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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV
I.
Prerazporeditev sredstev za odplačilo dolga in stroškov povezanih z zadolževanjem
Župan obvešča občinski svet na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZJF o prerazporeditvi sredstev
za odplačilo dolga in stroškov povezanih z zadolževanjem v višini 112.000 EUR. Povečala se je
proračunska postavka 01017101 Odplačila dolga -odplačila glavnice kreditov, zmanjšali sta se
proračunski postavki 11051010 Ravnanje z odpadki CEROD in proračunska postavka 2317062019
Ureditev GJI Šipčev hrib. Navedeni postavki se ne bosta realizirali v planirani višini.
Obrazložitev prerazporeditve:
Sredstva na postavki so bila premalo planirana. Povečala se je zaradi odplačila glavnice
dolgoročnega kredita v višini 3,5 mio EUR najetega pri SKB banki, ki je bil črpan v mesecu juniju,
prvotno pa je bilo predvideno črpanje v mesecu septembru.

Predlog za spremembo Odloka o spremembah odloka o proračunu MO NM za leto
2014
V predlagani spremembi odloka se zmanjšuje proračunska postavka Investicijski odhodki –
CEROD II, Investicijski odhodki – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema CČN in Izvedba
OLN PSC Mačkovec ker ocenjujemo, da v letošnjem letu ne bo realizacije v višini planiranih
sredstev. Občinskemu svetu predlagamo naslednje prerazporeditve znotraj proračuna:
II.

1. Povečanje sredstev na proračunski postavki 03095001 Razvojno izobraževalni center in
sicer:
Na proračunsko postavko 03095001 Razvojno izobraževalni center se prerazporedijo dodatna
sredstva v višini 500.000 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 2311051007
Investicijski odhodki – CeROD II v višini 330.000 EUR in iz proračunske postavke 2311063003
Investicijski odhodki – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema CČN v višini 170.000 EUR.

