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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 2017 –
skrajšani postopek

1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
V obdobju izvrševanja proračuna za leto 2017 so nastale spremembe oziroma nove
okoliščine, zaradi katerih je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo sprejeti rebalans za
tekoče leto. Po pregledu dejanske realizacije veljavnega proračuna Mestne občine Novo
mesto za leto 2017 do vključno oktobra smo pripravili predlog Odloka o spremembi Odloka o
proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017, ki upošteva:
- nove ocene načrtovanih proračunskih prihodkov in odhodkov,
- zagotavljanje dodatnih sredstev za nemoteno izvrševanje proračuna do konca leta 2017,
- spremenjeno dinamiko izvedbe investicij in črpanja državnih in evropskih sredstev,
- uskladitve finančnih načrtov projektov in investicij (Načrt razvojnih programov) predvsem
projektov, ki se bodo izvajali v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN).
2. OCENA STANJA
S predlogom rebalansa je predvideno zmanjšanje prihodkov v bilanci prihodkov, zmanjšanje
zadolževanja in zmanjšanje odhodkov občine v bilanci odhodkov. Predvidene spremembe
prihodkov so usklajene z odhodki na posameznih proračunskih postavkah, kar je razvidno v
posebnem delu proračuna in v Načrtu razvojnih programov 2017-2020.
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Cilj je zagotoviti tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna za leto 2017 ob smotrni uporabi
proračunskih sredstev. Kljub znižanju določenih proračunskih sredstev ostaja proračun
Mestne občine Novo mesto razvojno naravnan s ciljem izboljšanja življenjskega standarda
občank in občanov naše občine.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejem Odloka ima finančne posledice na proračun 2017, ki pomenijo spremembo
prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov. Prihodki znašajo 41.936.490 EUR in se
znižujejo za 3.496.350 EUR. Odhodki znašajo 47.282.697 EUR in se znižujejo za
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5.621.451 EUR. Razlika med bilancami se pokriva s stanjem sredstev na računu na dan
31. 12. 2016 v višini 2.825.829 EUR in zadolževanjem v višini 4.304.378 EUR, ki je z
rebalansom manjše za 3.001.380 EUR.

Pripravila:
dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

Katarina Petan
vodja Urada za finance in splošne zadeve

2 od 2

