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ZADEVA: AMANDMA K PRORAČUNU ZA LETO 2020: APLIKACIJA ZA VLAGANJE POBUD
Pozdravljeni,
skladno s 1. in 2. odstavkom 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
vlagava amandma k proračunu za leto 2020. Prosiva, da predlog objavite na spletnem mestu
občinskega sveta, zato da bo možno o njih razpravljati in odločati.
Sklep: Zagotovijo se sredstva v višini 2.000 evrov za izdelavo aplikacije, ki bi na portalu novomesto.si
omogočala vlaganje prostorskih in drugih pobud s strani občank in občanov ter objavljanje odgovorov
s strani občinske uprave na te pobude. Za enak znesek se zniža postavka »Prejemki nepoklicnih
funkcionarjev«.
Obrazložitev:
Občinski svetnik, eden od predlagateljev tega sklepa, je v letu 2018 sodeloval pri odprtju spletnega
mesta predlagaj-nm.si, ki omogoča transparentno vlaganje prostorskih pobud prek spleta ter javno
objavljene odgovore občinske uprave (ter drugih inštitucij) na te pobude. Pobude se nanašajo na
napake na obstoječi infrastrukturi oziroma za njihove izboljšave ali pa gre za nove predloge. Portal je
dokaz, da občanke in občani želijo sodelovati z Mestno občino Novo mesto pri dvigovanju kakovosti
življenja – v samo nekaj mesecih po odprtju aplikacije je bilo s strani občank in občanov vloženih
skoraj 200 pobud. Vendar taka aplikacija ne more biti skrb občinskega svetnika, ampak je to naloga
občinske uprave, zato predlagam sistemsko ureditev te rešitve. Trditve občinske uprave in župana, da
tovrstno storitev omogočajo že obstoječe aplikacije, izražajo nerazumevanje podanega predloga ali
pa nepoznavanje obstoječih spletnih aplikacij. Pri predlagani aplikaciji gre namreč za preprosto in
transparentno rešitev, prav tako ne gre toliko za reševanje zasebnih težav in predlogov, ampak za
pobude, ki zadevajo javno korist. Poleg tega so predlogi in odgovori na njih javno objavljeni, kar
omogoča, da se predlogi ne podvajajo. Aplikacija je prav tako priložnost za občinsko upravo, da z
občani skomunicira svoje rešitve in načrte na povsem konkretnih primerih.
Za to, da se zagotovijo potrebna sredstva predlagamo, da ukinemo eno podžupansko mesto in s tem
»ubijemo dve muhi na en mah«. Predlagamo torej znižanje postavke »Prejemki nepoklicnih
funkcionarjev v višini 2.000 evrov in prenos teh sredstev na novo postavko.
Lep pozdrav,
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