Obrazložitev predloga za povečanje proračunske postavke:
Družba Protekt je na podlagi izvršljivega notarskega zapisa najemne pogodbe za najem
prostorov za RIC, opr. št. SV-402/11 z dne 2.6.2011 zoper Mestno občino Novo mesto na Okrajno
sodišče v Novem mestu vložila več predlogov za izvršbo, in sicer za izterjavo:
1) 168.078,36 EUR s pripadki,
2) 5.614,70 EUR s pripadki,
3) 42.712,32 EUR s pripadki,
4) 34.601,60 EUR s pripadki,
5) 28.365,69 EUR s pripadki,
6) 23.849,74 EUR s pripadki,
7) 8.759,73 EUR s pripadki,
8) 9.621,88 EUR s pripadki,
9) 39.788,44 EUR s pripadki,
10) 70.795,87 EUR s pripadki in
11) 24.562,56 EUR s pripadki.
Navedene predloge za izvršbo je družba Protekt Dolenjska d.o.o. vložila v štirih sklopih, prva dva
sta bila vložena dne, 30.12.2013, 2. in 3. predlog za izvršbo sta bila vložena 3.4.2014, 4., 5. in 6.
predlogi za izterjavo 28.365,69 EUR, 23.849,74 EUR in 8.759,73 EUR so bili vloženi 16.5.2014,
medtem ko je predloge za izterjavo 9.621,88 EUR, 39.788,44 EUR, 70.795,87 EUR in
24.562,56 EUR vložila po neuspešno zaključenem mediacijskem postopku 10.9.2014.
Okrajno sodišče v Novem mestu je sledilo predlogom družbe Protekt Dolenjska d.o.o. in izdalo
sklepe o izvršbi, s katerimi je dovolilo predlagano izvršbo.
Prva dva sklepa o izvršbi smo prejeli 10.2.2014, ravno tako pa je bil sklep vročen tudi Upravi za
javna plačila, ki je naslednji dan, 11.2.2014, blokirala denarna sredstva občine na računu. Ker je
bila izvršba omejena do zneska 2.054.898,33 EUR, je UJP pričela s postopkom določitve »dnevne
primerne porabe« oz. koliko denarja lahko porabimo za plačilo v posameznem dnevu. Ker pritožba
zoper sklepa ne bi zadržala njegove izvršitve – zato, ker je najemna pogodba bila sklenjena na
podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa (UJP je takoj naslednji dan po prejemu sklepov
o izvršbi blokiral račun), smo se odločili za poplačilo teh sklepov in sicer zato, da si z blokado
računa ne otežimo vsakodnevnega finančnega poslovanja (vsakodnevnega določanja dnevne
primerne porabe …). Po sklepih o izvršbi smo plačali 185.231,63 EUR (od tega je bilo
173.693,06 EUR glavnice, 11.538,57 EUR obresti in stroškov izvršilnega postopka).
Druga dva sklepa o izvršbi smo prejeli 24.4.2014. Tudi ta dva sklepa sta bila vročena Upravi za
javna plačila, ki je še isti dan blokirala denarna sredstva. Tudi v teh dveh sklepih je bila izvršba
omejena do zneska 2.054.898,33 EUR, zato je bil s strani UJP pričet postopek določitve primerne
porabe. Zoper oba sklepa smo dne 30.4.2014 vložili predlog za odlog izvršbe in tudi ugovor zoper
sklep o izvršbi. Kljub temu pa je UJP sklepe o izvršbi dne 30.4.2014 prisilno izvršilo v skupni višini
81.608,33 EUR.
V predlogu za odlog izvršbe smo sodišču predlagali odlog izvršb, ki bodo imele vpliv tudi na vse
nadaljnje izvršbe do pravnomočno končanega sodnega postopka, in sicer zato, ker bi nam s to in
morebitnimi novimi izvršbami nastala nepopravljiva škoda. Občina je do sedaj že utrpela cca.
600.000,00 EUR škode in je glede na dosedanja ravnanja družbe Protekt za pričakovati, da bo s
takšnimi izvršbami nadaljevala, tega pa si občina, upoštevajoč načela gospodarnosti, namenskosti,
zakonitosti in transparentnosti ne sme in ne more dopustiti.
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Ravno tako pa smo, četudi ugovor zoper sklep o izvršbi ne zadrži njene izvršitve, vložili ugovor
zoper sklepa o izvršbi, v katerem ugovarjamo:
- premalo natančno opredeljenemu mesečnemu indeksu inflacije, ravno tako pri izračunu
revalorizacije ni upoštevan Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti za večletne
pogodbe (Uradni list RS, št. 1/2004),
- napačno določeni velikosti v najem vzetih prostorov,
- neupravičenemu zaračunavanju najemnine za parkirišča in teraso,
- nepravilnemu obračun odstotka pri skupnih površinah in s tem posledično nepravilnemu
obračunavanje stroškov,
- pri obratovalnih stroških po 6. členu najemne pogodbe obstaja ovira za določitev njihove
neposredne izvršljivosti, ker obseg terjatve ni določen, deloma ni določena niti zapadlost
terjatve, o zapadlosti nismo bili obveščeni na primeren način.
Z ugovorom želimo, da se tudi v tem izvršilnem postopku odloči o ničnosti notarskega zapisa
najemne pogodbe (to kar s tožbo že zahtevamo v pravdnem postopku), zaradi česar ne obstoji
terjatev Protekta d.o.o. do nas, oziroma da notarski zapis nima značaja izvršilnega naslova, saj
obstaja ovira za določitev njegove neposredne izvršljivosti, ker obseg terjatve ni določen, deloma
ni določen niti zapadlost terjatve, poleg tega pa občina o zapadlosti ni bila na primeren način
obveščena.
O predlogu zoper odlog izvršbe je bilo že odločeno, in sicer je sodišče našemu odlogu ugodilo, ker
je bila upnikova terjatev že poplačana in z odlogom ne bi utrpel nobene škode. Sodišče ni
ugotavljalo, ali bi kakšna škoda lahko nastala tudi občini.
O ugovoru zoper sklep o izvršbi do priprave rebalansa proračuna še ni bilo odločeno.
Tretji sklop predlogov za izvršbo smo prejeli 29.5.2014. Enako kot pri prejšnjem sklopu predlogov
za izvršbo, je Uprava za javna plačila, ki je še isti dan tudi blokirala denarna sredstva izvršila vse
sklepe o izvršbi in jih prenesla na TRR družbe Protekt v skupni višini 64.384,17 EUR. Tudi zoper te
sklepe smo pravočasno vložili ugovore zoper sklepe o izvršbah in predloge za odlog izvršbe. O
predlogih za odlog izvršbe je bilo odločeno na enak način, kot pri prejšnjem sklopu sklepov za
izvršbo (izvršba se odloži do pravnomočno končanega sodnega postopka, ki teče zaradi tožbe
občine zoper družbo Protekt Dolenjska d.o.o.), medtem ko o ugovorih zoper sklepe še ni bilo
odločeno.
Četrti sklop predlogov za izvršbo smo prejeli 2.10.2014. Za razliko od prejšnjih sklepov, je Okrajno
sodišče odločilo, da ugovor zoper te sklepe zadrži izvršitev, zato nam Uprava za javna plačila ni
blokirala računa, ampak nam je zadržala znesek 148.309,71 EUR, ki bi bil potreben za izvršitev teh
sklepov. Zoper sklepe smo ravno tako vložili ugovore, vendar o njih še ni bilo odločeno.
V pravdnem postopku, ki teče zaradi ničnosti najemne pogodbe in vračila 335.243,49 EUR oz.
podrejeno spremembe najemne pogodbe in vračila 335.243,49 EUR, je mediacijski postopek
neuspešno zaključen, zato čakamo na razpis prvega naroka za glavno obravnavo. V pripravi je
sprememba tožbenega zahtevka, v katerem bomo zahtevali povrnitev vseh zneskov, ki smo jih
plačali v izvršilnih postopkih.
V proračunu za leto 2014 je na postavki za Razvojno izobraževalni center zagotovljenih
409.100,00 EUR. Upoštevaje vsa nesporna plačila in s strani UJP-ja izvršene sklepe o izvršbi, je
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bilo v letošnjem letu realiziranih 623.231,03 EUR. V tem znesku niso upoštevana zadržana
sredstva v višini 148.309,71 EUR (po zadnjih sklepih o izvršbi) in vsa nesporna plačila, ki bodo
zapadla v plačilo v letošnjem letu (najemnina + električna energija cca. 18.000,00 EUR).
Upoštevaje te zneske, smo plan za leto 2014 na postavki za RIC prekoračili za cca.
380.440,00 EUR. Če k temu znesku prištejemo še cca. 104.000,00 EUR, kolikor bo znašal
seštevek zavrnjenih računov od septembra do vključno novembra 2014, je potrebno na postavko
skupno prerazporediti cca. 500.000,00 EUR.

