Priloga 2

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet

Opredelitev do predlogov in pripomb k predlogu Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2018
A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta
1. Predlog, da se v proračunu Mestne občine Novo mesto za 2018 odpre nova
postavka za varovana stanovanja v višini 30.000 EUR (Predlagatelj: Odbor za davčno
politiko, proračun in finance) in začeti s potrebnimi pripravami za gradnjo varovanih
stanovanj. (Predlagatelj: Odbor za gospodarstvo)
Opredelitev župana in OU:
Pobuda se upošteva in se za začetek izvajanja projekta varovanih stanovanj
zagotovijo sredstva v višini 10.000 EUR, ki bodo zadostovala za prve pripravljalne
aktivnosti kot npr. pripravo dokumenta, ki bo vseboval analizo stanja in potreb po drugi
obliki varstva na način varovanih stanovanj.
2. Predlog, da se poveča postavka za subvencijo društev upokojencev za 5.000 EUR
iz 25.000 na 30.000 EUR. (Predlagatelj: Odbor za davčno politiko, proračun in finance;
Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo)
Opredelitev župana in OU:
Pobuda se smiselno upošteva. Odprli smo novo proračunsko postavko »Projekti za
starejše« v višini 5.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za projekte, ki bodo dvignili
kvaliteto življenje starejših, kot na primer: projekt informacijske pisarne za starejše, ki
bo nudila vse informacije za starejše na eni vstopni točki.
3. Predlog, da se v proračunu opredeli sredstva za plače javnih zavodov in da župan
in Občinska uprava do druge obravnave v predlogu proračuna za leto 2018 eno
postavko za javne zavode razdeli na več postavk po namenu (za plače, za
investicijsko vzdrževanje, materialni stroški, idr.), saj sedaj iz ene postavke ni
razvidna transparentnost razdelitve in porabe proračunskih sredstev. (Predlagatelj:
Odbor za davčno politiko, proračun in finance; Odbor za gospodarstvo)
Opredelitev župana in OU:
Predlog je upoštevan.
4. Povečati sredstva za sanacijo in preplastitev občinskih cest iz 200.000 EUR na
500.000 EUR. (Predlagatelj: Odbor za davčno politiko, proračun in finance)
Opredelitev župana in OU:
Predlog se upošteva v največji možni meri. Sredstva se povečajo za 150.000 EURin
sicer na 350.000 EUR.

5. Obrazložiti namen dosedanje porabe in plana sredstev za razvoj univerzitetnega
prostora. (Predlagatelj: Odbor za davčno politiko, proračun in finance)
Opredelitev župana in OU:
Proračunska sredstva za razvoj univerzitetnega prostora Novo mesto so bila v letih
2016 in 2017 namenjena realizaciji sofinanciranja izvajanja študijske in znanstveno
raziskovalne dejavnosti treh visokošolskih zavodov, katerih soustanoviteljica je MONM,
in sicer Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Fakultete za organizacijske
študije v Novem mestu ter Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.
Skladno z veljavno zakonodajo s področja visokega šolstva in Aktov o ustanovitvi
zavodov ter na podlagi sklenjenih pogodb so jih zavodi uporabljali namensko za
izvajanje študijskih programov in enakovredno skrb za izvajanje znanstveno
raziskovalne in razvojne dejavnosti, redno izpolnjevali svoje obveznosti, ter o njih
dosledno poročali. MONM je tako do sedaj s sofinanciranjem prispevala k doseganju
skupnih ciljev, ki so podrobno opredeljeni in usklajeni s strateškim razvojem visokega
šolstva. Poleg uspešnega izvajanje študijske dejavnosti imajo vsi trije visokošolski
zavodi registrirano raziskovalno skupino, so aktivni s prijavami na različne razpise in
pri oddaji projektov ter imajo zaposlenega vsaj enega ali več raziskovalcev v skupnem
deležu najmanj 10% polnega delovnega časa, pri čemer vsaj eden izpolnjuje pogoje za
vodjo temeljnega ali aplikativnega projekta po kriterijih Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS. V letu 2018 je planirano nadaljevanje tovrstnega sofinanciranja na
osnovi novih pogodb, pri čemer se bodo zastavili tudi novi pogoji in zahteve v smislu
tesnejšega medsebojnega sodelovanja med zavodi in vključevanja v razvojne projekte
MONM.
6. Poveča naj se sredstva za vzdrževanje občinskih cest. (Predlagatelj: Odbor za
gospodarstvo; Odbor za lokalno samoupravo).
Opredelitev župana in OU:
Sredstva za vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v višini do sedaj sklenjene
koncesijske pogodbe in ostajajo nespremenjena.
7. Zagotovi naj se sredstva za izgradnjo prehoda za pešce v Žabji vasi. (Predlagatelj:
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet);
Opredelitev župana in OU:
Zagotovili bomo sredstva za izdelavo projektno tehnične dokumentacije v višini
15.000 EUR v okviru nove proračunske postavke 2313045141 – Peš prehod Žabja
vas.
8. Zagotovi naj se sredstva za realizacijo projektov kanalizacijskih sistemov v Mestni
občini Novo mesto. (Predlagatelj: Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in
promet);
Opredelitev župana in OU:
MONM vsako leto v okviru zmožnosti zagotavlja sredstva za obnove in izgradnje
ločenih sistemov kanalizacije ali obnove v okviru projektov rekonstrukcije cest. V letu
2018 so predvidene prenove kanalizacijskih sistemov v centru mesta (Ureditev
mestnega jedra – Glavni trg in Rozmanova ulica), predvideni projekti na tem področju
pa so Vodovod in kanalizacija Ždinja vas, Kanalizacija in ČN Karteljevo, Kanalizacija
Jama, Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas ter pričetek projekta Vodovod
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Daljni vrh – Gor. Kamence, v sklopu katerega se bo prenovila tudi kanalizacija. Za
naštete projekte je v proračunu 2018 namenjenih cca 5.5 mio EUR sredstev.
9. Zagotovi naj se sredstva za izgradnjo javne razsvetljave v naselju Krka.
(Predlagatelj: Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet);
Opredelitev župana in OU:
Sredstva za izgradnjo javne razsvetljave bodo zagotavljana v okviru postavke
Investicije v javno razsvetljavo po prioritetnem vrstnem redu za investicijsko
vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo.
10. Zagotovi naj se sredstva za sanacijo odvajanja meteornih voda v Češči vasi
(Predlagatelj: Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet);
Opredelitev župana in OU:
Sanacija odvajanja meteornih voda v naselju Češča vas bo urejena v sklopu
investicijskega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov v letu 2017.
11. Župan in Občinska uprava naj do druge obravnave pripravita informacijo, kolikšen
del sredstev je namenjen za saniranje obstoječega stanja in koliko skupaj za nove
investicije. (Predlagatelj: Odbor za gospodarstvo)
Opredelitev župana in OU:
V proračunu za leto 2018 je za nove investicije planiranih 14 mio EUR, za investicijsko
vzdrževanje in obnove pa 3,3 mio EUR.
