Priloga 2

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet

Opredelitev do predlogov in pripomb k predlogu Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2019
A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
1. Predlog, da se v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 zagotovijo
sredstva za nakup prostorov za namen delovanja Krajevne skupnosti Majde Šilc,
kvadrature 50 m2, v okviru izgradnje novega stanovanjskega bloka na Jakčevi ulici.
(predlagatelj: Odbor za davčno politiko, proračun in finance)
Opredelitev župana in OU
Sredstva za nakup prostorov so predvidena v okviru splošne proračunske postavke
2317062004 - Nakup nepremičnin in pridobivanja drugih stvarnih pravic.
Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za mladino
2. Predlog, da se v proračunu Mestne občine Novo mesto zviša postavka za pomoč na
domu za leto 2018 za 33.000, za leto 2019 pa 70.000 EUR. Že v jeseni 2017 smo na odboru
predlagali da se subvencija občine od sedanjih 73,71% zviša na 75% s tem bi se strošek
proračuna zvišal za 598 EUR na mesec, cena ure oskrbe na domu pa bi za oskrbovanca
znašala 4,47 EUR, (sedaj 4,7) s tem bi se približali višini cene ure v MO Ljubljana, kjer znaša
4.40 EUR. (predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti, Nežka Ivanetič).
Opredelitev župana in OU:
Proračun za leto 2018 je že sprejet. V obravnavi je predlog proračuna za leto 2019. Za
izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu smo v drugem branju planirali dodatnih
10.000 EUR.

3. Predlog, da se v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 zviša postavka za
pomoč na domu za 598 EUR na mesec. (predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti, Nežka
Ivanetič).
Opredelitev župana in OU:
Glej opredelitev pri točki 2.
4. Predlog, da se v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 zviša postavka za
Medgeneracijski center za 5.000 EUR letno. (predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti,
Nežka Ivanetič). Za Društvo upokojencev je za Medgeneracijski center – Hišo sožitja v
proračunu planirano 16.000 EUR kar pa ne zadostuje. V Hiši sožitja se udeleži vseh aktivnosti
več kot 1.400 udeležencev, ki jih ti programi vključujejo in preprečujejo socialno izključenost,

in s tem osamljenost in zapadanje v bolezen. Zelo uspešen je tudi program gradnje mostu
med generacijami, saj je med letnimi počitnicami organizirani 19 kreativnih delavnic tematsko
usmerjenih. V tej hiši je za opravljanje vseh dejavnosti zaposlena strokovna delavka z
univerzitetno izobrazbo za določen čas, prejema pa minimalno plačo, ker ni finančnih sredstev
za višjo plačo. Po standardih Ministrova je za koordinatorje oz. vodje medgeneracijskih
dnevnih aktivnosti zahtevana univerzitetna izobrazba, kar jo delavka tudi ima.
Opredelitev župana in OU:
MONM financira več programov za starejše. Podobne programe, kot jih izvajajo v DU Novo
mesto (Hiša sožitja) izvajata tudi DRPD in RIC, ki sta za ta namen pridobila tudi evropska
sredstva.
5. Vprašanje ali so v proračunu planirana sredstva za izgradnjo varovanih stanovanj.
Odkup parcel in komunalna opremljenost? (predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti,
Nežka Ivanetič). Znano je, da, da je Mestna občina Novo mesto edina, ki nima zgrajenih
oskrbovanih stanovanj za starejše. Še manjše občine v bližini kot so Trebnje in Brežice, Krško
imajo taka stanovanja. Potrebe po teh stanovanjih v MO Novo mesto so velike, zato je nujno,
da se takoj prične z izgradnjo le teh, ne pa le iskanje primernih parcel. Investicijsko namero
izkazuje Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Opredelitev župana in OU:
Med MONM in Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja potekajo
intenzivni razgovori za gradnjo novih oskrbovanih stanovanj, ki jih bo gradil Nepremičninski
sklad. MONM skozi aktivno zemljiško politiko načrtuje zemljišča, ki bodo primerna za gradnjo
novih oskrbovanih stanovanj. Ravno tako je možen nakup zemljišč v okviru splošne
proračunske postavke 2317062004 - Nakup nepremičnin in pridobivanja drugih stvarnih
pravic.

