PREGLED PREDLOGOV IN POBUD K PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE
OBČINE NOVO MESTO ZA LETI 2012 IN 2013 V PRVI OBRAVNAVI

Po obravnavi predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leti 2012 in 2013 v
prvi obravnavi ter po odgovorih občinske uprave na vprašanja so odbori podali predloge , kot
so navedeni v nadaljevanju:
1. Potrebno je več aktivnosti na področju kapitalskih prihodkov in v zvezi s tem naj se
pripravi poročilo o dobičkih/izgubi Zarje, d.o.o..
Predlog strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami v Mestni občini Novo mesto in
informacija o poslovanju Zarje d.o.o. se bo obravnavalo pod posebno točko dnevnega reda
na seji občinskega sveta 16.2.2012.
2. Več pozornosti in sredstev je potrebno nameniti za rekonstrukcijo infrastrukture v
mestnem jedru in za pridobitev sredstev.
MO Novo mesto ima v letih 2012 in 2013 predvideno posodobitev javne razsvetljave v ožjem
mestnem centru, za kar se bo v mesecu marcu 2012 javila na javni razpis za sofinanciranje
operacij za povečanje učinkovitosti javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1.
Prav tako je v letošnjem letu predvidena izdelava investicijske in projektne dokumentacije za
ureditev mestne tržnice.
3. Občinska uprava naj ponovno prične postopek za uvrstitev Narodnega doma med
spomenike drţavnega pomena.
Pobuda za uvrstitev Narodnega doma med spomenike državnega pomena je bila že
posredovana na Ministrstvo za kulturo.
4. Etapno naj se reši obnova Bršljinske ceste.
V proračunu so predvidena sredstva za preostale odkupe zemljišč. Zaradi uravnoteženja
odhodkov proračuna s prihodki, ni bilo mogoče zagotoviti sredstva za gradnjo.
5. Za vzdrţevanje velodroma nameniti 50.000 EUR v letu 2012 in 2013.
Predlog se upošteva. V proračunih 2012 in 2013 je odprt nov konto vzdrževanje in
izboljšave, višina predvidenih sredstev pa za vsako leto znaša 30.000 EUR.
6. Rešiti je potrebno vprašanje ustreznih prostorov za delovanje KS Majde Šilc.
Občina je v preteklosti že namenila sredstva za opremo prostorov, ki jih ima v uporabi
krajevna skupnost. V proračunu ni predvidenih sredstev za morebitne dodatne nakupe
poslovnih prostorov za KS Majde Šilc.
7. Namenijo naj se ustrezna sredstva za vzdrţevanje avtobusne postaje v Novem
mestu in zaveţe solastnike k vzdrţevanju oz. sanaciji objekta.
V proračunu so predvidena sredstva za vzdrževanje zunanjega dela avtobusne postaje
(peron, stopnišča, klančine, zelenice…). Občina ne more zavezati ostale lastnike k
vzdrževanju objekta. Le to bo možno po določitvi upravljalca objekta.

8. V proračun 2012 naj se uvrsti projekt oz. usposobitev dnevnega centra (45.000
EUR).
Predlog je upoštevan, tako da smo v proračunu za leto 2012 zagotovili 20.000 EUR in v letu
2013 dodatnih 20.000 EUR.
9. Povečati deleţ sredstev za področje interesne dejavnosti mladih do višine, ki bo
primerljiva z ostalimi občinami.
Sredstva na področju mladine smo povečali v letu 2012 in 2013 za 20.000 EUR v primerjavi
s prvim predlogom proračuna, tako da skupaj znašajo 97.400 EUR.
10. V proračunu za leto 2012 naj se zagotovi sredstva za revijo Rast v enaki višini kot v
letu 2011.
Sredstva se ne povečajo zaradi varčevalnih ukrepov, tako da le ta znašajo 25.000 EUR za
leto 2012 in dodatnih 25.000 EUR za leto 2013.
11. Terminsko naj se opredeli nujna sanacija objekta stare šole v Karteljevem.
Po dogovoru z krajevno skupnostjo se bo sanacija objekta stare šole v Karteljevem izvajala s
strani KS.
12. Prednostno naj se investira v obnovo osnovnih šol z dodatno zagotovitvijo
sredstev za Osnovno šolo Grm in Center (50.000 EUR) v letu 2013.
Za OŠ Grm se za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v letu 2012 predvidi sredstva v višini
50.000 EUR in prav tako za leto 2013 50.000 EUR. Enaka višina sredstev za leti 2012 in
2013 je predvidena tudi za OŠ Center.
13. Za podpis aneksa št. 2, ki opredeljuje izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije
ter ostale spremljajoče stroške za projekt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema
pitne vode, bi morala MO z rebalansom proračuna 2011 zagotoviti sredstva v višini
215.000 EUR.
Pripomba se v celoti upošteva. V proračunu za leto 2012 je predvidenih 215.000 EUR, za
leto 2013 pa 1.000.000 EUR. Sredstva so v letu 2012 predvidena za pripravo projektne
dokumentacije ter pridobitev upravnih dovoljenj, v letu 2013 pa za nadaljnje aktivnosti
izvedbe investicije.
14. Preuči naj se moţnost za bistveno povečanje sredstev za kriţišče v Ţabji vasi.
Zaradi uravnoteženja proračuna na strani prihodkov in odhodkov, dodatna sredstva ni bilo
mogoče zagotoviti.
15. Reši naj se problem prehoda za pešce na drţavni Šentjernejski cesti v Novem
mestu.
Pobuda bo posredovana upravljalcu državnih cest. V primeru odobritve s strani DRSC bo
potrebno izdelati projekt ter v prihodnjih letih zagotoviti sredstva za realizacijo.
16. V proračun Mestne občine Novo mesto za 2012 in 2013 naj se zagotovi sredstva za
nadaljevanje izgradnje ŠRP Osredek v Ţabji vasi.