12. V finančnem delu predloga proračuna za leto 2018 ni zaslediti zadostne podlage za
izvajanje cilja politike na področju medgeneracijskega sodelovanja. V proračunu
za leto 2018 ter v IN TUS predvideti tudi investicijo v medgeneracijski center.
(Predlagatelj: Odbor za gospodarstvo)
Opredelitev župana in OU:
V proračunu za leto 2018 in v IN TUS niso predvidene dodatne investicije v
medgeneracijski center, saj že razvijamo projekt Družinskega centra, ki po svoji
zasnovi predvideva tudi tovrstne vsebine. Menimo, da bo takšen projekt ustrezno
zadovoljeval široko paleto medgeneracijskih in družinskih tematik. Dodati je potrebno
tudi, da je IN TUS dokument, ki bo aktivno dopolnjevan glede na nove priložnosti ali
analize in tudi razpise - tudi na področju demografskih vprašanj in medgeneracijskega
sodelovanja.
Menimo, da je politika na področju medgeneracijskega sodelovanja ustrezno
zastopana tako v IN TUS kot tudi v proračunu, saj je v obeh vključenih vrsta rednih
programov in posebnih projektov, ki posredno ali neposredno naslavljajo tovrstna
vprašanja. V MO Novo mesto se demografskih izzivov zavedamo in jih obravnavamo v
okviru TUS in IN TUS z vso odgovornostjo, tako da bomo skladno s sugestijami
javnosti predvsem v IN TUS dodatno naslovili demografska vprašanja in analize.
13. Že v letu 2018 predvideti ustrezna sredstva za bistven premik na področju priprave
podlag za izgradnjo potrebnih stanovanj. (Predlagatelj: Odbor za gospodarstvo)
Opredelitev župana in OU:
V letu 2018 je na Glavnem trgu predvidena izgradnja 16 stanovanj v stavbah Glavni trg
2 (8 stanovanj) ter Dilančeva 3 (8 stanovanj). Projekt bo sofinanciran s strani EU
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skladov – mehanizma CTN – Prednostna naložba 6.3 – s ciljem revitalizacije mestnega
jedra, saj sta obe stavbi zaradi starosti in neuporabe v slabem stanju. Tako bomo na
eni strani pozitivno vplivali na poseljenost in razvoj starega mestnega jedra Novega
mesta in na drugi strani zagotovili nova stanovanja za (predvidoma) mlade družine. Z
izvedbo projekta »Glavni trg – stanovanja« dosežemo tudi nujni kazalnik za črpanje
sredstev v okviru mehanizma CTN – prenovo 16 stanovanj na degradiranem območju.
14. Da se v letu 2018 nameni sredstva za subvencioniranje določenega števila
pripravništev in študijske prakse v Občinski upravi in v ustanovah, katerih
ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. V proračunu za leto 2018 ni razvidnih
podpor za izvajanje sprejetih ukrepov iz sprejete strategije na področju mladih v
Mestni občini Novo mesto do leta 2020. Mestna občina Novo mesto ima kot
prejemnica certifikata »Mladim prijazna občina« še dodatno obveznost izvajanja
sprejetih ukrepov in aktivnosti iz tega veljavnega dokumenta. Proučiti možnosti za
realizacijo sprejetih ukrepov na področju zaposlovanja, podjetništva mladih in
reševanja njihovih stanovanjskih problemov. (Predlagatelj: Odbor za gospodarstvo)
Opredelitev župana in OU:
MONM že sedaj zagotavlja študijsko prakso in možnost pripravništva. V okviru razpisov
namenjamo sredstva za izvajanja ukrepov iz sprejete strategije na področju mladih s
sofinanciranjem rednega dela (programov) in projektov društev kot so: preventivni
programi za izboljšanje zdravja mladih, redna in strokovno vodena skupinska vadba
mladih, podpora počitniškim projektom, projekti mladih v krajevnih skupnostih MONM,
projekti na področju računalništva in tehnike, usposabljanje mladinskih delavcev - triletni
program, mladinsko delo, prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje - triletni
program in sofinanciranje najemnine organizacij s statusom mladinskega centra.
V okviru sodelovanja z Razvojnim centrom Novo mesto občina sofinancira več
mehanizmov, ki posredno in neposredno spodbujajo in podpirajo mlade na področju
zaposlovanja in podjetništva, in sicer za:
1. Izobraževanja in usposabljanja podjetnikov in bodočih podjetnikov: tečaj
programiranja za otroke z delavnicami, poletno podjetniško šolo, dogodek Startup
vikend Novo mesto, tečaj Startup vikenda.
2. Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov ter drugih podpornih aktivnosti
za spodbujanje podjetništva (vstopna točka VEM). Aktivnosti so predvidene za ciljno
skupino mladih, študentov, potencialnih podjetnikov, podjetij, samostojnih podjetnikov in
drugih zainteresiranih, s ciljem lažjega ustanavljanja podjetij, povečevanja informiranosti
in znanja za vstop na samostojno podjetniško pot ter premagovanje ovir na podjetniški
poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa.
3. V partnerstvu s šestimi večjimi občinami regije sofinanciramo zagon projekta Center
razvoja, raziskav in inovacij Jugovzhodne Slovenije (CRRI). Poslanstvo projekta je med
drugim tudi prispevati razvoju regije z navduševanjem in izobraževanjem mladih na
področju robotike.
Na predlog občinske uprave je Občinski svet v lanskem letu sprejel olajšavo znižanja
plačila vrtca za en plačilni razred za mlade družine, ki rešujejo prvi stanovanjski
problem. S prenovo stavb na Glavnem trgu in Dilančevi ulici bomo dobili 16 stanovanj, ki
bodo namenjena tudi mladim družinam.
15. Na postavki 03091203 Osnovna šola Dragotin Kette naj se zagotovijo dodatna
sredstva v višini 30.000 eur za zaposlitev strokovnega delavca – logopeda.
(Predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti)
Opredelitev župana in OU:
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Pobuda se delno upošteva. V proračunu se zagotovijo sredstva za plačilo strokovnega
delavca – logopeda, ki bo nudil strokovno pomoč javnim zavodom, katerih
ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. Odpre se nova proračunska postavka z
nazivom »Logoped« v višini 15.000 EUR.
16. V proračunski postavki 10074001 LAS za preprečevanje zasvojenosti naj se zvišajo
planirana sredstva iz 20.000 EUR na 23.000 EUR.
Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 2307084001 Investicijski
odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče (znižanje postavke iz 350.000 EUR na
347.000 EUR). (Predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti)
Opredelitev župana in OU:
Pobuda se ne sprejme, saj trenutna sredstva, ki so enaka višini sredstev v
predlaganem proračunu 2018, zadostujejo sofinanciranju izvajanja prijavljenih
programov na javni razpis.