6. Predlog, da se v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 namenijo sredstva
v višini 100.000,00 EUR za nakup prostorov za potrebe delovanja KS Majde Šilc
(predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti, Nežka Ivanetič). Zavezo za nakup prostorov za
delovanje KS Majde Šilc, je občinski svet MO Novo mesto sprejel že v letu 2007. Tedaj je
predvidel, da bo moral to obveznost izvesti bodoči investitor ob gradnji novega poslovnostanovanjskega objekta na Jakčevi ulici v Novem mestu. Za ta objekt je v pripravi nov OOPN,
ki ga bo verjetno sedanji občinski svet sprejemal na julijski seji. Ta akt je zdaj pripravljen v
novem besedilu in kot povsem nov prostorski akt. V predlogu novega prostorskega akta pa so
pripravljavci črtali to zavezo. In to kljub temu, da se je ta obveza zagotovo upoštevala ob
menjavi več lastnikov tega zemljišča. To pomeni, da je lahko sedanji lastnik ali lastniki pred
njim neupravičeno pridobil materialno korist. Četudi je bil morda nepreviden pri nakupu, to ne
opraviči iz nerazumljivega razloga črtana obveznost izgradnje in prenosa teh prostorov KS
Majde Šilc. Ker bo zelo verjetno MO Novo mesto dovolila, naj zagotovi nadomestna sredstva v
svojem proračunu. To še posebej tudi zato, ker je nekdanje prostore KS župan pred leti
prodal. Občina je tedaj dobila finančna sredstva, ki naj jih zdaj skladno s svojo obljubo vsaj
deloma vrne KS v obliki nakupa prostorov za našo KS. O tem obstoja sklenjena pogodba z
temi dokazili. V še sedaj veljavnemu aktu iz leta 2007 je bilo določeno naslednje:
 investitor za delovanje krajevne skupnosti v pritličju ali v 1. nadstropju objekta zagotovi
ustrezne prostore (sejno sobo v velikosti vsaj 50m2, pisarno v velikosti vsaj 10 m2 ter WC
za moške in ženske);
 po izgradnji objekta mora investitor prostor za delovanje krajevne skupnosti brezplačno
prenesti v last Mestne občine Novo mesto.
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Torej, občina ne bo v bistvu nič prispevala, bo samo deloma vrnila nekdaj pridobljena sredstva
in s tem z dejanjem izkazala korekten odnos do KS Majde Šilc. Več je o tem razvidno v
nadaljevanju oziroma v pismu županu. Če tega zdaj ne predvidimo v proračunu za leto 2019,
bo morda o tem govora sicer pri sprejemanju novega prostorskega akta za ta objekt.
Realizacija pa bo zavrnjena, ker ne bo te postavke v proračunu za naslednje leto, ko naj bi bil
po zagotovilih za objekt zgrajen in dan v prodajo.
Opredelitev župana in OU:
Glej opredelitev pri točki 1. Odgovor podan pri 1. predlogu Odbora za davčno politiko,
proračun in finance.
7. Predlog za povišanje postavke 2303091205 Investicijsko vzdrževanje šol za namen
obnove Osnovne šole Center (predlagatelj: Odbor za družbene dejavnosti, Jerca Božič
Kranjec).
Glede na dopis Sveta Zavoda Osnovne šole Center, predlagam, da zagotovimo sredstva za
obnovo Osnovne šole Center.
Sredstva prerazporedimo iz postavk:
1) 04081041 Regijski smučarski program 15.000 eur
2) 04081044 Novo mesto Športa 50.000 eur
3) 2316047313 Parkirišče za avtodome in osebna vozila 50.000 eur
4) 16047312 Zavod Novo mesto -Turizem 70.000 eur
5) 16047314 Mestna kartica 15.000 eur
6) 2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib 20.000 eur
7) 2318061008 Glavni trg-ureditev stanovanj, konto 420402 rekonstrukcije in adaptacije
100.000 eur
8) 03094103 Razvoj univerzitetnega prostora 50.000 eur
9) 2305082030 Iron Age Story telling 50.000 eur
Skupaj: 420.000 eur
Opredelitev župana in OU:
Mestna občina Novo mesto ima v načrtu investicijskih odhodkov za Osnovno šolo Center v
letu 2018 planiranih 50.000 EUR. Za ta znesek je planirana izvedba projektne dokumentacije
za preureditev kuhinje, obnova enega trakta sanitarij ter zamenjava starih radiatorjev.
Povečanje sredstev v letošnjem letu ni smiselno, saj je za večji obseg dela potreben javni
razpis za izbor izvajalca. Potek del na objektu se mora izvajati v času šolskih počitnic, saj bi bil
drugače učni proces preveč moten. V letu 2019 načrtujemo obnovo kuhinje, obnovo fasade
ter vhodov v objekt, zato smo postavko 2303091228 Investicijski odhodki – OŠ Center za leto
2019 iz 150.000 EUR povečali na 300.000 EUR. Na ta način bomo glavne investicijske
aktivnosti končali že v letu 2019.

Odbor za gospodarstvo
8. Predlog, da se v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 v drugi obravnavi
dodatno:
 zvišajo sredstva za razvoj podeželja in
 preuči možnost znižanja obračuna komunalnega prispevka za podjetnike in
obrtnike, ki želijo svojo dejavnost opravljati izven mesta Novega mesta, t.j. na
podeželju, pa zaradi visoke odmere komunalnega prispevka odstopijo od namere. S
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tem ukrepom bi se razvoj obrti in podjetništva na podeželju bistveno izboljšal (npr.
trgovinska dejavnost).
Opredelitev župana in OU:
- Mestna občina Novo mesto omogoča skladen razvoj podeželja preko javnega razpisa za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Za leto 2019 je za ta namen planiranih 128.000
EUR. MONM sledi potrebam in zahtevam, ki prihajajo s strani posameznih krajevnih skupnost
in financira investicijske projekte, s katerimi se predvsem zagotavlja ustrezna komunalna in
prometna opremljenost podeželja.
- Občina v skladu z zakonodajo in podzakonskimi predpisi ne more določiti nižjih zneskov
komunalnega prispevka samo za podjetnike in obrtnike, ki želijo graditi objekte za svojo
dejavnost izven mesta. Komunalni prispevek se namreč ne odmerja glede na različne
investitorje, temveč po vrstah objektov, glede na njihov namen uporabe po «Uredbi o
klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena« in stopnjo komunalne opremljenosti
zemljišča. Pri tem se mora vse investitorje v občini obravnavati enako, v primeru sprejetih
delnih oprostitev za različne vrste objektov, pa mora občina oproščena sredstva v enaki višini
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
Pri tem je potrebno omeniti, da so za območja izven mesta z odlokom o komunalnem
prispevku že določeni nižji stroški na enoto mere, saj obračunski stroški za cestno omrežje
izven Novega mesta znašajo le 54% skupnih stroškov, medtem ko na območju naselja Novo
mesto znašajo 90% skupnih stroškov.

