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ZADEVA: POROČILO ODBORA ZA GOSPODARSTVO
Odbor za gospodarstvo je na 3. seji dne 25. 3. 2015 obravnaval naslednji točki s področja
pristojnosti odbora z dnevnega reda 5. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – druga
obravnava – pregled in obravnava proračunskih postavk, vezanih na področja odbora
10. Informacija o pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014 – 2020
v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija

K 5. točki
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – druga obravnava
– pregled in obravnava proračunskih postavk, vezanih na področja odbora
Odbor za gospodarstvo je po seznanitvi z gradivom in po razpravi z vidika pristojnosti odbora
sprejel
sklep
I.
1.
Odbor za gospodarstvo ugotavlja, da sta župan in Občinska uprava do drugega branja
predloga Odloka o proračunu za leto 2015 upoštevala priporočila odbora oziroma
podala odgovore na pripombe iz prve obravnave, ki se nanašajo na:
- zagotavljanje sredstev za usposabljanja podjetnikov (točka 6);
- preverba v vsebinskem delu proračuna o zagotovitvi sredstev za pripravo
prioritetnih projektov kot del priprave za pridobitev evropskih sredstev (točka 7);
- pomislek odbora glede previsoko planiranih sredstev za obeležitev 650-letnice
Novega mesta v višini 430.000 EUR (točka 9) ter
- črtanje četrtega odstavka v 13. členu (zadolževanje Dolenjskih lekarn) (točka 10).
2.
Odbor za gospodarstvo ugotavlja, da župan in Občinska uprava nista realizirala nalog
in odgovorila na priporočila odbora iz prve obravnave predloga Odloka o proračunu za
leto 2015 pri naslednjih točkah:
- točka 3: na področjih, ki jih odbor vsebinsko pokriva – kmetijstvo, razvojni projekti
in podjetništvo, turizem ter stanovanjsko gospodarstvo, so planirana sredstva nižja
kot v letu 2014.
- točka 5: podpora odbora k prizadevanjem župana k racionalizaciji dela javnih
zavodov in gospodarskih družb v lasti MO NM: župan in Občinska uprava sta
podala le delni odgovor. Racionalizacija dela v javnih zavodih in gospodarskih

družbah v lasti MO NM mora biti v letu 2015 konstantna naloga župana in Občinske
uprave. Občinska uprava naj preko svojih predstavnikov v javnih zavodih in
gospodarskih družbah spremlja realizacijo teh nalog. O poteku in uspešnosti
izvajanja teh aktivnosti Občinska uprava redno poroča Odboru za gospodarstvo.
Prva informacija se odboru posreduje čez tri mesece in nato redno mesečno.
- točka 8: angažiranost MO NM pri izvedbi Cvičkarije v Novem mestu in zagotovitev
sredstev v proračunu: župan in Občinska uprava sta podala le delni odgovor.
Odbor za gospodarstvo priporoča županu in Občinski upravi, da zavzameta stališče
do te prireditve in se opredelita, ali bo MO NM v prihodnje stremela k izvedbi
Cvičkarije v Novem mestu.
- točka 11: pridobitev predlogov in pripomb na proračun s strani Obrtno podjetniške
zbornice ter Gospodarske zbornice do drugega obravnave proračuna: župan in
Občinska uprava naj pristopita k realizaciji tega priporočila odbora.
- točka 12: priprava strategije razvoja MO NM, najmanj za mandatno obdobje, ki bo
podlaga za pripravo prihodnjih proračunov občine: župan in Občinska uprava naj
pristopita k realizaciji tega priporočila odbora.
II.
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da z upoštevanjem pripomb iz I.
točke tega sklepa sprejme predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2015 v drugi obravnavi.

K 10. točki
Informacija o pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014 – 2020 v
razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija
I.
Odbor za gospodarstvo se je z vidika pristojnosti odbora
seznanil
z informacijo o pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014 – 2020 v
razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija.
II.
1.
Odbor za gospodarstvo se strinja s programsko vsebino Regionalnega razvojnega
programa za obdobje 2014 – 2020 v regiji Jugovzhodna Slovenija, pri čemer
izpostavlja izjemno pomembno vlogo Mestne občine Novo mesto glede na njen
položaj v Jugovzhodni Sloveniji kot regijskem središču pri izboru projektov v ta
dokument.
2.
Odbor za gospodarstvo priporoča Občinski upravi, da takoj pristopi k izdelavi
terminskega plana in k planu dinamike priprave razvojnih dokumentov, ki bodo
podlaga za pridobitev evropskih sredstev. Informacija o teh aktivnostih (pisna ali
najmanj ustna) se uvrsti na vsako sejo Odbora za gospodarstvo in sejo Občinskega
sveta kot točka dnevnega reda.
3.
Odbor za gospodarstvo posebej opozarja, da je Razvojni center Novo mesto le vmesni
člen med lokalno skupnostjo in ministrstvom, zato mora predvsem občina pripraviti
svoj del gradiva – podlage za izvedbo projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev
in zagotoviti sredstva zanje v proračunu občine.
PREDSEDNIK
Odbora za gospodarstvo
mag. Adolf ZUPAN, l. r.