17. V proračunski postavki 05082001 Knjižnica Mirana Jarca naj se zvišajo planirana
sredstva iz 848.302 eur na 906.835 eur. (Predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti)
Opredelitev župana in OU:
Pobuda se ne upošteva, zato sredstev na proračunski postavki 05 082001 Knjižnica
Mirana Jarca iz načrtovanih 848.302 EUR ne bomo povišali na 906.835 EUR. Glede
na podatke, ki jih bomo dobili v letu 2017 in s tem izkazane morebitne potrebe po
dodatnih sredstvih za Knjižnico Mirana Jarca zaradi sprostitve napredovanj in zvišanja
postavke za regres za letni dopust ter zaradi zvišanja cene energentov oziroma
materialnih stroškov, bomo dodatna sredstva zagotovili s spremembo proračuna 2018.
18. Zaradi pomanjkanja potrebne višine lastnih sredstev krajevnih skupnosti naj se pri
financiranju projektov krajevnih skupnosti spremeni razmerje v 70 (MONM) : 30
(KS). Na podlagi spremenjenega razmerja naj se ustrezno poveča postavka 22 01
6001 Projekti KS tako, da ostane obseg sredstev na sedanji ravni. (Predlagatelj:
Odbor za lokalno samoupravo)
Opredelitev župana in OU:
Pobuda se smiselno upošteva. MONM bo glede na rezultat razpisov v letu 2017 in
analize realiziranih projektov namenila za sofinanciranje do 70 %.
19. Mestna občina Novo mesto naj se aktivno vključuje v izvajanje politike
zaposlovanja mladih in mladih invalidov v neprofitnih in nevladnih organizacijah
(subvencioniranje prvih zaposlitev). (Predlagatelj: Odbor za mladino)
Opredelitev župana in OU:
MONM že izvaja aktivno politiko zaposlovanja mladih in mladih invalidov v nevladnih
organizacijah preko sofinanciranja programa javnih del. Dodatno omogočamo tudi
pripravništvo in opravljanje obvezne prakse.
20. Na področju reševanja romske tematike naj se aktivno zagotavlja realizacijo
proračunskih postavk, s poudarkom na prostorsko – komunalni ureditvi romskih
naselij, med drugim predvsem Žabjak Brezje tako, da bodo pridobljena sredstva
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sofinanciranja iz EU in državnega proračuna. (Predlagatelj: Odbor za spremljanje
položaja romske skupnosti)
Opredelitev župana in OU:
Predlog je že upoštevan in se izvaja. Za projekte urejanja romskih naselij, ki so
vključeni v proračun, tečejo stalne aktivnosti za pridobitev sofinancerskih sredstev
državnega proračuna.

B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 20.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 16. 2. 2017
dr. Milena Kramar Zupan:
 proračun je sicer razvojno naravnan, vendar je 8 mio planirano iz strukturnih skladov,
zaradi česar bojazen glede na slabe izkušnje iz preteklosti pri črpanju teh sredstev;
 pripombi:
a) sprememba metodologijo pri javnih zavodih, kjer sredstva niso razdeljena po kontih za
posamezne namene, kar pomeni netransparentnost in zamegljevanje ter slaba
obrazložitev le-te;
b) ločen prikaz kontov in posameznih zakonskih zahtev zahteva Zakon o javnih zavodih;
 vsebinski del:
vprašanja: skrb za konstantno zniževanje sredstev za področje izobraževanja, če gre to
na račun programov; konkretno obrazložiti povečanje sredstev za interesne
dejavnosti mladih; nejasen namen povečanja sredstev pri komunalni
dejavnosti (indeks 173): gre za nov realen projekt in kaj je s starimi projekti.
Opredelitev župana in OU:
Upoštevan je predlog pod drugo alinejo. Na področju izobraževanja sredstev dejansko ne
znižujemo. Skupaj so prikazana sredstva, ki jih namenjamo za tekočo porabo,
investicijsko vzdrževanje in investicije. Indeks je nižji zaradi zaključenih investicij (OŠ in
vrtec Mali Slatnik).
mag. Franc Bačar:
 vprašanje nadaljevanja projekta CeROD;
 večji poudarek razvoju podeželja, kjer nekatera območja v tem mandatu ne bodo deležna
nobenih resnih investicij (kanalizacija Uršna sela, Stopiče) in vzdrževanju občinskih cest,
ki so bile v preteklosti večinoma zgrajene z lastnimi sredstvi KS.
Opredelitev župana in OU:
Občinska uprava je pripravila posebno točko, ki bo obravnavana na seji Občinskega
sveta, kjer bo svetnikom predstavljeno gradivo »Izgradnja objekta MBO Dolenjske in Bele
krajine na Leskovcu«, ki podaja osnovne informacije o projektu, terminski plan in zaprtje
finančne konstrukcije za gradnjo novega MBO.
Pri vrednotenju enakomernega razvoja celotnega območja MONM ter porazdelitve in
zagotavljanja sredstev za investicije v komunalno in cestno infrastrukturo je potrebno
zavzeti večletno obdobje (ne samo obdobje enega mandata). Prejšnja finančna
perspektiva 2007 – 2013 je spodbujala gradnjo kanalizacijskih in vodovodnih sistemov ter
razvoj podeželja. Tudi zaradi uredbe, ki je MONM nalagala rok, do katerega mora
zagotoviti opremljenost aglomeraciji, je MONM pristopila h gradnji le-teh. Zaradi
navedenega so se zgradili večji kanalizacijski sistemi ter obnovili vodovodi, predvsem na
podeželju: Kanalizacija in vodovod Muhaber, Vodovod Grčevje, Kanalizacija in vodovod
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Gabrje, Kanalizacija in vodovod Birčna vas, Kanalizacija in vodovod Krka, Kanalizacija in
vodovod Lešnica, Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik, Križe, Vodohran Bendje, ČN
Veliki Slatnik, ČN Otočec, in druge. V vseh naseljih se je poleg kanalizacije in vodovoda
uredila tudi ostala infrastruktura in v celoti rekonstruirala in po potrebi razširila cesta. Eden
večjih projektov vlaganja v vodovodno omrežje v naseljih je projekt Hidravlična izboljšava
vodovodnega sistema, ki obsega izgradnjo novih cevovodov, vodohranov in vodarn.
MONM v proračunih 2017 in 2018 zagotavlja lastna sredstva za projekte: Kanalizacija in
vodovod Potov vrh, Kanalizacija in vodovod Šentjošt, Vodovod Smolenja vas,
Kanalizacija in vodovod Ždinja vas, Kanalizacija in ČN Karteljevo, Kanalizacija Jama,
Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas ter pričetek projekta Vodovod Daljni vrh –
Gor. Kamence. Z navedenimi investicijami smo oz. bomo opremili vse večje aglomeracije.