B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 30. seji
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 31. 5. 2018
Alojz Kobe:
- zadolženost Mestne občine Novo mesto v začetku mandata je bila cca 12 mio eurov,
konec leta 2018 pa naj bi znašala cca 19 mio eurov – se pravi, da gre za več kot 7 mio
eurov razlike oziroma cca 60 % povečanje zadolženosti;
- dejavnosti občine se lahko financirajo po dvanajstinah;
- vprašanje, zakaj se je nekaterim zavodom povečalo financiranje (skoraj 2,4-x) in kateri
so ti zavodi;
Opredelitev župana in OU:
- Zadolženost Mestne občine Novo mesto na dan 31. 12. 2017 znaša 11,7 mio EUR, kar ob
številu prebivalcev 36.503 predstavlja 320,65 EUR dolga na prebivalca. To je pod povprečjem
zadolženosti vseh občin v RS. Zadolženost javnih zavodov na dan 31. 12. 2017 znaša 1,4 mio
EUR. Skupna zadolženost občine in javnih zavodov predstavlja 358,78 EUR dolga na
prebivalca. Dodatno zadolževanje v letu 2018 je predvideno zaradi razvojne naravnanosti
proračuna in s tem pogojenimi večjimi investicijskimi vlaganji. Načrtovano zadolževanje je
znotraj okvirov dovoljenega zadolževanja, kar spremlja Ministrstvo za finance. Višina
dejanskega zadolževanja bo odvisna od tega, v kolikšni meri bomo realizirali predvidene
investicije in uspeli pridobiti sofinancerska sredstva.
- Javnim zavodom se je povečalo financiranje na področju zagotavljanja sredstev za plače
zaradi sprostitve napredovanj in povišanja plač za nekatere plačne skupine. Občina namenja
tudi več sredstev za povečanje oz. razširitev dosedanjih programov, z namenom, občanom
ponuditi kakovostnejše in obsežnejše vsebine na različnih področjih. Sredstva za materialne
stroške so se občutno zmanjšala.
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Jiri Volt:
- podoba proračuna – 8 dokumentov je nepraktično in neprimerno, zato pobuda, da se
podoba proračuna izboljša;
- postavke na področju športa – pohvala, da športni klubi dobijo denar hitro, kljub temu
pobuda, da se do druge obravnave preuči možnost, da se ti zneski na teh postavkah
zvišajo za cca 10 %;
- športna infrastruktura – pobuda, da se pokritje zahodne tribune Portoval izvede celovito
in ne samo s pokritjem obstoječih objektov;
- predlog, da se do drugega branja preuči možnost, da se Zavodu za šport, kulturo,
mladino in turizem, kot bodočemu upravljalcu velodroma, zagotovi finančno pomoč za
obratovanje in skrb nove dvorane.
Opredelitev župana in OU:
- Občinska uprava pripravlja proračun v skladu s predpisano zakonodajo na področju financ,
kar pomeni, da je sestava proračuna predpisana in s tem posledično tudi obsežnost gradiv.
Mnenja smo, da je večja preglednost in sledljivost v ločenih dokumentih, ki pa so vsebinsko
zaokroženi. Prav tako menimo, da posameznik na ta način lažje najde ciljno vsebino.
- Ocenjujemo, da športni klubi delajo učinkovito s sredstvi, ki so jim namenjena v proračunu.
- Pobudo bomo preučili.
- Ko bodo znani vsi stroški obratovanja, bomo Zavodu zagotovili potrebna sredstva.

