MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Ur. glasilo št. 6/02), Zakona o
financiranju občin (Ur. list RS 80/94, Odločbe US 45/97 in 56/98) in Zakona o javnih
financah (Ur. list RS 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne
sprejel
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O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVA GORICA
ZA LETO 2003
1. člen
S tem odlokom se spreminja prvi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2003 (Ur. glasilo št. 10/03), ki se pravilno glasi:
-

A. Bilanca prihodkov in dohodkov:
Prihodki
Odhodki
Presežek

-

6.414.149.904 SIT
6.391.703.515 SIT
22.446.389 SIT

B. Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil
prodaja kapitalskih deležev
sredstva kupnin iz privatizacije
povečanje namenskega premoženja v
javne sklade
rezultat fin.terjatev in naložb

-

12.500.000 SIT
7.000.000 SIT
30.000.000 SIT
- 140.000.000 SIT
- 90.500.000 SIT

C. Račun financiranja:
zadolževanje
sredstva na računih iz leta 2002

0 SIT
68.053.611 SIT

2. člen
Ta odlok se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
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OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2003 – REBALANS II.
V oktobru 2003 je Mestni svet sprejel Spremembo odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2003, kije posegala na večino postavk prihodkov in odhodkov.
Druga sprememba Odloka o proračunu se nanaša na manjše število postavk in bo omogočila
realizacijo že sprejetih sklepov mestnega sveta.
PRIHODKI
Spremembe so na davčnih prihodkih, kjer povečujemo prihodke od takse za obremenjevanje
okolja zaradi večje količine odloženih odpadkov v letošnjem letu od pričakovane. Namenski
prihodki od takse se tako povečujejo od 71,4 milj. SIT na 84,7 milj. SIT.
Med prihodke sta na novo uvrščena transferna prihodka iz Javnega sklada za regionalni
razvoj in poseljenosti podeželja za izvedbo projekta Pospeševanja poslovnega sodelovanja
kulturnih in gospodarskih subjektov z zamejstvom v višini 3 milj. SIT in za program
Čezmejno praktično usposabljanje šolajoče se mladine v višini 3,75 milj. SIT.
Skupno se prihodki tako povečujejo za 20,050 milj. SIT namenskih prihodkov, ki so v enaki
višini upoštevani tudi v odhodkih.
ODHODKI
01 – Mestna uprava
Dodaja se postavka 01,14 – Nakup poslovnih prostorov v KS Lokovec, ki jih Mestna občina
kupuje od Merkatorja, d.d. za vrednost 1 milj. SIT. Za ta namen so bila sredstva planirana pri
vzdrževanju kulturnih domov – postavka 13,24/9, tako, da se ta postavka znižuje za 1 milj.
SIT.
Znotraj področja Mestne uprave se prerazporeja tudi sredstva v višini 3,3 milj. SIT iz
postavke 01,01 plače na postavko 01,12 Nakup opreme.
02 – Civilna zaščita se ne spreminja.