Nova finančna perspektiva 2014-2020 pa spodbuja ukrepe v vlaganja na področju
energetike in urejanja mestnih območji ter spodbujanju razvoja gospodarstva, zato imajo
v proračunih 2017 in 2018 prednost investicije, ki bodo sofinancirane in so sredstva
namenjena zagotavljanju lastnega deleža: npr. Ureditev mestnega jedra – Glavni trg,
Ureditev mestnega jedra – Rozmanova ulica, Komunalno urejanje GC Na Brezovici,
Komunalno urejanje obrtno poslovne cone Livada, in druge.
Vzdrževanje občinskih cest se bo zagotavljajo po sklenjeni koncesijski pogodb po
prioritetnem vrstnem redu.
dr. Janez Povh:
 pohvala za zgodnji sprejem proračuna;
 pripombe: mladinsko ustvarjalno središče povezati z oživljanjem mestnega jedra;
 podpora spremembi načina financiranja javnih zavodov; javni zavodi naj predstavijo
celovite načrte; usposobiti svete javnih zavodov;
 rešiti vprašanje najemnine za RIC,
 pripomba glede napačnega prikazovanja indeksa 0.
Opredelitev župana in OU:
Pripombe bodo upoštevane.
Mladinski center:
Projekt mladinskega centra glede na načrte in zasnovo projekta ni predviden za
umestitev v mestno jedro, ampak je skladno z OPPN ter IN TUS predviden na lokaciji
športnega centra Loka v okviru projekta Mladinskega ustvarjalnega središča. Na
lokaciji, ki je predvidena za umestitev Mladinskega ustvarjalnega središča (v
nadaljevanju: MUS) stoji starejša kmečka hiša, ki je zaradi opuščenega vzdrževanja v
slabem stanju. Z izvedbo operacije bo neustrezni obstoječi objekt odstranjen in tako
urejeno sicer degradirano zemljišče, lokacija pa racionalno izkoriščena s primernejšimi
vsebinami, ki bodo prispevale k izboljšanju urbanega okolja in oživitvi mesta.
Umestitev MUS je skladna z bližino športnega centra Loka ter se nahaja v neposredni
bližini mestnega jedra in s tem ne odriva mladinskih dejavnosti na obrobje mesta,
temveč jih vanje neposredno integrira. Poleg urbanistične izboljšave bo v novem
objektu omogočeno odvijanje raznovrstnih programov družbenih dejavnosti:
ustvarjalne, umetniške, delovanje nevladnih organizacij, društev, zavodov in drugih
kulturnih ustanov, centrov oz. programov za socialno vključenost vseh občanov in
drugih socialnih programov.

Alojz Kobe:
 naknadno bo svetniška skupina GAS podala pisne predloge in pripombe;
 predlog proračuna je neuravnotežen, saj se za izvirne naloge občine namenja premalo
sredstev: zniževanje sredstev za vzdrževanje občinskih cest; nerealizirana pogodbena
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obveznost za izgradnjo ceste v Brusnicah; odlaša in preusmerja se sredstva za odprte
projekte kanalizacije, zato
 predlog, da se v proračunu poveča sredstva na postavkah za izvirne naloge občine in
za občinske ceste.
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je pod točko C) Predlogi in pripombe, podane v času javne razprave od 17. 2. 2017
do 3. 3. 2017, kjer je svetniška skupina GAS podala pisne predloge in pripombe.
Jiří Volt:
 predlog za uvrstitev nove postavke za novomeško kopališče (20.000).
Opredelitev župana in OU:
V okviru postavke Športna infrastruktura so predvidena sredstva za projektiranje in pripravo
investicijske dokumentacije ter ostalih potrebnih aktivnosti za ureditev bazena.
Uroš Lubej:
 podpora novomeškemu kopališču;
 višina sredstev za Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto se odmika
od razprav ob ustanovitvi in od porabe prejšnjih treh zavodov (nova zaposlovanja, za
druge zavode MONM ne izpolnjuje niti vseh zakonskih obveznosti), zato predlog, da se
odpre razprava o viziji novega zavoda do sprejema proračuna v drugi obravnavi;
 zagotavljati zakonske obveznosti pri javnih zavodih.
Opredelitev župana in OU:
Občina zagotavlja zakonske obveznosti vsem javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je, v
skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi predpisi, posebno na področju predšolske
in šolske vzgoje in izobraževanja.
V Zavodu Novo mesto nemoteno potekajo vse aktivnosti, ki sta jih opravljala bivša zavoda. V
skladu z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Novo mesto je zavod pripravil program dela, ki
zajema vsa štiri področja dela in jih tudi primerno finančno ovrednotil. V teku je priprava nove
sistemizacije, ki bo omogočila strokovno opravljanje nalog, razvoj posameznih področji in
zavoda kot celote. Višina planiranih sredstev ne odstopa od dosedanje ravni sredstev za
delovanje obeh zavodov in sredstev za pridruženi področji, ki so bila zagotovljena v okviru
proračuna MO Nm. Sredstva se minimalno povečujejo v skladu s sprejetima strategijama za
področji turizma in mladine ter nekaterih programov, ki jih zaradi sinergičnih učinkov in
združevanja organizacijskih kompetenc prevzema Zavod Novo mesto.
Marko Dvornik:
 podpora predlogu proračuna;
 pobuda za zagotovitev pomoči starejšim, ki živijo pod pragom revščine (topel obrok);
 z ukrepi zajeti celotno populacijo starejših;
 zaposlitev logopeda v OŠ Dragotina Ketteja;
 povečanje na področju interesne dejavnosti mladih gre predvsem na račun
infrastrukture za mlade.
Opredelitev župana in OU:
Pobuda upoštevane. Odprli smo nove proračunske postavke za zagotavljanje logopeda in
sofinanciranje toplega obroka starejšim, ki živijo pod pragom revščine.
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mag. Adolf Zupan:
 večji poudarek nameniti populaciji starejših (delež revščine med starejšimi je največji;
9.000 starejših prebivalcev v občini);
 povečati sredstva za izvajanje programov Društva upokojencev za 5000 EUR;
 načrtovanje medgeneracijskega centra in varovanih stanovanj;
 zanemarjanje področja ceste; vprašanje glede možnosti unovčitve garancije za slabo
izvedbo/preplastitev cest, uničenih s strani investitorjev infrastrukture.
Opredelitev župana in OU:
Pobude delno upoštevane.
Od investitorjev se po končani izvedbi zahteva, da na nepremičninah vzpostavijo prvotno
stanje. Dela morajo biti opravljena v skladu z veljavnimi predpisi. Odpravljamo dosedanje
napake, zahtevamo preplastitve v celotni širini, z Gratelom usklajujemo neskladja.

Bojan Kekec:
 ob skrbi za starejše, ne smemo pozabiti na srednjo/aktivno populacijo in zagotavljanja
kakovosti življenja;
 vprašanje zaključevanja projektov (vodooskrba; težave s CeROD-om);
 več sredstev za vzdrževanje občinskih cest;
 previdnost pri nakupu nepremičnin za mladinski center;
 svetniška skupina SDS podpira predlog proračuna.