mag. Adolf Zupan:
- različne oblike civilne iniciative dobro delajo tudi za majhne denarje, sredstva za
društvo upokojencev so nespremenjena od lanskega leta;
- preuči se naj možnost povečanja sredstev za šport starejših;
- v postavki »razne subvencije« - naj se to bolj razdela;
- kateri so nadaljnji konkretni koraki glede oskrbovanih stanovanj (bo predložil tudi v
pisni obliki);
- pobuda, da se v proračunu natančno opredeli zagotovitev sredstev za nakup prostorov
za Krajevno skupnost Majde Šilc na Jakčevi – ta zaveza je bila že leta 2007 zapisana
v prostorskem aktu;
Za lažji zapis moje razprave pri točki 9 današnjega dnevnega reda - Predlog odloka o
proračuna občine za leto 2019 (prosim, da se nadaljevanje posreduje zapisnikarju ), in sicer:
V PRORAČUNU MO NM je za leto 2019 VKLJUČENO :
1. Sredstva za dotacijo delovanja društvom upokojencev v Novem mestu /DU NM - 201812.950eur/
25.000,00 eur
2. Pomoči na domu:
Izvajalec DSO Novo mesto - v povprečju 121- 126 uporabnikov
V proračunu za čas od 1.6. 2018 in 2019 ni predlagano povečano
število ur s strani DSO iz 2.200 na 2.500 ur, ki bi finančno ovrednoteno
za čas od 1.6.2018 do 31.12.2018 pomenilo dodatna sredstva
v višini 33.000 eur. Sedanja subvencija MO NM je 75,39%
Za dosedanji obseg uporabnikov je pogodbeno število ur
zadostovalo, če pa bo povečano povpraševanje po pomoči
pomoči potrebnih bo potreben ukrep – čakalnih vrst –
/povečanje je pogojeno z odpravo plačnih omejitev/. Podatek preverjen na DSO NM ./
3. Za šport in rekreacijo – ostaja znesek
5.000,00 eur
/DU NM – v letu 2018 3.000, 00 eur/
4. DU Novo mesto - 3 letni program – Starejši za starejše
2.000,00 eur
5. MCD – Hiša sožitja – DU NM - ostaja enako
16.000,00 eur
6. Prostofer – RUDI - najem avtomobila in vzdrževanje
??
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Nimamo podatka – o sredstvih za oskrbovana stanovanja. Primerno bi bilo, da bi obravnavali
tudi vprašanje projekta – topli obrok – koliko je koristnikov, kolikšni so stroški in oceno
»donirane hrane«.
Opredelitev župana in OU:
- Za izvajanje rekreacije za starejše so sredstva že planirana v proračunu 2019, z drugim
branjem proračunsko postavko povečujemo za 5.000 EUR.
- Za program Starejši za starejše so sredstva za leto 2019 že planirana.
- Hiša sožitja: glej opredelitev pri točki 4.
- Za izvajanje projekta Prostofer so sredstva že planirana v proračunu za leto 2019 v okviru
proračunske postavke Projekti za starejši. Z drugim branjem postavko povečujemo za
5.000 EUR.
- Sredstva za nakup prostorov so predvidena v okviru splošne proračunske postavke
2317062004 - Nakup nepremičnin in pridobivanja drugih stvarnih pravic.
- Trenutno 10 upravičencev koristi sofinanciranje toplega obroka.
- MONM Rdečemu križu sofinancira projekt donirana hrana v višini 10.000 eur.
mag. Miroslav Berger:
- na postavki »urejanje stanovanj za mlade na Glavnem trgu« je predviden znesek, s
katerim bi lahko zgradili več novih stanovanj za mlade, oživljanje mestnega jedra pa bi
počasi nadaljevali;
- sodelovanje občine pri izgradnji oskrbovanih stanovanj – občina mora pri izgradnji
oskrbovanih stanovanj sodelovati z zemljišči – to naj bi bil delež občine pri izgradnji
oskrbovanih stanovanj. Če bo občina samo čakala na odkup zemljišč, potem
oskrbovanih stanovanj nikoli ne bo;
- rekreacija za starejše – znesek na postavki se je znižal in predlog, da se razmisli o
povečanju zneska;
- transferji iz EU in RS (prejeta sredstva v višini cca 17 mio eurov) – tukaj je napaka,
moralo bi pisati predvidena sredstva in ne prejeta sredstva;
- napaka pri kapitalskih naložbah – knjigovodska vrednost Zarje d. o. o. (cca 4,6 mio
eurov) ni pravilna in je verjetno še iz časov, ko je bila Zarja ustanovljena – predlog, da
občinska uprava preveri zakonodajo in po potrebi knjigovodsko vrednost revalorizira in
popravi;
- naj se Zarjo d. o. o. vključi pri urejanju stanovanj za mlade;
Opredelitev župana in OU:
- Na proračunski postavki je predvideno tudi sofinanciranje z mehanizma CTN v skupni
višini 1.448.000 EUR, tako da je lastni delež MONM 510.565 EUR. Pogoj za pridobitev
sredstev je, da gre za prenovo (gradnjo) na degradiranem območju in oživitev starega
mestnega jedra. Glede na navedeno, sredstva na tej postavki ne moremo nameniti za
gradnjo novih stanovanj za mlade, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev.
- Glej opredelitev pri točki. 5.
- Za izvajanje rekreacije za starejše so sredstva že planirana v proračunu 2019, z drugim
branjem proračunsko postavko povečujemo za 5.000 EUR.
- Predlog upoštevan.
- Občinska uprava kapitalske naložbe vsako leto vrednoti v skladu z Zakonom o
