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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2021 –
SKRAJŠANI POSTOPEK
1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Spremembe proračuna so akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga
župan predloži v sprejem občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti
proračun nanaša. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 je bil sprejet
na 9. redni seji dne 14. 11. 2019. Objava v Dolenjskem uradnem listu, štev. 27, dne
21.11.2019. Spremembe proračuna upoštevajo tako sprejete nove obveznosti, ki so nastale
po sprejetju proračuna za leto 2021 in predlog novih razvojnih projektov. S predlogom
sprememb in dopolnitev proračuna je predvideno povečanje prihodkov v bilanci prihodkov,
povečanje zadolževanja in povečanje odhodkov v bilanci odhodkov.
S sprejemom predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna za leto 2021 bodo
zagotovljeni pogoji za izvrševanje zakonskih nalog na posameznih področjih dela lokalne
skupnosti, zagotovljeno bo nadaljevanje del pri začetih investicijah v preteklem obdobju ter
začetek izvajanja novih razvojnih projektov oziroma programov.
2. OCENA STANJA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna za leto 2021 je pripravljen v skladu
s predpisi s področja javnih financ. Upošteva klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in
izdatkov ter strukturo proračuna (bilance, načrt razvojnih programov) z obrazložitvijo. Na
podlagi tekočih nalog in razvojnih prioritet občine je določen okvirni obseg in razrez
proračuna po ključnih nalogah občine, ki so tudi podrobneje opredeljeni ter predstavljajo za
neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe. Poraba proračunskih sredstev Mestne
občine Novo mesto se trenutno izvršuje v skladu z veljavnim proračunom za leto 2020.
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Izdatki proračuna se namenjajo predvsem za financiranje izvirnih nalog lokalne skupnosti.
Vsebina proračuna določa prednostne naloge, programe in aktivnosti usmerjene k
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rezultatom. Osnovni cilji javnih financ zasledujejo gospodarno in učinkovito upravljanje z
javnofinančnimi sredstvi, tako na strani prejemkov kot izdatkov. Cilj odloka o proračunu je
načrtovanje realnega obsega razpoložljivih proračunskih sredstev za tekoče financiranje
nalog in za izvedbo prioritetnih investicij oziroma projektov. Načela odloka o proračunu so
preglednost, optimalnost in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Javna poraba mora biti
(načela po ZJF): zakonita, gospodarna in učinkovita.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S sprejetjem odloka se bo uveljavil občinski proračun za leto 2021, s čimer se skupni
prihodki planirajo v višini 56.529.676 EUR in skupni odhodki v višini 63.527.379 EUR. Z
veljavnim odlokom bo omogočeno pravočasno izvrševanje proračuna v letu 2021, izvajanje
nalog po Zakonu o lokalni samoupravi in nemoteno poslovanje oziroma financiranje
delovanja občine, javnih zavodov in društev ter izvedbo načrtovanih razvojnih programov
oziroma investicijskih projektov.
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