Opredelitev župana in OU:
Glede napredovanja projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednja Dolenjska bomo tudi v bodoče redno poročali na seji občinskega sveta, tako, da
bodo svetniki seznanjeni s trenutnim stanjem in problematiko na projektu in predlogi rešitev.
Vezano na CeROD pa bo na seji občinskega sveta predstavljeno gradivo »Izgradnja objekta
MBO Dolenjske in Bele krajine na Leskovcu«, ki podaja osnovne informacije o projektu,
terminski plan in zaprtje finančne konstrukcije za gradnjo novega MBO.
Sredstva za vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v višini do sedaj sklenjene koncesijske
pogodbe in ostajajo nespremenjena.
Borut Škerlj:
 mnenje svetniške skupine je pozitivno; predlog proračuna pripravljen na drugačnih
temeljih;
 skrb glede načrtovanega povečanja zaposlitev po združitvi v nov Zavod Novo mesto,
predlog, da se do druge obravnave bolje pojasni posamezne postavke za zavod;
 podpora predlogom za varovanje starejših (oskrba na domu; varovana stanovanja),
 umestitve mladinskega centra v mestno jedro;
 podpora prizadevanjem na področju kulture in turizma;
 ohranjanje štipendiranja mladih.
Opredelitev župana in OU:
Pobude bodo upoštevane.
Mladinski center:
Projekt mladinskega centra glede na načrte in zasnovo projekta ni predviden za
umestitev v mestno jedro, ampak je skladno z OPPN ter IN TUS predviden na lokaciji
športnega centra Loka v okviru projekta Mladinskega ustvarjalnega središča. Na
lokaciji, ki je predvidena za umestitev Mladinskega ustvarjalnega središča (v
nadaljevanju: MUS) stoji starejša kmečka hiša, ki je zaradi opuščenega vzdrževanja v
slabem stanju. Z izvedbo operacije bo neustrezni obstoječi objekt odstranjen in tako
urejeno sicer degradirano zemljišče, lokacija pa racionalno izkoriščena s primernejšimi
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vsebinami, ki bodo prispevale k izboljšanju urbanega okolja in oživitvi mesta.
Umestitev MUS je skladna z bližino športnega centra Loka ter se nahaja v neposredni
bližini mestnega jedra in s tem ne odriva mladinskih dejavnosti na obrobje mesta,
temveč jih vanje neposredno integrira. Poleg urbanistične izboljšave bo v novem
objektu omogočeno odvijanje raznovrstnih programov družbenih dejavnosti:
ustvarjalne, umetniške, delovanje nevladnih organizacij, društev, zavodov in drugih
kulturnih ustanov, centrov oz. programov za socialno vključenost vseh občanov in
drugih socialnih programov.
V Zavodu Novo mesto nemoteno potekajo vse aktivnosti, ki sta jih opravljala bivša
zavoda. V skladu z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Novo mesto je zavod
pripravil program dela, ki zajema vsa štiri področja dela in jih tudi primerno finančno
ovrednotil. V teku je priprava nove sistemizacije, ki bo omogočila strokovno opravljanje
nalog, razvoj posameznih področji in zavoda kot celote. Zaradi tega bodo potrebne tudi
nove zaposlitve predvsem na področju turizma in mladine.
Zavod Novo mesto pokriva različna področja, zato je bilo potrebno odpreti več
proračunskih postavk glede na področje programa. Za Zavod Novo mesto je v
proračunu planiranih šest proračunskih postavk. Posamezne postavke so v proračunu
obrazložene. Na štirih postavkah so planirana sredstva za plače in prispevke javnih
uslužbencev, ki pokrivajo posamezna strokovna področja ter sredstva za posamezne
programe kot sledi:
04081042 Zavod Novo mesto - šport (240.000 EUR)
05082023 Zavod Novo mesto – kultura (190.000 EUR)
07097016 Zavod Novo mesto – mladina (20.000 EUR)
16047312 Zavod Novo mesto – turizem (150.000 EUR)
Za plače javnih uslužbencev, ki predstavljajo skupne in podporne službe na vseh
področjih so sredstva planirana na naslednji postavki:
04081043 Zavod Novo mesto (680.000 EUR)
Za investicijsko vzdrževanje objektov, ki jih ima zavod v upravljanju pa je odprta
naslednja postavka:
2304081047 Investicijsko vzdrževanje – Zavod Novo mesto (70.000 EUR).
Višina planiranih sredstev ne odstopa od dosedanje ravni sredstev za delovanje obeh
zavodov in sredstev za pridruženi področji, ki so bila zagotovljena v okviru proračunov
MONM. Sredstva se minimalno povečujejo v skladu s sprejetima strategijama za
področji turizma in mladine ter nekaterih programov, ki jih zaradi sinergičnih učinkov in
združevanja organizacijskih kompetenc prevzema Zavod Novo mesto.

C) Predlogi in pripombe, podane v času javne razprave od 17. 2. 2017 do
3. 3. 2017 (zbiranje v kabinetu župana)
Uroš Lubej, Solidarnost Novo mesto:
Ureditev katastra mestnega drevja. Občina naj skladno s pozitivnim odgovor na svetniško
pobudo z dne 15. 12. 2016 zagotovi začetna sredstva za vzpostavitev evidence mestnih
dreves. Utemeljitev: Drevesa so bogastvo za mesto; imajo gospodarsko, ekološko in estetsko
funkcijo. Potrebno je vzpostaviti politiko do mestnih dreves, ki do sedaj ni bila zadovoljiva. Prvi
korak bi bil naročilo ustrezne evidence (katastra) mestnega drevja. Podoben prvi korak so leta
2009 naredili tudi v MO Velenje. (Povezava na novičko: http://www.velenje.si/sporocila-zajavnost/y2009/m05/632-Kataster-urbanega-drevja-v-mestni-obcini-Velenje) 5.000 EUR
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Opredelitev župana in OU:
Pobuda se smiselno upošteva. MONM je že pristopila k posodobitvi katastra javnih površin,
sledila bo ureditev katastra zelenih površin. V kolikor obstoječa katastra ne bosta zadovoljivo
pokrila kategorije mestnih dreves se bo ta pregled izvedel v ločenem katastru.
Ureditev ustreznih parkirišč za kolesarje za vse vrtce, osnovne in srednje šole v MONM.
Skladno z odgovorom na svetniško pobudo z dne 15.12.2016 naj občina v sodelovanju s
svojimi javnimi zavodi začne projekt ureditve parkirišč za kolesa ob svojih javnih zavodih, še
posebej vrtcih in šolah. 15.000 EUR
Opredelitev župana in OU:
Mestna občina Novo mesto bo pristopila k programu opremljanja javnih površin za
infrastrukturo kolesarske mobilnosti. V fazi priprave in sprejema Celostne prometne strategije
Mestne občine Novo mesto bomo določili ukrepe za trajnostno mobilnost na področju
kolesarjenja. Vsekakor bo ena izmed prednostnih nalog ureditev varnega parkiranja za
kolesarje. Skupaj s šolami bomo pripravili ustrezen program za ureditev parkiranja koles na
območju šol.
