višine 500,83 EUR na 519,00 EUR.  
 
Med davčnimi prihodki se v največjem obsegu znižujejo načrtovani prihodki iz naslova davka 
na nepremičnine (7030). V prvem polletju smo namreč nepričakovano morali vrniti NUSZ iz 
leta 2013 HIT-u in Petrolu za leto 2014, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skupni 
višini 1,925 mio EUR. Zaradi tega načrtujemo iz tega vira nižje prihodke v letošnjem letu, 
kljub temu, da je pritok sredstev ki smo jih načrtovali, v skladu s predvidevanji.  
  
Večja sprememba je tudi pri načrtovanju drugih nedavčnih prihodkov (konto 714) in sicer se 
načrtuje povečanje za 714 tisoč EUR, med drugim tudi na osnovi dejstva, da so bile v 
septembru realizirane zaveze pogodbenika Erste Group Immorent na osnovi pogodbe iz leta 
2008.  
 
Druge spremembe, ki so v rebalansu predvidene na prihodkovni strani, predstavljajo le 
manjši odstotek in so v okviru posameznih skupin kontov obrazložene. 
 
Odhodki: 
Najpomembnejša nižanje in uskladitev je pri investicijskih odhodkih, kjer se skupna vednost 
predvidenih odhodkov znižuje za 758 tisoč EUR oziroma slabe 3 odstotne točke.  Znižanje 
se v veliki večini nanaša na spremembo in uskladitev porabe sredstev na proračunski 
postavki 07188 - Prvomajska ulice, ki se zmanjšuje za 577 tisoč EUR. Na postavki se po 
ureditvi pravno-formalnih razmerij in realizaciji pogodbenih obveznosti na osnovi pogodbe iz 
leta 2008 načrtuje izkazovanje povečanja premoženja ob prenosu zemljišč, komunalne 
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infrastruktura in projektne dokumentacije, kar predstavlja del plačila komunalnega prispevka 
v naravi. Nadaljevanje same rekonstrukcije pa se prenaša v naslednje proračunsko leto.  
 
Druge spremembe na odhodkovni strani predstavljajo le manjši odstotek nižanja oz. višanja 
glede na celotni proračun oziroma usklajevanje ter prerazporejanje znotraj kontnih okvirov, ki 
izkazujejo namenskost porabe. Vse spremembe pa so obrazložene v okviru obrazložitev 
rebalansa tako v splošnem kot tudi v posebnem delu proračuna.  
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predlog Odloka o 
rebalansu proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 po hitrem postopku in ga po 
obravnavi sprejme. 
 
                                                                                                         Matej Arčon  
                                                                                                             ŽUPAN 
 
 
Pripravila: 
mag. Vesna Mikuž 
Direktorica občinske uprave 
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