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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2020 –
SKRAJŠANI POSTOPEK

1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2020 je bil sprejet z Odlokom o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2020 na 9. redni seji občinskega sveta, dne 14. 11. 2019
(objava v DUL, št. 27/19). Celotni proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (vsi
sestavni deli odloka – splošni del proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih
programov 2019-2022 ter obrazložitve) je objavljen na spletni strani
https://www.novomesto.si/obcina/proracun/uradni-proracunski-dokumenti/
Za leto 2020 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 49.521.073 EUR skupnih prihodkov
in 50.362.266 EUR skupnih odhodkov.
V skladu s 3. členom Zakona o javnih financah je rebalans proračuna akt države oziroma
občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. V obdobju izvrševanja proračuna
za leto 2020 so nastale spremembe oziroma nove okoliščine, zaradi katerih je potrebno v
skladu z veljavno zakonodajo sprejeti rebalans za tekoče leto ter s tem zagotoviti podlago za
nemoteno izvajanje načrtovanih razvojnih programov oziroma izvrševanje tekočega
proračuna. Na nekatere spremembe so posredno vplivale tudi nastale razmere ob sprejetih
vladnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19.
S 1. majem 2020 je pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za
omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE; Uradni list RS št. 61/20), ki v 32. členu
dviga višino povprečnine za leto 2020 na 623,96 EUR.
Na osnovi realizacije, z upoštevanjem novih okoliščin, prioritet v investicijskem načrtovanju in
prilagoditve določenim zakonodajnim spremembam, se v predlogu Odloka o spremembi
Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 upošteva:
- nove ocene načrtovanih proračunskih prihodkov in odhodkov,
- zagotavljanje dodatnih sredstev za nemoteno izvrševanje tekočega proračuna,
- spremenjeno dinamiko izvajanja investicij in črpanja državnih in evropskih sredstev,
- uskladitve oziroma optimiziranje finančnih načrtov projektov in investicij (Načrt razvojnih
programov) na podlagi finančnih spodbud mehanizma Celostnih teritorialnih naložb in
Dogovora za razvoj regij.
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Zaradi rebalansa proračuna 2020 se novelira tudi Načrt razvojnih programov 2020-2023.

2. OCENA STANJA
Predvideno
povečanje/zmanjšanje
proračunskih
prihodkov
je
usklajeno
s
povečanjem/zmanjšanjem proračunskih odhodkov na posameznih proračunskih postavkah,
kar je razvidno v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov 2020-2023.
Glavni razlogi za pripravo spremembe občinskega proračuna za leto 2020 sta ponovni
pregled in uskladitev načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov
proračuna, vključitev novih obveznosti v proračun, prilagoditev investicijske dinamike
novim okoliščinam in optimiziranje projektov v okviru mehanizma CTN in Dogovora za razvoj
regij.
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Cilj je zagotoviti tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna za leto 2020 ob smotrni uporabi
proračunskih sredstev. Kljub potrebnim spremembam proračunskih sredstev ostaja proračun
Mestne občine Novo mesto razvojno naravnan s ciljem izboljšanja življenjskega standarda
občank in občanov naše občine.
S sprejetjem rebalansa proračuna bo ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi
razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega
poslovanja občine.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejem Odloka ima finančne posledice na proračun 2020, ki pomenijo spremembo
prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov. Prihodki znašajo 51.826.581 EUR in se
povečajo za 2.305.508 EUR. Odhodki znašajo 52.733.571 EUR in se povečujejo za
2.371.305 EUR. Razlika med bilancami se pokriva z zadolževanjem, ki je predvideno v
skupni višini 2.711.990 EUR.
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