računovodstvu. Knjigovodska vrednost podjetja Zarja d.o.o. je na dan 31. 12. 2017
4.667.803 EUR.
Marjanca Trščinar Antić:
- predlog, da se pojasni poslovanje Zarje d. o. o. z minusom;
Opredelitev župana in OU:
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Občinska uprava je pridobila pojasnilo s strani podjetja Zarja d.o.o. kot sledi:
Zarja d.o.o. Novo mesto je v letu 2017 ustvarila 2.232.336 EUR skupnih prihodkov in
2.318.276 EUR skupnih odhodkov. Odhodki so presegli prihodke za 85.940 EUR.
Navedena izguba izvira iz:
•
oblikovanja popravkov terjatev v višini 101.754 EUR, ki so nastali zaradi stečajnih in
ostalih insolvenčnih postopkov pravnih in fizičnih oseb ter zaradi neplačanih terjatev nad dve
leti, za katere smo skladno s pravilnikom o računovodstvu dolžni oblikovati popravke. Popravki
v višini 23.414,04 EUR se nanašajo na pravne osebe, preostanek pa na fizične osebe;
•
slabitve zemljišča v Postojni za 169.300 EUR: zemljišče je bilo kupljeno leta 2008,
njegova nabavna vrednost je znašala 1.628.954 EUR. Prva slabitev zemljišča v višini
1.061.653,58 EUR, ki jo je zahtevala revizija za leto 2013, je bila opravljena na podlagi cenitve
pooblaščenega cenilca. Zadnja cenitev pa je bila opravljena po stanju 31.12.2017, saj je
knjigovodska vrednost zemljišča še vedno presegala njegovo ocenjeno tržno vrednost.
Zemljišče se nahaja na območju razreda poplavne nevarnosti, del zemljišča pa se nahaja na
območju zelenih površin, kjer gradnja objektov ni dovoljena. Cenilec nepremičnin, družba
Dominus d.o.o., je zemljišče oslabil za dodatnih 169.300 EUR, za kar smo bremenili izid za
leto 2017. Obstaja tveganje, da bo potrebno to zemljišče še dodatno slabiti;
•
odpisa finančne naložbe, delnic Istrabenza, v višini 25.843 EUR: delnice Istrabenza,
ki so bile kupljene v letu 2002, smo v celoti odpisali. Delnice so bile brez vrednosti, saj družba
Istrabenz izkazuje negativni kapital. Z delnicami se na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
ne trguje že od leta 2016, zato smo na zahtevo revizijske družbe finančno naložbo v celoti
odpisali v breme finančnega izida.
Zaradi „čiščenja“ bilanc in skladno z zahtevo revizorja smo izvedli slabitve in odpise v skupni
višini 296.897 EUR v breme poslovnega izida leta 2017.
Revizijo računovodskih izkazov za leto 2017 je opravila revizijska družba BDO Revizija d.o.o.
in podala pozitivno mnenje.
mag. Franc Bačar:
- podpora sprejemu proračuna in temu, da nov mandat začne delo s sprejetim
proračunom;
- v proračunu je zanemarjeno podeželje; ti deli občine nimajo predstavnikov v
občinskem svetu;
- problem na podeželju so ceste, ki so bile zgrajene s samoprispevkom krajanov in jih
občina ne vzdržuje v potrebnem obsegu;
- v NRP niso predvideni kanalizacijski sistemi na območjih, ki s tem še niso pokrita;
Opredelitev župana in OU:
- Glej opredelitev pri točki 8.
- MONM vzdržuje približno 430 km kategoriziranih cest, ki so razdeljene po razredih
vzdrževanja. Ceste, med katere sodijo tudi ceste na podeželju, zgrajene s pomočjo
samoprispevkov so praviloma v nižjih razredih vzdrževanja, saj predstavljajo manj
prometno obremenjene in tehnično zahtevne prometnice, zato je tudi obseg vzdrževanja
na njih manjši.
- Prioriteta izgradnje javne kanalizacije se določa na podlagi celostne ureditve javnega
kanalizacijskega omrežja kot zaključene celote, števila priključitev in možnosti širitve
posameznih naselji, glede na pripravljenost projekta in razpoložljivih sredstev v proračunu.
Bojan Kekec:
- podpora predlogu proračuna;
- pobuda, da občinska upravi do drugega branja preuči možnost, da se začetek
investicije za izgradnjo vodovoda in kanalizacije Gornja Težka voda prestavi v leto
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2019 (namesto 2021), ker tam neurejene komunalne odplake vplivajo na vodno
zajetje;
Opredelitev župana in OU:
Kanalizacija v naselju Gornja Težka voda je bila zgrajena leta 1999. Za to območje nismo
prejeli informacij o neurejeni kanalizacijski infrastrukturi, saj je po podatkih upravljavca javni
kanalizacijski vod v dobrem stanju.
V letu 2014 je Komunala Novo mesto pridobila gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo
vodovoda in gradnjo novega vodohrana prostornine 100m3,, s katerim bi bila zagotovljena
požarna varnost na navedenem območju.
Pobuda je upoštevana. Občina bo investicijo izvedla fazno, in sicer v letu 2019 v vrednosti
250.000 EUR, v letu 2020 v vrednosti 200.000 EUR. Pred izgradnjo bomo izvedli novelacijo
projekta in pridobili novo gradbeno dovoljenje, saj je to poteklo v letu 2018.