Postajališče ob OŠ Birčna vas. Zagotovi naj se sredstva za ureditev avtobusnega
postajališča nasproti OŠ Birčna vas, ker je sicer ogrožena njihova varnost.
Opredelitev župana in OU:
V dogovoru s svetom KS Birčna vas je MONM prednostno pristopila k ureditvi avtobusnih
postajališč v centru vasi in pri železniški postaji ter izgradnji pločniku in ureditvi cestne
razsvetljave na območju od podvoza pod železniško progo do osnovne šole, za kar se bo v
letu 2017 izdelala PZI projektna dokumentacija. Zaradi širše problematike urejanja
avtobusnega postajališča ob OŠ, ki je vezan tako na premik osi državne ceste na daljšem
območju, na urejanje avtobusnih postajališč v niši, torej izven vozišča ceste, kot na celostno
urejanje parkirnih mest za potrebe šole, ki jih je potrebno prestaviti znotraj območja, pa smo s
svetom KS Birčna vas dogovorjeni, da bodo naročili idejno zasnovo, ki bo obravnavala vso
problematiko urejanja prometa v območju šole in bo osnova za odločanje o nadaljnji investiciji.
Ureditev skupnega prostora in prehoda v Vrtcu Kekec. Skladno s pobudo in odgovorom z
dne 2.11.2015 predlagamo ureditev skupnega prostora in prehoda v Vrtcu Kekec.
Opredelitev župana in OU:
Kot je bilo že pojasnjeno v odgovoru na svetniško vprašanje je predlagana investicija smiselna
le v primeru, da se vsi prostori Krajevne skupnosti trajno namenijo za uporabo vrtca. Mešanje
aktivnosti predšolske vzgoje in ostalih krajanov ni najboljša rešitev, saj je po vsaki uporabi
prostore potrebno temeljito očistiti in razkužiti. V preteklosti so potekali razgovori in ogledi s
strani vodstva vrtca in vzdrževalne službe, predsednika KS Kandija Grm, tudi predstavniki MO
Novo mesto so si zadevo že ogledali. Podane so bile pobude k ureditvi dodatnih prostorov
tako na svetu staršev, kot tudi na svetu zavoda. Največja ovira se je pokazala v tem, da KS
Kandija Grm (in s tem tudi druga društva, ki delujejo v prostorih KS) nima drugih nadomestnih
prostorov za svoje delovanje. Mestna občina Novo mesto trenutno ne razpolaga s primernimi
prostori, kjer bi lahko delovala Krajevna skupnost.
Zavod Novo mesto. Novi zavod ne sme postati servis ostalih zavodov, ampak mora delovati
na področjih, za katera je bil ustanovljen. Predlagamo, da se novi zavod kadrovsko okrepi na
izvirnih področjih tega zavoda: potrebujemo strokovnjake, delavce, ki obvladajo delo z mladimi
in otroki, mentorje, delavce z izkušnjami s področja mladinskega turizma, mladinskega dela,
prostovoljnega dela ipd.
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Opredelitev župana in OU:
Mestna občina Novo mesto je imela z vodstvi javnih zavodov več sestankov, kjer jim je bil
predstavljen predlog optimizacije in racionalizacije tistih nalog in delovnih procesov, ki so
skupne vsem javnim zavodom (IT sistem, računovodstvo, javna naročila, pravna služba…).
Direktorji zavodov so predlog podprli. Zavod Novo mesto pripravlja nov program dela in
sistemizacijo tako, da bo najprej zagotovljeno strokovno delo po posameznih področjih, za
katere je zavod ustanovljen. Hkrati bo upoštevan tudi predlog občine in direktorjev ostalih
zavodov, da bodo določene skupne naloge za več občinskih zavodov pokrite v okviru
sistemiziranih delovnih mest v zavodu. Program dela in predlog sistemizacije bo obravnaval in
sprejel svet zavoda.
Dodatna pripomba: Pohvalil bi aktivnejše obveščanje prek e-novičnika in
facebooka. Predlagam pa, da v bodoče tudi obvestilo o javni razpravi o proračunu umestimo
med bolj pomembna obvestila, saj je to eden pomembnejših dokumentov. Prek e-novičnika
smo tako prejeli obvestilo o pustnem rajanju, o prireditvi športnik leta, o odprtih vratih TIC, ne
pa tudi o sprejemanju proračuna. Med številnimi objavami na facebooku prav tako pogrešam
objavo o tem, da je proračun v javni obravnavi.
Svetniška skupina GAS - Gospodarsko aktivne stranke
V svetniški skupini GAS predlagamo, da bi morali zagotoviti bistveno več sredstev za
izvajanje izvirnih nalog občine, še posebej na področju cestnega gospodarstva in
gradnje kanalizacijskih sistemov.
Ceste, pločniki:
a. Potrebno je povečanje sredstev za sanacije in preplastitve občinskih cest
Opredelitev župana in OU:
Pobuda je upoštevana.
b. Rekonstrukcija ceste skozi Brusnice.
Zagotoviti je potrebno več sredstev za dokončanje projekta. Cesta je tako ozka, da se
težko srečata dve vozili, poleg tega nima pločnika, kar je vsak dan smrtna grožnja
osnovnošolcem, ki po tej cesti hodijo v OŠ Brusnice. V skladu s sporazumi in aneksi med MO
Novo mesto in KS Brusnice vezanih na Cerod bi morala biti rekonstrukcija ceste v Brusnicah
izvedena že najkasneje do 30.06.2012. In to neodvisno od državnih sredstev.
Opredelitev župana in OU:
Nosilec projekta Rekonstrukcija ceste skozi Velike Brusnice z dograditvijo pločnika je
Ministrstvo za infrastrukturo (Direkcija RS za infrastruktura), kot sofinancerja pa nastopata
Mestna občina Novo mesto in Ministrstvo za okolje in prostor. Skupna vrednost investicije
znaša cca 2.4 mio EUR, od tega odpade delež na MONM v višini 440.000 EUR. Glede na to,
da je usklajevanje sporazuma o sofinanciranju v teku in da ima Ministrstvo za infrastrukturo
predmetni projekt uvrščen v Načrt razvojnih programov ter zagotovljena sredstva za izvedbo v
letih 2017-2018, bi bilo s strani MONM negospodarno, da bi breme celotne investicije
prelagala na proračun MONM, kar pomeni zagotovitev sredstev za celotno investicijo v višini
2.4 mio EUR.
c. Križišče Ratež
Potrebno je zagotoviti sredstva, da bo projekt v letu 2018 zaključen.
V skladu s sporazumi in aneksi med MO Novo mesto in KS Brusnice vezanih na Cerod bi
morala biti rekonstrukcija križišča na Ratežu izvedena že najkasneje do 30.06.2012. In to
neodvisno od državnih sredstev.
