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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  2015 

 
 

1. člen 
 
 
Spremeni se tretji odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2015 (Uradni list RS, št. 9/15) (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)  48.672.318 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)  31.290.589 
70 DAVČNI PRIHODKI  20.088.691 
    700 Davki na dohodek in dobiček  15.347.491 
    703 Davki na premoženje  3.658.200 
    704 Domači davki na blago in storitve  1.083.000 
71 NEDAVČNI PRIHODKI  11.201.898 
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  7.466.770 
    711 Takse in pristojbine  11.000 
    712 Globe in druge denarne kazni  72.500 
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 69.400 
    714 Drugi nedavčni prihodki  3.582.228 
72 KAPITALSKI PRIHODKI  988.250 
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih  
           sredstev  988.250 
73 PREJETE DONACIJE  19.610 
    730 Prejete donacije iz domačih virov   12.800 
    731 Prejete donacije iz tujine   6.810 
74 TRANSFERNI PRIHODKI  16.305.619 
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  2.893.173 
    741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 13.412.446 
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           Evropske UNIJE 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  68.250 
    787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 68.250 
  
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  48.852.477 
40 TEKOČI ODHODKI  9.202.327 
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  2.246.230 
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  321.961 
    402 Izdatki za blago in storitve  5.953.201 
    403 Plačila domačih obresti  377.500 
    409 Rezerve  303.435 
41 TEKOČI TRANSFERI  12.406.197 
    410 Subvencije  434.300 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  6.002.711 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  1.267.126 
    413 Drugi tekoči domači transferi  4.702.060 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  25.803.665 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  25.803.665 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  1.440.288 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
           proračunski uporabniki 916.000 
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  524.288 
  
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -180.159 
    (I. - II.)    (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  
  
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 190.341 
    (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   
    (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 9.682.065 
     (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) 1.392.500 
55 ODPLAČILO DOLGA 1.392.500 
    550 Odplačilo domačega dolga 1.392.500 
  
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  -457.375 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   
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X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   -192.500 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  180.159 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA 
LETA  457.375 

 
 

2. člen 
 
 
Doda se nov 14.a. člen odloka, ki se 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 2015 lahko zadolži do višine 
1.200.000 EUR.« 
 
 

3. 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: 410-29/2014-17 
Nova Gorica, 12.  maaj 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).  
 
Zaradi spremenjenih okoliščin, ki  vplivajo tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran 
je potrebno z rebalansom ponovno uravnotežiti proračun, zato je pripravljen in predlagan v 
sprejem  Odlok o prvem rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015. 
 
Z rebalansom se načrtovani skupni prihodki zmanjšujejo, medtem ko se načrtovani skupni 
odhodki povečujejo. Predlagano zadolževanje se povečuje za 1,2 mio EUR. 
 
Z rebalansom so v proračun vključena tudi vsa prenesena sredstva po zaključnem računu iz 
preteklega leta, ki spreminjajo razpoložljiva sredstva v letošnjem letu. Tako  je v 
predloženem dokumentu izkazano 457 tisoč EUR sredstev na dan 31.12.2014, pri čemer 
predstavlja 250 tisoč ERU sredstva, ki so jih imele krajevne skupnosti na zakladnih računih 
ob koncu leta, razlika to je 207 tisoč EUR pa predstavlja stanje na zakladnem računu občine 
na dan 31.12.2015. 
 
 
Pomembnejše spremembe prihodkov 
 
Med prihodki se zmanjšujejo planirani prihodki iz naslova dohodnine za 366 tisoč EUR glede 
na veljavni proračun. Razlog je v uskladitvi višine povprečnine, ki je od januarja do junija 
znašala 525 EUR, od julija do decembra pa bo znašala 500,83 EUR. Prav tako se znižujejo 
prihodki od premoženja iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo, in okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki so vključeni v skupino drugih 
davkov na uporabo blaga in storitev ter prihodki od komunalnih prispevkov. Povečujejo pa 
prihodki iz naslova tekočih transferov države in sredstev EU.  
 
Za 0,427 mio se povečuje odplačilo bančnih kreditov, ker načrtujemo predčasno vračilo 
sredstva iz naslova namenskega kredita za izgradnjo čistilne naprave Branik. Ker smo 
prihodke iz naslova sofinanciranja investicije za ISO PRA Čepovan namenili za izgradnjo 
čistilne naprave v Braniku, ki se je izvedla v preteklem letu, je najeti kredit potrebno 
predčasno vrniti, saj je dvojno financiranje prepovedano. 
 
 
Pomembnejše spremembe odhodkov 
 
Znižujejo se investicijski transferi javnim zavodom na proračunski postavko za investicije v 
osnovna sredstva Javnega gasilskega zavoda , ker bo del sredstev za nakup prvega 
napadalnega vozila zavod financiral iz ugotovljenih prihrankov preteklih let. 
 
Povečujejo se transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in sicer na proračunski 
postavki namenjeni prispevkom za izvajanje programa javnih del in drugi transferi na 
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proračunskih postavkah za subvencioniranje stanarin po stanovanjskem zakonu in 
proračunski postavki za plačila zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe. Prav tako 
je bilo potrebno povečati investicijske odhodke na proračunski postavki za nujne in 
nepredvidene sanacije občinskih cest, katerih realizacija je pogojena z dejanskim 
financiranjem s strani države ter na proračunski postavki za ureditev Prvomajske ulice. 
Povečujejo se načrtovani drugi operativni odhodki na enako poimenovani proračunski 
postavki predvsem zaradi potreb bo zagotavljanju dodatnih sredstev za revizijske preglede in 
odvetniške storitve. V predlog rebalansa proračuna smo umestili tudi novo proračunsko 
postavko za pripravo celostne prometne strategije (CPS). 
. 
Predlagane spremembe so podrobno obrazložene v okviru obrazložitev splošnega in 
posebnega dela 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: 
Vesna Mikuž 
Direktorica občinske uprave 
 
 
 