Slavko Matko:
- podpora predlogu proračuna,
- pohvala hitremu izvajanju razpisov in razdeljevanju sredstev za športna društva;
Opredelitev župana in OU:
Se strinjamo. Hvala.
Boštjan Grobler:
- v proračunu se povečuje znesek za pomoč na domu starejši populaciji, vendar bo
verjetno v prihodnosti potrebno tega še več;
- pobuda, da se preuči možnosti povečanja sredstev za financiranje takšnih in drugačnih
projektov (drugačnih modelov) za pomoč starejšim občanom.
Opredelitev župana in OU:
Pobuda je upoštevana.

C) Predlogi in pripombe, podane v času javne razprave od 1. 6. 2018 do
14. 6. 2018 (zbiranje v kabinetu župana)
Projektni svet za področje kvalitete bivanja starejših v Mestni občini Novo mesto:
priloga k zapisniku 1. seje projektnega sveta z dne 12.6.2018 – točka 1 dnevnega reda z
naslovom Obravnava predloga proračuna za leto 2019 in oblikovanje stališč sveta.
I. Uvodno pojasnilo
Pripombe in predlogi so pripravljeni skladno s Sklepom o javni razpravi o predlogu Odloka o
proračunu MO Novo mesto za leto 2019 (številka: 4120-2/2018 z 1.6.2018).
Pripombe in predlogi so bili oblikovani ob upoštevanju demografske študija MO NM, TUS MO
NM, Strategija razvoja MO NM do leta 2030, razgovorov s predstavniki več DU, še posebej v
DU MO NM, ugotovitvah iz programa Starejši za starejše, gradivu o položaj starejših v MO NM
in drugih podlagah.
Člani sveta so v razpravi poudarili, da je bilo do neke mere razumljivo, da so bila v
iztekajočem mandatu v veliki meri namenjena pomembnim in deloma zapoznelim projektom,
pomembnim za delo in življenje naših soobčanov (hidravlične izboljšave, kanalizacijski projekt,
več sanacij črnih prometnih točk Šmihelska cesta, pri Vrtnariji, obnova mestnega jedra, po
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skoraj dveh desetletjih vlaganja v dokončanje obrtno podjetniških con - Brezovica… in drugo).
Leto 2019 pa je skrajno leto, ko je treba več sredstev nameniti spremembi proračuna oz.
povečanje sredstev za tako imenovana »mehka področja« za bolj kakovostno življenje in delo
naših soobčanov. Torej več za najbolj ranljive skupine – mlade in starejše. Vlaganja za te
namene bodo koristila ljudem vseh generacij.
II. Pripombe in predlogi s kratkimi obrazložitvami (sprejeti soglasno)
1. Zvišati postavko – sredstva za delovanje DU iz planiranih 25.000,00 na najmanj
40.000,00 eur.
Društva opravljajo zelo pomembne aktivnosti za svoje člane, ki imajo pozitivne vplive na
zdravje ljudi, zmanjševanje osamljenosti, preprečevanje demence in drugo. V posledici pa taki
starejši opravljajo varovanje otrok, kar zmanjšuje potrebo po več vrtcih, lajša pogoje dela in
življenja mlajših generacij in ima druge pozitivne učinke. Predlagano zvišanje postavke je
treba gledati iz vidika, da predlagana postavka pomeni zgolj cca 3 eur na leto na starejšega
občana. Toliko pa smo menda že dolžne mlajše generacije nameniti tej stalno večji skupini
naših soobčanov. Morebitno utemeljevanje z previsokim % nima podlage, ker gre za izjemno
nizko osnovo.
2. Zvišati postavko za oskrbo na domu v rebalansu proračuna za leto 2018 za 33.000,00
eur, v proračunu za leto 2019 pa predvideti dodatnih 70.000,00 eur.
Izvajalec DSO Novo mesto - v povprečju 121- 126 uporabnikov. V proračunu za čas od 1.6.
2018 in 2019 ni predlagano povečano število ur s strani DSO iz 2.200 na 2.500 ur , ki bi
finančno ovrednoteno za čas od 1.6.2018 do 31.12.2018 pomenilo dodatna sredstva v višini
33.000 eur. Sedanja subvencija MO NM je 75,39%. Za dosedanji obseg uporabnikov je
pogodbeno število ur zadostovalo. Ker ima izvajalec obveznost povišanja plač za najnižje
skupine, obstaja nevarnost povečanja cene te storitve. To pa bi namesto razširitve marsikomu
zaprlo možnost koristiti to tako potrebno storitev pomoči na domu.
V naši občini je okrog 3000 upokojencev od 9000, ki prejemajo pokojnino pod določenim
pragom revščine. Podražitev bi lahko imela za posledico odpovedi te storitve in s tem
bistveno poslabšanje kvalitete življenja.
3. Za šport in rekreacijo povečati znesek iz sedanjih planiranih 5000,00 eur na 15.000,00
eur.
Obrazložitev podana že pri točki 1. Če na športu odštejemo investicije v višini 763.000,00 eur
ostane za programe športa okrog, kar ob ohranitvi sedanje postavke v višini 5000,00 eur
pomeni to le 0,3 % za šport starejših. Glede na dejstvo, da je bilo kar nekaj dvoran ob
osnovnih šolah zgrajenih s samoprispevkom, starejši pričakujejo, da bi bile te dvorane za
njihovo uporabo brezplačne. Zdaj jih morajo plačevati, imajo pa tudi velike stroške z
udeležbami na športnih turnirjih, za nakup pokalov, prevozi v druge kraje v Sloveniji in drugo.
V okviru DU deluje preko 1000 športnikov, ki morajo večino stroškov njihovega vsestransko
družbeno koristnega dela na tem področju kriti iz svojih žepov. Smiselno bi se bilo poskusiti
dogovoriti z vodstvi šol o določitvi nekaj časa za brezplačno uporabo telovadnic pri osnovnih
šolah.
4. DU Novo mesto - 3 letni program - Starejši za starejše
2.000,00 eur
Znesek bi lahko z nekaj dobre volje za ta izjemen tudi v EU prepoznaven in nagrajen projekt,
podvojili.
5. MCD – Hiša sožitja – DU NM povečati na najmanj