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Opredelitev župana in OU:
Kljub temu, da gre za državno cesto, je MONM prevzela pobudo, da vodi vse aktivnosti do
priprave javnega naročila za izbor izvajalca za predmetni projekt. V letu 2016 je bila izdelana
novelacija prometne študije in na osnovi nje izdelana nova idejna zasnova prometne ureditve,
ki upoštevana nova izhodišča in trenutno veljavne tehnične normative pri umeščanju
avtobusnih postajališč in širin vozišča in pločnika. V letu 2017 smo pričeli s predstavitvijo
projektnih rešitev lastnikom tangiranih parcel in odkupi. Po pridobitvi potrebnih zemljišč bo
naročena PZI projektna dokumentacija. Dela se bodo v skladu z Zakonom o cestah izvajala
kot vzdrževalna dela v javno korist. Ker gre za državno cesto, bo investitor projekta DRSI,
MONM pa bo nastopala kot sofinancer. Pričetek gradnje je predviden v letu 2018, oziroma je
odvisen od zagotovitve sredstev v državnem in občinskem proračunu.
d. Potrebno je zagotoviti sredstva za rekonstrukcijo ceste Črmošnjice - Dolž na odseku
Mali Orehek - Dolž.
Cesta je popolnoma dotrajana. Za obnovo je že pripravljena ustrezna dokumentacija. Vsako
odlašanje z obnovo bo kasnejše stroške obnove bistveno povečalo.
e. Uvrstitev in ureditev pločnika Gumberk - Ratež (otroci hodijo peš ca 1,6 km do
avtobusne postaje na Ratežu, po cesti široki cca. 4 m, kjer je ogromno tovornega prometa. Ob
dejstvu, da na cesti sploh ni možno srečanje dveh vozil, je hoja ob cestišču za pešce smrtna
grožnja.
f. Potrebno je uvrstiti obnovo in rekonstrukcijo ceste Gabrje - Pangrč grm. Cesta je v
zelo slabem stanju in je ožja od 4 m. Za prevoz otrok z avtobusom je zelo nevarna. Ker je to
najkrajša povezava Bele Krajine z vzhodnim delom občine jo uporabljajo tudi za dovoz
odpadkov na deponijo v Leskovcu.
Opredelitev župana in OU do točk d, e in f:
Sredstva za investicije v rekonstrukcijo lokalne ceste Črmošnjice – Dolž na odseku Mali
Orehek – Dolž, ureditev pločnika in širitev ceste Gumberk – Ratež in obnovo in rekonstrukcijo
ceste Gabrje – Pangrč grm, bodo planirana v enem od naslednjih proračunov. Ob vsakem
predlaganem proračunu se analizira celoten nabor potreb. V posameznem predlogu
proračuna ne moremo realizirati vseh potreb. Premajhna vlaganja na tem področju v prejšnjih
mandatnih obdobjih ne moremo nadomestiti v par letih.
g. Obvozna Šmihelska cesta. Poznan je cestno prometni problem do katerega prihaja zaradi
velikega števila dijakov in študentov Šolskega centra. Predlagamo, da se za ta projekt,
katerega bo v večini v prihodnosti financira država, zagotovijo sredstva za izdelavo prostorskih
aktov ter projekta za priključek na Šolski center.
Opredelitev župana in OU:
Predlog je že upoštevan v predlogu proračuna za leto 2018 – 1. branje in sicer so sredstva za
pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) obvoznice Šmihel predvidena
na PP 19062001 Operativni stroški priprave razvojnih projektov na področju prostorskega
razvoja, (glej Posebni del – obrazložitev po proračunskih postavkah, februar 2017, stran 92),
saj se bo priprava prostorske dokumentacije pričela že v letu 2017, sredstva za izdelavo
projektne dokumentacije pa na proračunski postavki 2313045113 Obvoznica Novo mesto –
Šmihel (R3-664), (glej Posebni del – obrazložitev po proračunskih postavkah, februar 2017,
stran 77).
h. Južna povezovalna cesta Regrške košenice – Belokranjska cesta. Potrebno je zagotoviti
sredstva za pripravo prostorskih načrtov in projektov.
Opredelitev župana in OU:
Sredstva za pripravo strokovnih podlag (idejni projekt) za občinski podrobni prostorski načrt
(OPPN) za južno povezovalno cesto Regrške košenice – Belokranjska cesta so predvidena v
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okviru PP 19062001 Operativni stroški priprave razvojnih projektov na področju prostorskega
razvoja.
i. Potrebno je zagotoviti sredstva za ureditev pločnika na lokalni cesti skozi Črmošnjice pri
Stopičah
Opredelitev župana in OU:
Sredstva za investicijo ureditev pločnika na lokalni cesti Črmošnjice pri Stopičah bodo
planirana v enem od naslednjih proračunov.
Kanalizacije:
Potrebno je zagotoviti sredstva za izgradnjo:
a. Kanalizacije Paha-Herinja vas,
b. Kanalizacije Lutrško selo,
c. Kanalizacije v KS Uršna sela,
d. Kanalizacije v KS Podgrad.
Opredelitev župana in OU:
MONM je skupaj z upravljavcem Komunalo v letu 2015 oblikovala prioritetno listo investicij v
komunalno infrastrukturo, ki so za obdobje 2018 - 2021 načrtovane v Načrtu razvojnih
programov, ki je sestavni del proračun 2018. Iz NRP sledi, da se bo gradnja Kanalizacije Paha
– Herinja vas pričela izvajati v letu 2019. Kanalizacija v KS Uršna sela se bo pričela projektirati
v letu 2019. Za Kanalizaciji Lutrško selo in KS Podgrad je potrebna izdelava projektne
dokumentacije, vendar je izdelava te predvidena šele po letu 2020. Kanalizaciji v KS Podgrad
se bo navezovala na kanalizacijo skozi vas Jama, Lakovnice, Jurna vas in Koroška vas, ki jo
je potrebno predhodno zgraditi. Aglomeracija Uršna sela je večja aglomeracija, katero je po
trenutno veljavni uredbi potrebno opremiti z javno kanalizacijo do 31. 12. 2021. Ostale tri so
manjše aglomeracije z do 500 PE, ki jih je potrebno opremiti z javno kanalizacijo do
31. 12. 2023.
KS Uršna sela
KS Uršna sela je v svojih načrtih predvidela začetek obnove zadružnega doma na Uršnih selih
(prva faza-zamenjava strehe in umestitev armirane betonske plošče) v letošnjem letu.
Zahvaljujemo se MO, da je podprla našo pobudo in zagotovila v občinskem proračunu za leto
2017 sredstva v višini 93.000,00 EUR.
KS Uršna sela bo za ta namen prispevala lastna sredstva v višini 57.000,00 EUR.
S prvo fazo obnove bo objekt zaščiten pred nadaljnjim propadanjem, obenem pa bo
onemogočena njegova uporaba, zato predlagamo, da se v proračunu MO Novo mesto za leto
2018 predvidijo sredstva za nadaljnjo obnovo (druga faza-umestitev še ene armirane
betonske plošče in ureditev večnamenske dvorane in pisarne KS).
