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s predloga dnevnega reda za 18. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
4. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2016 – skrajšani postopek
5. Predlog odloka o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske
sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto – prva obravnava –
skrajšani postopek
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO
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Odbor za gospodarstvo
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ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: POROČILO ODBORA ZA GOSPODARSTVO

Odbor za gospodarstvo je na 15. seji dne 23.11.2016 obravnaval naslednji točki s področja
pristojnosti odbora z dnevnega reda 18. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
4. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2016 – skrajšani postopek
5. Predlog odloka o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske
sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto – prva obravnava –
skrajšani postopek
K 4. točki
Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2016 – skrajšani postopek
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z gradivom in z vidika pristojnosti odbora sprejel
I.
ugotovitve in predloge
1. Odbor za gospodarstvo meni, da je proračunska postavka 15041120 Center razvoja,
raziskav in inovacij JV Slovenije primerna umestitev v rebalans proračuna Mestne
občine Novo mesto za leto 2016.
2. Odbor za gospodarstvo izreka pohvalo županu in Občinski upravi za uspešno
kandidiranje na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije za
sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo v gospodarskih conah, in sicer za gospodarsko
cono Na Brezovici v višini 980.000 eur.
3. Odbor za gospodarstvo apelira na župana in Občinsko upravo, da pri pripravi
rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2017 v čim večji meri
upoštevata priporočila Odbora za gospodarstvo, ki jih je že predlagal pri sprejemanju
proračunov za leti 2016 in 2017, z bistvenimi poudarki:
- merjenje učinkovitosti investicij, prikazani naj bodo indeksi – finančni in vsebinski;
- podjetja in javne zavode, katerih so/ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto,
naj se zaveže, da bodo poleg letnega plana dela pripravili tudi načrt ukrepov za
optimizacijo poslovanja;
- podpora razvoju gospodarstva: priprava obrtnih con, vlaganja v komunalno
infrastrukturo z vidika pripravljenosti obrtno – podjetniških con za investitorje, za
2

potencialne investitorje je potrebno nameniti sredstva za prijazen sprejem
oziroma »vabljenje«;
- investitorje se naj v začetku čim manj obremeni, omogoči naj se jim plačila
obveznosti na obroke in podobne druge ugodnosti. To je na dolgi rok koristno za
občino v smislu več delovnih mestih, priseljevanju prebivalcev in drugih
prednostih;
- ukrepi občine za mlade in tudi starejše iskalce ponovne zaposlitve, prvim
iskalcem zaposlitve (subvencije pri najemu prostorov, subvencioniranje
pripravništva in drugi ukrepi iz strategije mladih);
- obnova in vzdrževanje stare in dotrajane infrastrukture (posebej dotrajana vozišča
cest, ulic in pločnikov, podatki o dokaj slabem stanju kanalizacije). Tak trend
obstaja že daljše obdobje, vendar je tak sistem negospodaren. Premajhno
vzdrževanje obstoječe infrastrukture se izrazi v potrebnih veliko več finančnih
sredstvih za njeno vzdrževanje, ima pa lahko velike negativne učinke na okolje
(npr. kanalizacija v starem mestnem jedru mesta Novo mesto);
- pripravi naj se načrt racionalizacije poslovanja MO NM v celoti (kaj bo storjeno za
optimizacijo poslovanja) in navedba konkretnih finančnih ter drugih učinkov iz
takega pristopa. Med take ukrepe spada tudi takojšnja preveritev različnih
pravilnikov, ki določajo morebiti nepotrebne predrage kriterije za pripravo
projektov. Po izvedbi v praksi pa se to izkaže v visokih investicijskih vrednostih
projektov, kasnejšemu predragemu vzdrževanju in podobno;
- preuči naj se nivo oziroma zanesljivost delovanja opreme Gasilsko reševalnega
centra;
- nujno potrebno je dati večji poudarek TK opremljenosti z optiko slehernega kraja v
občini (sosednje ne-mestne občine to imajo);
- predstavitev finančno podprtih ukrepov za sanacijo izjemno onesnaženega zraka
v mestu Novo mesto.
II.
sklep
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da
sprejme predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2016 po skrajšanem postopku z upoštevanjem ugotovitev in predlogov iz I.
točke tega sklepa.
K 5. točki
Predlog odloka o spremembi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske
sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto – prva obravnava –
skrajšani postopek
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z gradivom in z vidika pristojnosti odbora predlaga
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme predlagani
sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Odlok o spremembi Odloka o javnozasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov
energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto, po skrajšanem postopku.
PREDSEDNIK
Odbora za gospodarstvo
mag. Adolf ZUPAN, l. r.
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