Številka: 4120-8/2013
Datum: 19. 12. 2013
ČLANICAM IN ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: AMANDMAJI K PREDLOGU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZA LETO 2014
I.

Amandmaji predlagatelja

V skladu s 108. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestna občina Novo mesto kot
predlagatelj posredujem naslednje
AMANDMAJE
k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014
Amandma št. 1
V predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 se spremeni:
Prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke
01013311
Plačilo davka na nepremičnine

-20.000,00 EUR

Prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko
2305082007
Investicijski odhodki-Knjižnica Mirana Jarca

+20.000,00 EUR

Obrazložitev:
Mestna občina Novo mesto se je prijavila na tretji javni razpis za razvojne investicije v javno
kulturno infrastrukturo z dne 9.8.2013. Na osnovi ocene posameznih vlog in razpoložljivih
sredstev je strokovna komisija MK odobrila 6 projektov, med katerimi je odobren tudi projekt
MONM s programsko vsebino »Kulturni turizem in hiša fotografij v Knjižnici Mirana Jarca
Novo mesto«.
Strokovna komisija ni odobrila celotnega zneska zaprošenih sredstev za investicijo v znesku
1.326,907,00 EUR temveč je ta višina sredstev zmanjšana za cca. 50 %, kar znaša
675.000,00 EUR in nam ne omogoča izvedbo investicije v celoti v znesku 2.600.000,00
EUR.
MONM bo prav iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku pripravila ugovor na sklep s
katerim bomo opozorili na zmanjšanje sredstev in onemogočanje izvedbe celotne investicije
ter zaprosili, da se nam ali zmanjša obseg investicije v skladu z zmanjšanimi odobrenimi

sredstvi ali pa da se nam omogoči fazno izvedbo investicije, ki bo posegla v leti 2015 in
2016.
V kolikor bomo z ugovorom uspešni, bomo takoj pričeli z izborom izvajalca za izvedbo del v
obsegu, ki nam bo v primeru ugodne rešitve ugovora omogočen. V proračunu za leto 2014,
zato odpiramo novo postavko »Investicijski odhodki – Knjižnica Mirana Jarca« in
zagotavljamo sredstva za pričetek postopka izbora izvajalca za predmetna dela. Ko bomo
dobili rešen ugovor na sklep, bomo sredstva za izvedbo investicije zagotovili z rebalansom
proračuna za leto 2014.
Amandma št. 2
Prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke
01013311
Plačilo davka na nepremičnine

-50.000,00 EUR

Prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko
2318061006
Nakup stanovanja

+50.000,00 EUR

Obrazložitev:
Mestna občina Novo mesto že od leta 2007 ni kupila nobenega stanovanja, ki bi bil
namenjen podelitvi upravičencem z neprofitno najemnino. Glede na gospodarsko in socialno
situacijo v občini in državi ocenjujemo, da je nakup vsaj enega tovrstnega stanovanja nujno
potreben.
Ker smo na Mestni občini Novo mesto prioritetno pristopili k vpisu v zemljiško knjigo kot
zaznambo javnega dobra za vse objekte, ki so v lasti MO NM in so v upravljanju pri javnih
zavodih ocenjujemo, da bomo tako plačali bistveno nižji davek iz naslova obdavčitve
nepremični, kot smo planirali v proračunu. Za vse nepremičnine, ki so v zemljiški knjigi
vpisane kot javno dobro, zakon namreč določa oprostitev plačila davka oziroma določa, da
se davka za te nepremičnine ne plačuje.
II. Pregled posredovanih amandmajev članic in članov ter delovnih teles
Občinskega sveta Mestna občina Novo mesto
Amandma št. 3, predlagatelj svetnik Matic Vidic
Pod postavko 14 Gospodarstvo, se doda novo postavko: Projekti na področju Start-up
podjetništva v višini 20.000€, katere se zagotovi iz postavke 2303091226 Investicijski
odhodki – sanacija teras na OŠ Drska (350.000,00).
Start-up podjetništvo se v celem svetu kaže, kot več kot primeren odgovor na prisotno krizo,
saj vzpodbuja z metodo Lean Start-Up nove pristope pri reševanju krize z nastajanjem
inovativnih malih podjetij. Start UP podjetništvo je najbolj prisotno pri mladih in na ta način je
del procesa pri reševanju tako velike brezposelnosti med mladimi. Omenjena postavka bi
financirala projekte, ki bi aktivno pristopili s svojimi programi k ustanavljanju novih naprednih
podjetij. Novo mesto je že po več uspešnih zgodbah na področju Start up podjetništva eno
najbolj prepoznavnih, zato je potrebno to aktivno in vidno delovanje ter povpraševanju tudi
ustrezno podpret neposredno s strani proračuna Mestne občine Novo mesto.
Postavka 2303091226 zadeva iskanje odgovornosti pri tistih, ki so bodisi načrtovali bodisi
izvajali preteklo investicijo, saj so izvajalci zavezani k izpeljavi projekta, katere ne bi smel po
10 letih stati občino 350.000,00 €. K temu naj občina pristopi z odgovornostjo in poišče
odgovornega za neustrezno izpeljavo projekta.
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Amandma št. 4, predlagatelj svetnik Bojan Kekec

