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ZADEVA: AMANDMA K PRORAČUNU ZA LETO 2020: OBČINSKI SUPERVIZOR
Pozdravljeni,
skladno s 1. in 2. odstavkom 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
vlagava amandmaja k proračunoma za leto 2020. Prosiva, da predlog objavite na spletnem mestu
občinskega sveta, zato da bo možno o njih razpravljati in odločati.
Sklep: V okviru postavke »obveščanje javnosti« se vpelje nova postavka »občinski supervizor«, v višini
10.000 evrov. Zmanjša se postavka »pisarniški in splošni material in storitve« v okviru postavke
»Informiranje in odnosi z javnostmi«.
Obrazložitev:
Občanke in občani imajo pravico vedeti, kdo in za kakšen namen porablja občinski proračun. Pravico
imamo vedeti, katera podjetja so končni prejemnik denarja iz občinske blagajne. Zato predlagamo, da
se sredstva (10.000 evrov) nameni za nadgradnjo aplikacije, ki v okrnjeni obliki prikazuje občinski
proračun. S to nadgradnjo bomo dobili prikaz občinskega proračuna po zgledu odprtih mest (npr.
Barcelona ali pa Hradec Kralove).
Tovrstna aplikacija je ključna točka transparentnosti javnih financ, ki bi Mestno občino Novo mesto
ponesla v sam vrh odprtih in transparentnih občin, ne samo v Sloveniji, ampak tudi sicer. Mehanizmi
transparentnosti so ključni pri zagotavljanju smotrne in racionalne porabe javnih sredstev in
preventiva proti korupcijskim in klientelističnim praksam.
Obstoječa aplikacija, pri kateri je predvsem v začetni fazi (idejnega osnutka) sodeloval tudi eden od
predlagateljev tega amandmaja, je res korak naprej. Vendar občinska uprava v prejšnjem mandatu še
ni zmogla poguma, da bi občinske finance odprla v polni meri (tako da bi prikazovali tudi končnega
porabnika), ampak se prikaz konča na točki proračunskih postavk oziroma podpostavk. Občinska
uprava v javni razpravi sicer trdi, da predlog ni potreben, saj obstaja aplikacija ERAR, vendar to ne
drži, saj ERAR ne prikazuje strukture občinskega proračuna in s tem ne daje celovite informacije o
občinski porabi.
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