03 – Infrastruktura
Znotraj postavke 03,07 se prerazporeja 0,9 milj. SIT iz postavke obveznosti za kupnine
stanovanj do RSS in SOD na postavko subvencije stanarin.
Postavka 03,15 Nakup zemljišč se povečuje za 44 milj. SIT in tako znaša 100 milj. SIT, kar
bo omogočilo realizacijo sklepa mestnega sveta o nakupu zemljišč v obrtni coni Solkan in na
Bevkovem trgu.
Za uskladitev večjih odhodkov za nakup zemljišč se znižuje postavka 03,20. Izgradnja
komunalnih objektov točka 1 – Kanalizacija Prvačina II. Faza ČN za 7 milj. SIT (dela
izvedena z manjšimi sredstvi) in točka 8 – sofinanciranje suhega zadrževalnika Pikol za 16
milj. SIT (dela upočasnili). Poleg tega se črta točka 12 v postavki 03,21 Izgradnja
trafopostaje in vodovoda na Ronketu, kar bo financiral Stanovanjski sklad Mestne občine
Nova Gorica.
Poraba takse za obremenjevanje okolja, ki je prikazana v prilogi 5 se povečuje za 13,3 milj.
SIT, kar je skladno s prihodki za ta namen, vsebina pa se usklajuje s spremenjeno dinamiko
izvajanja sanacijskih del na centralnem odlagališču Stara Gora.
Zmanjšuje se postavka 03,18 Komunalni objekti in razsvetljava v KS pri KS Ravnica za 1,8
milj. SIT, ker so sredstva na predlog KS Ravnica prenesena na postavko 13,24 za urejanje
kulturnega doma v KS Ravnica.
04. Okolje in prostor se ne spreminja.
05. Gospodarstvo
Dodaja se nova postavka 05,25. Pospeševanje poslovnega sodelovanja gospodarskih in
kulturnih subjektov z zamejstvom v višini 3 milj. SIT. Mestna občina Nova Gorica je z
izvedbo projekta posebno pogodbo poverila Regijski razvojni agenciji. Namenska sredstva za
ta projekt je Mestna občina Nova Gorica pridobila iz Javnega sklada za regionalni razvoj in
razvoj podeželja.
06. Šolstvo
Znotraj področja se prerazporedi iz postavke 06,01 – Drugi odhodki 0,8 milj. SIT in 06,03
Sklad za izobraževanje 1,1 milj. SIT na postavko 06,02 Regresiranje prevozov v šolo tako, da
se ta poveča. Poveča se tudi na račun večjih prireditev v športu (09,05) za 0,8 milj. SIT.
Planirana sredstva za prevoze ne bi zadoščala (prevoz učencev 9-letke), zato je predlagano
povišanje za 2,7 milj. SIT.
Dodaja se nova postavka 06,17 Čezmejno praktično usposabljanje šolajoče se mladine v
višini 3,750 milj. SIT, ki jih je občina prejela za ta projekt od Javnega sklada za regionalni
razvoj in razvoj podeželja. Tudi izvedbo tega projekta je Mestna občina Nova Gorica
poverila Regijski razvojni agenciji.
07. Otroško varstvo ni sprememb z rebalansom.

Na osnovi sklepa župana pa je bila že izvedena prerazporeditev iz postavke 07,04 Obnova
vrtca v Šempasu na postavko 07,02. Sredstva za blago in storitve v vrtcih 3 milj. SIT, ker
stroški obnove vrtca ne bodo presegli 12 milj. SIT v letošnjem letu.
08. Kultura
Proračunske postavke se ne spreminjajo, spremeni se le namen porabe znotraj postavke 08,09
– Akcije v kulturi, kje se 0,5 milj. SIT za razstavo Grafika iz fonda Goriškega muzeja
prenese za namen nakupa muzealij.
09. Šport
Zmanjša se postavka 09,05 večje prireditve za 0,8 milj. SIT, kar je pojasnjeno pri področju
Šolstvo.
10. Socialno skrbstvo
Znotraj področja se prerazporedi 0,5 milj. SIT iz postavke 10,01 Drugi odhodki na postavko
10,02 regresiranje socialno šibkih.
11. Zdravstvo se ne spreminja.
12. Mladinska dejavnost se ne spreminja.
13. Splošni del
Spreminja se postavka 13,24 Vzdrževanje kulturnih domov v KS tako, da se povečuje za 1,8
milj. SIT, ki jih na predlog KS Ravnica prerazporejamo na vzdrževanje njihovega kulturnega
doma. Poleg tega pa predlagamo prerazporeditev med krajevnimi skupnostmi glede na
možnost izvedbe del v letošnjem letu. Sredstva za urejanje kulturnega doma v KS Šempas se
znižajo za 15,5 milj. SIT in v KS Kromberk za 3 milj. SIT.
Glede na potrebe v drugih KS za dokončanje ali začetek del na kulturnih domovih
predlagamo Mestnemu svetu, da ta znesek prerazporedimo na sledeče postavke:
1. KS RENČE: Sanacija strehe na Zadružnem domu
2. KS GRGAR: Dokončanje ogrevanja dvorane doma KS
3. KS Gradišče nad Prvačino:Dokončanje fasade in ostrešja na KD
4. KS Bukovica-Volčja Draga: Sanacija strehe na Zadružnem domu
5. KS TRNOVO: Dokončanje del na tlaku v dvorani KD
SKUPAJ

3.600.000,00 SIT
4.900.000,00 SIT
2.300.000,00 SIT
7.000.000,00 SIT
700.000,00 SIT
18.500.000,00 SIT

Mestnemu svetu predlagam, da sprejme drugi rebalans proračuna po hitrem postopku, saj
večina sprememb predstavljajo manjše prerazporeditve sredstev, ki bodo omogočile izpeljavo
začrtanih nalog.
Pripravila:
Vida Štucin s sodelavci
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