V skladu z 108. Členom Poslovnika Mestne občine Novo mesto, UR. L. RS št. 52/2013,
vlagam amandma k občinskemu proračunu za leto 2014 z naslednjo vsebino:
Za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (proračunska postavka
2311064003), se nameni sredstva v višini 60.000 EUR ki se namenijo javni
razsvetljavi v KS Bučna vas.
Sredstva se v enakem znesku zagotovijo oz. prerazporedijo iz proračunske
postavke 13045101 Vzdrževanje občinskih cest (konto 402503 Tekoče
vzdrževanje cest).
Obrazložitev:
KS Bučna vas se že več let trudi za izboljšanje stanja na področju javne razsvetljave, vendar
je le ta ostala v določenih odsekih še nedokončana. Nedokončana javna razsvetljava pomeni
tudi slabše stanje na področju prometne varnosti. Vemo, da ima KS Bučna vas tudi zelo
specifičen položaj zaradi romske problematike in vsak ukrep, ki bi sobivanje in varnost
izboljšal, bi pomenil pomemben korak k reševanju le-te. Na težave je večkrat opozoril tudi
varnosti sosvet, ki je bil ustanovljen v smislu izboljšanja stanja na področju prometne varnosti
in romske problematike.
Za ta namen so v KS Bučna vas že pridobili projektno dokumentacijo in jo predali na MO
Novo mesto, zato bi se dela lahko izvedla v letu 2014.
Zaradi zgoraj navedenega predlagam občinskim svetnikom, da potrdijo predlagani
amandma.
Amandma št. 5, predlagatelj Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu sprejem naslednje
amandmaje
k predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014
POVEČANJE sredstev na proračunskih postavkah:
1804081012
1804081018
1804081007

1805084003
1805084004
1805084006
1805084011

1805086006
2008109006

Kakovostni športi
Športne prireditve
Športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski
šport
Redno delo kulturnih
društev
Programi v javnem interesu
Projekti na področju
kulture
Programi zasebnih
zavodov v javnem interesu
Sofinanciranje najemnin
organizacij v javnem
interesu
Programi socialnega

+20.000,00 EUR
+25.000,00 EUR
+10.000,00 EUR

+5.000,00 EUR
+4.000,00 EUR
+3.000,00 EUR
+5.000,00 EUR

+3.000,00 EUR
+42.000,00 EUR
3

2008084001
2008084003
2008109007
1807097003
1807097004
1807097010
0601084003

varstva
Območno združenje
Rdečega križa
Medgeneracijsko središče
Javna dela
Mladinski projekti
Mladinski programi
Mladinski center sofinanciranje najemnine
Druga društva in
organizacije
Skupaj

ZMANJŠANJE na postavkah:
0601084001
Financiranje političnih
strank
0606039001
Administracija občinske
uprave
1903095001
RIC Novo mesto
1804081001
Agencija za šport
1805082001
Knjižnica Mirana Jarca
Skupaj

+8.000,00 EUR
+9.000,00 EUR
+20.000,00 EUR
+7.000,00 EUR
+9.000,00 EUR
+1.500,00 EUR
+3.000,00 EUR
175.500,00 EUR

-10.000,00 EUR
-50.000,00 EUR
-88.500,00 EUR
-6.000,00 EUR
-21.000,00 EUR
175.500,00 EUR

Alojzij MUHIČ,
župan
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