Opredelitev župana in OU:
Dokončanje obnove Zadružnega doma v Uršnih selih je odvisno od pridobitve sredstev
sofinanciranja, s čimer zapiramo finančno konstrukcijo za predmetno investicijo (razvidno iz
Načrta razvojnih programov 2018 – 2021). Po pridobljenih sredstvih sofinanciranja se bodo z
rebalansom ali spremembo proračuna zagotovila tudi ustrezna sredstva za nadaljevanje
izvedbe projekta.
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Knjižnica Mirana Jarca
Ustanovitelj Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Mestna občina Novo mesto v proračunu za
knjižnico že od decembra 2015 dalje ne upošteva povišanja plač na podlagi napredovanj, ki so
zakonsko obvezna, kot tudi ne rasti materialnih in programskih stroškov.
Proračunska postavka Mo Nm za knjižnico (05082001) po letih:
Leto
Skupaj v €
2016
848.283
2017
842.233
2018
848.300
V letu 2018 je v proračunu predvidena enaka višina sredstev kot je bila realizacija v letu 2016 oz.
6.067 € več kot je v veljavnem proračunu za leto 2017, čeprav smo na podlagi veljavne
zakonodaje morali izvesti napredovanja (redna in v nazive) v višini 37.000 €. Ravno tako letno
naraščajo tudi stroški materiala, energentov, izvajanja programa idr.
Župana in odbora smo že ob sprejemanju proračuna za leto 2017 opozorili, da so premalo
planirana sredstva najmanj v višini 36.312 €, predvsem iz naslova napredovanj na postavki plač in
prispevkov. Finančni načrt knjižnice za leto 2017 smo lahko planirali s pozitivnim poslovnim
izidom zgolj zaradi odhoda dveh delavk na porodniško, ki ju zaradi nezadostnih finančnih
sredstev v proračunu Mo Nm ne bomo mogli nadomeščati, s tem pa bo trpel delovni proces,
kar bodo občutili predvsem naši uporabniki. Posledično temu je tudi načrtovanje na
proračunski postavki 05082001 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za leto 2018 nerealno in za
58.535 € manj od finančnega načrta, ki ga je pripravila KMJ in posredovala strokovnim
službam Mo Nm z upoštevanjem vseh možnih racionalizacijskih ukrepov, v višini 906.835 €.
Povečanje iz naslova napredovanj in višjega regresa za
strani MO Nm odražati po letih tako:
povečanje plač II. bruto iz naslova napredovanj
27.000 €
2016
._.
2017
23.500 €
2018
14.000 €

letni dopust se bi moralo pri financiranju s

povečanje regresa za letni dopust
10.000 €
2.000 €
0

Predlagana sredstva v proračunu Mo Nm za 2018 so za Knjižnico Mirana Jarca prenizka za
58.535 €. Ker sredstva za knjige ostajajo tudi na podlagi našega plana nespremenjena, za letom 2017
pa so bila povečana sredstva za programske stroške z ukinitvijo možnosti prijave na razpise, so v
občutno prenizki višini odobrena sredstva za plače pri nespremenjenem številu zaposlenih. če
spremljamo le neupoštevanje povečanja plač zaradi napredovanj in regresa, nastane primanjkljaj
pri financiranju stroškov dela za leto 2018 v višini 61.800 €.
Predlagamo, da se poveča proračunska postavka 05082001 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za
leto 2018 iz 848.302 € na 906.835 C, kot je navedeno v finančnem načrtu KMJ, ki je bil
posredovan strokovnim službam Mo Nm, s čimer se zagotovi nemoteno delovanje knjižnice in
pokrivanje njenih obveznosti v skladu z zakonodajo.
V primeru, da nam ne bo zagotovljena potrebna višina sredstev, še posebno sredstva za plače in
prispevke, vas prosimo, da nam podate konkretna izhodišča ter usmeritve za pripravo plana za
leto 2018 ob upoštevanju zmanjšanja planiranih sredstev, zlasti za plače in prispevke iz naslova
obveznih napredovanj, ker tudi ne bo bolniških odsotnosti.
V proračunu in NRP za leto 2017 je bil predviden znesek za nadaljevanje obnove KMJ 150.000 € s
strani Mestne občine Novo mesto in 350.000 € predvidenega sofinanciranja s strani države, kar pa je
bilo v sprejetem proračunu za leto 2017 zmanjšano na zgolj 10.000 € s strani Mo Nm. V NRP za leto
2018 je bilo planiranih skupno 1,450.000 € sredstev, od tega 1,000.000 € sredstev Mo Nm in 450.000 €
s strani države. Opažamo pa, da je v predlogu proračuna za 2018 tudi ta znesek zmanjšan na
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10.000 €. Apeliramo na vas, da se znesek na proračunski postavki za investicijska vlaganja za
nadaljevanje obnove knjižnice poveča vsaj na 130.000 €, saj bi s tem zneskom tudi brez sofinanciranja
države lahko uredili prepotrebne prostore za delovanje Službe za domoznanske dejavnosti in
Posebnih zbirk Boga Kamelja v prvem nadstropju in Mladinskega centra v pritličju. 5 tem bi lahko
nemoteno izvajali našo temeljno dejavnost, ki je sedaj zaradi prostorske stiske močno okrnjena, in
omogočili uporabo domoznanskega gradiva in domoznanskih zbirk za naše uporabnike.
Opredelitev župana in OU:
Pobuda se ne upošteva, zato sredstev na proračunski postavki 05 082001 Knjižnica Mirana
Jarca iz načrtovanih 848.302 EUR ne bomo povišali na 906.835 EUR. Glede na podatke, ki jih
bomo dobili v letu 2017 in s tem izkazane morebitne potrebe po dodatnih sredstvih za
Knjižnico Mirana Jarca zaradi sprostitve napredovanj in zvišanja postavke za regres za letni
dopust ter zaradi zvišanja cene energentov oziroma materialnih stroškov, bomo dodatna
sredstva zagotovili s spremembo proračuna 2018.
Dokončanje obnove Knjižnice Mirana Jarca je odvisno od pridobitve sredstev sofinanciranja, s
čimer zapiramo finančno konstrukcijo za predmetno investicijo (razvidno iz Načrta razvojnih
programov 2018 – 2021). Na proračunski postavki Investicijski odhodki – Knjižnica Mirana
Jarca zagotavljamo potrebna sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za
potrebe prijave, v kolikor bi zasledili ustrezni razpis. Po pridobljenih sredstvih sofinanciranja se
bodo z rebalansom ali spremembo proračuna zagotovila tudi ustrezna sredstva za izvedbo
projekta.

Novo mesto, dne 15. 3. 2017
Pripravila:
Občinska uprava MONM

mag. Gregor Macedoni, l.r.
župan
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