Številka:
Datum:

411-6/2012-1713
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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Zadeva :

Razpis za sofinanciranje komunalne infrastrukture v Romskih naseljih.

Namen:

Obravnava in sprejem predloga sklepov

Pravna osnova:

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl.
US, 51/10 in 84/10 – odl. US),
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10 - ZUKN), 107/2010),
Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/08 – UPB2)

Poročevalec:

Borut NOVAK, direktor občinske uprave

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepov:
Sklep 1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša, da bosta projekta »Kanalizacija in
obnova vodovoda - novo naselje Stranska vas«, in odkup zemljišč v Romskem naselju
Brezje uvrščena v NRP za leto 2012 ter potrjena v proračunu za leto 2012 .

Sklep 2
Občinski svet pooblašča župana Mestne občine Novo mesto Alojzija Muhiča za
potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) in investicijskih
programov (IP) in morebitne novelacije DIIP in IP.
Ţupan
Alojzij Muhič

Številka:
Datum:

9001-1/2012
16.2.2012

1. OBRAZLOŽITEV
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 11 seji dne 7.12.2012 sprejel predlog
proračuna za leti 2012 in 2013 v I. branju. V januarju je drţava razpisala več razpisov za
sofinanciranje projektov v lokalnih skupnostih. Mestna občina se namerava v februarju
prijaviti na razpis za sofinanciranje komunalne infrastrukture v Romskih naseljih in nakup
zemljišč v romskem naselju Brezje. Predpogoj za prijavo obeh projektov na razpis je, da so
projekti uvrščeni v veljavni občinski proračun. Kot obvezna priloga za prijavo na razpis pa so
tudi načrti razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP), ki so lahko v različnih oblikah (v opisni
obliki, v zbirni tabeli ali na obrazcih 3).
Na Razpis za sofinanciranje komunalne infrastrukture v Romskih naseljih bomo prijavili dva
naslednja projekta: »Kanalizacija in vodovod - Novo naselje Stranska vas.« in odkup zemljišč
v romskem naselju Brezje.
Občina Novo mesto predvideva, da bo nakup zemljišč in izvedba investicije v celoti
realizirano v letu 2012 po naslednji predvideni dinamiki izvajanja:
Kanalizacija in vodovod - Novo naselje Stranska vas
Postavka

v letu 2012

Delež

1. Izvedbena dela
- kanalizacija za odvod odpadnih vod
- vodovod
- elektro priključek za črpališče
- črpališče s tlačnim vodom
2. Nadzor
3. Varstvo pri delu

333.359,23
227.937,99
57.099,39
21.521,85
26.800,00
6.667,18
6.667,18

96,15%
65,75%
16,47%
6,21%
7,73%
1,92%
1,92%

Skupaj

346.693,59

100,00%

Viri financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah (v
EUR)
Vira financiranja - stalne in tekoče cene

v letu 2012

Delež

Mestna občina Novo mesto
SVLR

52.004,04
294.689,55

15,00%
85,00%

Skupaj

346.693,59

100,00%

Nakup zemljišč v romskem naselju Brezje
Postavka

Delež

v letu 2012

1. nakup zemljišč

do 200.000,00

100,00%

Skupaj

do 200.000,00

100,00%

Viri financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov nabave v stalnih in tekočih cenah (v
EUR)
Vira financiranja - stalne in tekoče cene

Delež

v letu 2012

Mestna občina Novo mesto
SVLR

00,00
do 200.000,00

00,00%
100,00%

Skupaj

do 200.000,00

100,00%

Glede na dejstvo, da se občina ne mora prijaviti na razpis oziroma bosta vlogi zavrnjeni, ker
nimamo veljavnega proračuna, občinskemu svetu predlagamo sprejem naslednjih sklepov s
katerimi bi nadomestili zahteve, ki so navedene v razpisu:
Sklep 1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša, da bosta projekta »Kanalizacija in
obnova vodovoda - novo naselje Stranska vas«, in odkup zemljišč v Romskem naselju
Brezje uvrščena v NRP za leto 2012 ter potrjena v proračunu za leto 2012 .

Sklep 2
Občinski svet pooblašča župana Mestne občine Novo mesto Alojzija Muhiča za
potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) in investicijskih
programov (IP) in morebitne novelacije DIIP in IP.

2. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji
seji sprejme predlagana sklepa.

Pripravila:
Nataša ENGEL, višja svetovalka
Alenka MUHIČ,

Borut NOVAK,

VODJA URADA

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