Zaradi omejenih proračunskih možnosti in financiranja dveh velikih investicij (Cerod in
Centralna čistilna naprava Ločna), ki sta povezani z evropskimi sredstvi, novih investicij v
letu 2012 ne moremo začeti.
17. V proračunih Mestne občine Novo mesto za leto 2012 in 2013 naj se zagotovi
reševanje problematike vrtcev in igrišč v Krajevni skupnosti Bršljin.
Zaradi omejenih proračunskih možnosti in financiranja dveh velikih investicij (Cerod in
Centralna čistilna naprava Ločna), ki sta povezani z evropskimi sredstvi, novih investicij v
letu 2012 ne moremo začeti.
18. Sredstva na postavkah športa, namenjena otrokom in mladini v športnih društvih
in klubih ter sredstva za kategorizirane športnike naj se ohranijo na ravni leta 2011.
Pripomba se upošteva. Za področje športa je tako v letu 2012 in 2013 predvidenih 995.200
EUR.
19. Pri postavki KCJT naj se odpre nov podkonto za materialne stroške JSKD in ZKD
za 9.000 EUR in se za toliko zmanjšajo sredstva na kontu 413302.
Pripomba je upoštevana, materialni stroški so prikazani posebej.
20. Zagotovi naj se potrebna sredstva Knjiţnici Mirana Jarca za sodelovanje na javnih
razpisih.
Sredstva se bodo zagotavljala iz postavke materialnih stroškov, na račun prihranka v višini
5.300 EUR, zaradi vstopa Knjižnice Mirana Jarca k krovni pogodbi za dobavo električne
energije, ki jo ima sklenjeno MO Novo mesto ( doseganje nižje cene).
21. Strukturno naj se povišajo sredstva za področje socialne dejavnosti in znotraj tega
naj se posebej preuči moţnost povečanja deleţa Mestne občine Novo mesto pri
sofinanciranju pomoči na domu.
Odbor za družbene dejavnosti je bil seznanjen z poročilom o izvajanju službe pomoči na
domu, kjer je bila tudi predstavljena simulacija povečanja subvencije MO Novo mesto.
Povečanje sredstev v proračunu 2012 ni mogoče zagotoviti, zaradi varčevalnih ukrepov na
vseh področjih družbenega življenja.
22. Preuči naj se moţnost zaposlitve strokovnjaka za področje invalidnih otrok v
Mestni občini Novo mesto.
V tem trenutku in situaciji te možnosti ni, bomo pa še naprej spremljali aktivnosti v tej smeri.
23. V proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012 naj se doda obrazloţitev za
dnevni centre za odvisnike in poveča postavka za 3.500 EUR zaradi moţnosti
pridobitve sredstev na javnih razpisih.
Pobuda je v celoti upoštevana v predlogu proračuna za leto 2012 in 2013.
24. Ponovno naj se preuči sprejemljivost ukinitve sedmih razpisov za nevladni kulturni
sektor ter zagotovitev sredstev za le-te v letu 2012 in 2013.
Pobuda je delno upoštevana, saj smo sredstva na področju kulture povečali tako za leto
2012 in 2013.

26. Med sredstva za projektno dokumentacijo naj se vključi projektna dokumentacija
za park v Portovalu (pri Tušu).
Zaradi omejenih proračunskih sredstev za leto 2012, le-teh za pripravo projektne
dokumentacije za park v Portovalu nismo uspeli zagotoviti.
27. Rešiti je potrebno odprto vprašanje glede izgradnje komunalne infrastrukture za
del stanovanjskih hiš na Drejčetovi poti.
Za ureditev komunalne infrastrukture na Drejčetovi ulici smo za leto 2012 in 2013 namenili
100.000 EUR za vsako leto posebej.
28. Rešiti je potrebno problem neustreznih prostorov za delovanje KS Ţabja vas oz.
zagotavljanja sredstev za najemnino le-teh.
Med prvo in drugo obravnavo proračuna je bil podpisan ustrezen aneks o najemu prostorov
ter so v predlogu proračuna predvidena sredstva za pokrivanje stroškov najema.
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