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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE
NOVO MESTO ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA

1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Temeljni razlog za sprejem Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 je
zakonska dolžnost občine, da sprejme proračun za posamezno leto. V njem predvidi
razpoložljive vire sredstev in plan porabe teh sredstev po posameznih namenih. S
sprejemom proračuna za leto 2018 bo zagotovljeno normalno delovanje organov občine. S
tem bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvrševanje zakonskih nalog na posameznih
področjih dela lokalne skupnosti, zagotovljeno bo nadaljevanje del pri začetih investicijah v
preteklem obdobju ter začetek izvajanja novih projektov, ki so izrednega pomena za
izboljšanje kakovosti življenja občank in občanov Mestne občine Novo mesto. Predlog
Odloka o proračunu za leto 2018 v prvem branju je bil obravnavan in sprejet na 20. redni seji
Občinskega sveta dne 16. 2. 2017. Občinska uprava in župan sta preučila in se opredelila do
predlogov in pripomb, ki so bile podane na sejah delovnih teles, na seji občinskega sveta in
do predlogov in pripomb, ki so bile podane v času javne razprave med prvim in drugim
branjem in sicer od 17. februarja do vključno 3. marca 2017. Veliko pripomb in predlogov
smo upoštevali in vključili v proračun za leto 2018, kar je razvidno iz Priloge 1. V Prilogi 2 so
opredelitve do vseh podanih pripomb in predlogov.
2. OCENA STANJA
Predlog proračuna je pripravljen v skladu s predpisi s področja javnih financ. Upošteva
klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter strukturo proračuna (bilance, načrt
razvojnih programov) z obrazložitvijo. Proračun ureja področje javne porabe. Če proračun ni
sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, je občina omejena pri izvajanju
posameznih nalog v okviru zakonskih omejitev, ki jih določata 32. in 33. člen Zakona o javnih
financah. Poraba proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto se trenutno izvršuje v
skladu z veljavnim proračunom za leto 2017.
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Izdatki proračuna se namenjajo predvsem za financiranje nalog lokalne skupnosti. Vsebina
proračuna določa prednostne naloge, programe in aktivnosti usmerjene k rezultatom.
Osnovni cilji javnih financ zasledujejo gospodarno in učinkovito upravljanje z javnofinančnimi
sredstvi, tako na strani prejemkov kot izdatkov. Osnovni cilj odloka o proračunu je
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načrtovanje realnega obsega razpoložljivih proračunskih sredstev za tekoče financiranje
nalog in za izvedbo načrtovanih prioritetnih investicij in projektov. Načela odloka o proračunu
so realnost, preglednost, optimalnost in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev.
Mestna občina Novo mesto želi s sprejetjem proračuna za leto 2018 doseči naslednje cilje:
- zagotoviti enakomernejši razvoj občine s še večjim sodelovanjem s krajevnimi skupnostmi,
- izboljšati pogoje za razvoj gospodarstva (gospodarske cone),
- izboljšati gospodarjenje s premoženjem občine,
- vzdrževati, posodobiti in razširiti javno komunalno infrastrukturo,
- črpanje sredstev evropske kohezije iz nove finančne perspektive 2014-2020,
- zagotoviti kakovostne programe na področju družbenih dejavnosti v sodelovanju s civilno
družbo,
- izvajati programe družinske politike in medgeneracijskega sodelovanja,
- povečati informiranost občank in občanov ter jih ozaveščati o skrbi in odgovornosti na
področju varovanja okolja, prometa, rabi obnovljivih virov.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Z uveljavitvijo odloka se bo uveljavil občinski proračun za leto 2018, s čimer se skupni
prihodki planirajo v višini 44.365.014 EUR in skupni odhodki v višini 45.069.014 EUR. S
sprejetjem proračuna bo omogočeno pravočasno izvrševanje proračuna, izvajanje nalog po
Zakonu o lokalni samoupravi in nemoteno poslovanje oziroma financiranje delovanja občine,
javnih zavodov in društev.
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Prilogi:
- Priloga 1 – Seznam upoštevanih predlogov in pripomb
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