20.000,00 eur

6. Prostofer – RUDI - najem avtomobila in vzdrževanje – ni zagotovljeno; predvideti še za
malico prostoferjev, ki vozijo več kot osem ur na dan – naj se izračuna potreben znesek
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7. Določiti finančna sredstva za start projekta za oskrbovana stanovanja po vzoru
uspešnih sosednjih občin Trebnje, Krško in Brežice – izračun naj pripravi OU
Po vsebini je povsem odprto področje oskrbovanih stanovanj in gradnja neprofitnih
stanovanj. Treba je odkupiti parcele in po vzoru občin Trebnje, Brežice, Krško in se z
investitorjem dogovoriti zaradi prispevka MO NM za še sprejemljivo najemnino pod 300 eur
(kar je po našem vedenju dejstvo v teh sredinah).
To je projekt za vse generacije, ne samo za starejše. Kaj se ne bodo mlajše generacije bolje
počutile, če bodo vedele, da so njihovi starši oz. stari starši » varni in zadovoljni …«
Treba je izhajati iz dejstva, da so na našem območju povprečne pokojnine nižje od
povprečja v RS zaradi nižjih plač, ki smo jih imeli na Dolenjskem. Če bodo najemnine
previsoke, si naši upokojenci najema stanovanj ne bodo mogli privoščiti, stanovanja
bodo prazna ali pa na razpolago za prodajo in cilj ne bo dosežen. Projektni svet
pozdravlja dobro sodelovanje z slovenskim nepremičninskim skladom pri iskanju lokacij.
Toda to je šele začetek uspešne realizacije.
Projektni svet ob tem izjemno pozdravlja namero župana o zagotovitvi več sredstev v
proračunu za leto 2019 za pripravo stanovanj za mlade.
8. Subvencija toplega obroka
Podrobneje opredeliti potrebo, po potrebi povečati sredstva, več obveščanja, ugotoviti delež
donirane hrane…
9. Zvišanje postavke - subvencija za ceno oskrbe na domu
V proračunu se naj dodatno zagotovijo sredstva za višjo subvencijo cene ure oskrbe - nege na
domu tako, da se bo ta znižala od 4,7 EUR ob delavnikih na 4,47 EUR. S tem bi se višina
cene približala višini cene v MO Ljubljani ,ki znaša 4,40. EUR. Participacija občine, ki sedaj
znaša 73,71 % se naj zviša na 75% ali 77%.
10. Posebej nameniti sredstva v startni višini za promocijo projektov Sobivamo in
Starosti prijazna občina in projekta Demenci prijazna občina – najmanj v višini 5000 eur
Predlog oblikovan po vzoru nekaterih slovenskih občin
III. Sprejeti sklepi
1. pripombe in predlogi se posredujejo Kabinetu župana in Uradu za finance in
splošne zadeve
2. za realizacijo iz točke 1 je zadolžen predsednik projektnega sveta
3. pripombe in predlogi so sestavni del zapisnika
Opredelitev župana in OU:
1. MONM financira programe posameznih društev, ki zajemajo najširši krog upravičencev.
2. Oskrba na domu: glej opredelitev pri točki 2.
3. Za izvajanje rekreacije za starejše so sredstva že planirana v proračunu 2019, z drugim
branjem proračunsko postavko povečujemo za 5.000 EUR.
4. Za program Starejši za starejše so sredstva za leto 2019 že planirana preko javnega
razpisa za področje socialnega varstva.
5. Hiša sožitja: glej opredelitev pri točki 4.
6. Za izvajanje projekta Prostofer so sredstva že planirana v proračunu za leto 2019 v okviru
proračunske postavke Projekti za starejši. Z drugim branjem postavko povečujemo za
5.000 EUR.
7. Oskrbovana stanovanja: glej opredelitev pri točki 5.
8. Pobuda upoštevana.
9. Odgovor pod točko 2.
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10. Gre za državni projekt, ki ga v okviru svojih pristojnosti na načelni ravni podpiramo.

Krajevna skupnost Majde Šilc, Svet krajevne skupnosti, predsednik Adolf Zupan:
na podlagi sklepa o javni razpravi o predlogu Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto
2019 (številka: 4120-2/2018 z 1.6.2018) pravočasno v roku posredujem p r e d l o g, da se v
proračunu za leto 2019 nameni 100.000,00 eur za nakup prostorov za potrebe KS Majde Šilc
v planiranem novem stanovanjskem objektu na Jakčevi ulici v Novem mestu. Gradnja objekta
naj bi bila zaključena do konca leta 2019.
Planiranje in opredelitev teh sredstev se naj zaradi pomembnosti postavke opredeli v
proračunu ali v programu nakupa nepremičnin (predlagam, da se v tem primeru ta program
sprejema skupaj s proračunom za prihodnje leto.
Utemeljitev:
Veljavni prostorski akt iz leta 2007 v 47. členu med drugim določa:
47. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Poleg vseh obveznosti, ki so navedene v tem odloku, so obveznosti investitorjev in
izvajalcev pri posegih v prostor še naslednje:
 investitor za delovanje krajevne skupnosti v pritličju ali v 1. nadstropju objekta zagotovi
ustrezne prostore (sejno sobo v velikosti vsaj 50m2, pisarno v velikosti vsaj 10 m2 ter WC
za moške in ženske);
 po izgradnji objekta mora investitor prostor za delovanje krajevne skupnosti brezplačno
prenesti v last Mestne občine Novo mesto;
V predlogu novega prostorskega akta, ki bo nadomestil sedaj veljavnega te zaveze ne bo več
zapisane. Župan našega predloga, da se to določi tudi v novem aktu, ni sprejel. Zato je nujno,
da se potrebna finančna sredstva zagotovijo v proračunu. Prostori v drugi največji KS v občini
so za delovanje nujno potrebni. KS je pred desetletji take prostore in veliko dvorano že imela,
vendar jih je MO Novo mesto prodala.
Opredelitev župana in OU:
Odgovor podan pri točki 1 (predlogu Odbora za davčno politiko, proračun in finance – A)
Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta).