2. Povečanje sredstev na proračunski postavki 10109001 Zavarovanje nezavarovanih
občanov in sicer:
Na proračunsko postavko 10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov se prerazporedijo
dodatna sredstva v višini 100.000 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke
2317062022 Izvedba OLN PSC Mačkovec v višini 100.000.
Obrazložitev predloga za povečanje proračunske postavke:
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v 30. členu določa, da je občina dolžna kriti
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, za državljane Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v občini in sicer pod pogojem, da so upravičeni do denarne socialne pomoči ali
izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. Osebe v obvezno zdravstveno
zavarovanje prijavi pristojni center za socialno delo na podlagi odločbe o kritju prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje. Do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so
osebe upravičene največ za obdobje, za katero se jim lahko dodeli denarno socialno pomoč. O
obdobju veljavnosti izdane odločbe za posamezno osebo center obvesti občino in Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na osnovi teh odločb občina krije prispevek za obvezno
zdravstveno zavarovanje občanov. Glede na to, da je število upravičencev do denarne socialne
pomoči težko načrtovati in da se je število le-teh povečalo, je potrebno na tej postavki zagotoviti
dodatna sredstva v višini 100.000 EUR.

S predlaganimi prerazporeditvami sredstev znotraj proračuna v skupni višini 600.000 EUR ne
spreminjamo višine sprejetega proračuna za leto 2014.S prerazporeditvijo sredstev v višini
112.000 EUR za odplačilo dolga in stroškov povezanih z zadolževanjem pa se je zmanjšala
pravica porabe na odhodkovni strani na račun povečanja pravic za namen odplačila dolga. S tem
se je planirani proračunski primanjkljaj v izkazu prihodkov in odhodkov, kot je bil predviden z
Odlokom, ki ga je občinski svet MO NM sprejel na 29. redni seji dne 29. 5. 2014, zmanjšal v višini
112.000 EUR. Planirani prihodki ostajajo nespremenjeni.
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Tabelarični prikaz sprememb:

Ana Tošić
V. D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – odl.
US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/2010,
84/2010 odl. US, 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011UPB4, (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l.
RS, št.40/2012, 55/2012 Skl.US, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013
Odl.US, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013ZJAKRS-A) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ______ redni seji _______ 2014 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2014

1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 110/2013 in
42/2014 ) se drugi člen spremeni tako, da glasi:
»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del
proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v
naslednjih zneskih:

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni
na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je
razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov
sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja
pa se za proračunsko leto 2014.

Številka:
Datum:

410-4/2013

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