ANTON PODBEVŠEK TEATER, ravnatelj Matjaž Berger:
APT je na podlagi elektronskega dopisa strokovne službe Mestne občine Novo mesto pripravil
Poslovni in finančni plan zavoda za leto 2019.
Anton Podbevšek Teater je za izvedbo programa dela (plače in drugi izdatki zaposlenih,
prispevki delodajalca, izdatki za blago in storitve, izvedba produkcije: 4 lastne premiere in
ponovitve, post produkcija, gostovanja po Sloveniji in mednarodna gostovanja, ponovitve
predstav iz prejšnjih sezon, izjemni dogodki npr. Art kino: Liffe, Filmski teden Evrope, itd.) za
leto 2019 v svojem načrtu poslovanja predvidel =456.000 EUR sredstev iz proračuna Mestne
občine Novo mesto, na spletni strani Mestne občine Novo mesto pa je objavljen predlog
proračuna v višini =385.000 EUR sredstev za delovanje APT v letu 2019.
APT se glede na to, da so že obstoječi materialni stroški bistveno višji od priznanih, hkrati pa
se le-ti še zvišujejo (energetska sanacija stavbe, zavarovanje stavbe,…), in zaradi zakonsko
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predvidenih povišanj plač zaradi napredovanj in regresa za letni dopust, s tako razporejenimi
sredstvi ne more delovati, zato podaja spodaj navedene dejstva in razlago.
Obrazložitev:
Konto/Naziv
413300 Plače in drugi
izdatki zaposlenih

Realizacija
2017

Finančni
2018

plan Finančni plan 2019

232.453

235.000

276.000

26.841

35.000

40.000

413302 Izdatki za
blago in storitve,
izvedba produkcije: 4
lastne premiere in
ponovitve, post
produkcija, gostovanja
po Sloveniji in
mednarodna
gostovanja, ponovitve
predstav iz prejšnjih
sezon, izjemni dogodki
npr. Art kino: Liffe,
Filmski teden Evrope,
itd.

115.483

116.333

140.000

SKUPAJ

374.777

386.333

456.000

413301 Prispevki
delodajalca

Zgornje postavke APT dodatno utemeljuje z naslednjimi razčlenitvami in
obrazložitvami:
Stroški dela:
Povišanje stroškov dela izhaja iz:
- napredovanj obstoječih zaposlenih: 15.900 eur bruto I.
- povišanje regresa za letni dopust:
1.100 eur bruto
- novozaposleni strokovni sodelavec: 24.000 eur bruto I. z regresom
SKUPAJ:
41.000 bruto
Iz tega sledi tudi povečanje potrebnih sredstev za prispevke delodajalca v višini 5.000 eur.
Izdatki za blago in storitve:
Stroški materiala:
Stroški materiala znašajo 36.788 eur letno, od tega
- splošni materialni stroški:
27.186 EUR
- neposredni programski stroški materiala:
9.602 EUR.
Stroški storitev:
Stroški storitev znašajo 449.140 eur letno, od tega:
- splošni stroški storitev:
41.071 EUR
- neposredni programski stroški storitev:
408.069 EUR
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Iz razčlenitve stroškov materiala in stroškov storitev izhaja, da znašajo dejanski splošni
stroški delovanja 68.257 eur letno, od tega APT že plačuje tudi dodaten strošek
zavarovanja stavbe v višini 4.116 eur letno. Tem stroškom pa je potrebno dodati še
energetsko sanacijo stavbe v višini 4.180 eur letno, skupaj torej 72.437 eur letno.
APT je v finančnem načrtu za leto 2019 predvidel financiranje Mestne občine Novo mesto:
- za materialne stroške:
30.000 eur
- za programske stroške: 110.000 eur
SKUPAJ:
140.000 eur
Predlagamo, da se predlagana proračunska sredstva za APT za leto 2019 iz 385.000 eur
povišajo vsaj za 20.000,00 eur tako, da bi skupno dodeljena proračunska sredstva za
leto 2019 za Anton Podbevšek Teater znašala = 405.000 eur. S temi sredstvi bo APT
lahko pokril vsaj dodatne stroške pri plačah iz naslova napredovanj in regresa, ter delno
dodatne stroške v zvezi z obratovanjem zgradbe.
Opredelitev župana in OU:
Predlog upoštevan.

DOLENJSKI MUZEJ, direktorica Jasna Dokl Osolnik:
Pripombe na predlog Odloka o proračunu 2019 za Dolenjski muzej Novo mesto
Pri pregledu Osnutka finančnega načrta za leto 2019, objavljenega na spletni strani Mestne
občine Novo mesto smo ugotovili, da je znesek namenjen Dolenjskemu muzeju manjši za
11.000,00 EUR od planiranega. Ker zneski niso navedeni po kontih, ne moremo ugotoviti,
katere postavke so znižane. Vsekakor naprošamo da upoštevate dvig materialnih stroškov,
saj so se nam zelo povečali stroški zavarovanja (cca 3.500,00 letno) in dodali neplanirani
stroški za pooblaščeno osebo GDPR. Prav tako se nam zdi upravičeno povečanje
programskih stroškov za Novomeške likovne dneve (predvidevamo pregledno razstavo in
obsežnejši program, ker obeležujemo 15 letnico), saj gre za zbirko in dolgoletni projekt, kjer
povečujemo likovno zbirko ne samo Dolenjskega muzeja, ampak direktno Mestne občine
Novo mesto.
Opredelitev župana in OU:
Sredstva za plače se povečujejo za 5.000 EUR.

Pripravila:
Občinska uprava MONM

mag. Gregor Macedoni, l.r.
župan

Novo mesto, dne 27. 6. 2018
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