Uroš Lubej in Maja Žunič Fabjančič
občinska svetnika
Svetniška skupina Solidarnost Novo mesto

Župan
Mestna občina Novo mesto

Novo mesto, 11. 11. 2019

ZADEVA: AMANDMAJA »PARTICIPATIVNI PRORAČUN« k proračunoma za leto 2020 in za leto 2021

Pozdravljeni,

skladno s 1. in 2. odstavkom 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
vlagava amandmaja k proračunoma za leto 2020 in 2021. Prosiva, da predlog objavite na spletnem
mestu občinskega sveta, zato da bo možno o njih razpravljati in odločati.

Proračun za leto 2020
Sklep: Sredstva za projekte krajevnih skupnosti se znižajo na 0. Sredstva se ne porabijo na drugi
postavki, ampak se prihranijo z obliki zmanjšanega primanjkljaja za naslednje proračunsko leto za isto
postavko.
Proračun za leto 2021
Sklep: Sredstva za projekte krajevnih skupnosti se povečajo na iz 400.000 na 1.000.000. Dodatnih
400.000 se financira iz neporabljenih sredstev v letu 2020. Preostalih 200.000 evrov se usmeri iz
naslednjih postavk: Vzdrževanje občinskih cest (-150.000), Vzdrževanje javne razsvetljave (-50.000). Ti
dve postavki sta izbrani za znižanje, saj je občinska uprava pojasnila, da se projekti krajevnih
skupnosti že tako ali tako financirajo ravno iz teh postavk.

Obrazložitev (enaka obrazložitev za oba predloga):
Podajava skupno obrazložitev za oba predloga, saj se smiselno dopolnjujeta.
Z amandmajema se omogoči uvedba participativnega proračuna v Mestni občini Novo mesto. Gre za
nadgradnjo obstoječega financiranja projektov krajevnih skupnosti. S potrditvijo predlaganih
amandmajev bi proračun Mestne občine Novo mesto bistveno bolj približali realnim potrebam

krajank in krajanov, poraba proračuna bi bila bistveno bolj transparentna, v odločanje o skupnih
zahtevam pa bi bili povabljeni vsi občani in občanke Mestne občine Novo mesto.

Spodnja slika prikazuje potek izvajanja dvoletnega cikla nadgradnje obstoječega koncepta
financiranja projektov krajevnih skupnosti po načelih participativnega proračuna:
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Sredstva naj se torej zagotavljajo v dvoletnih ciklih. Namesto dosedanjih 400.000 letno predlagam, da
se krajevnim skupnostim nameni v dveh letih skupaj 1.000.000 evrov (povišanje za 100.000 evrov na
leto). Pri tem je postavka v letu 2020 v višini 0, v letu 2021 pa v višini 1.000.000. Sredstva se razdelijo
v pravičnih deležih med krajevne skupnosti (npr. po kriteriju števila prebivalcev in po drugih
relevantnih kriterijih). Posebno skupino tvorijo mladi, ki jim pripada 1/24 vseh sredstev.
V prejšnjem mandatu je Mestna občina Novo mesto naredila korak naprej v vključevanju krajevnih
skupnosti v odločanje. Vendar to, kar imamo sedaj, še nikakor ni participativni proračun, niti ne gre
za načelo »od spodaj navzgor« v pravem pomenu, saj o vsem še vedno odločajo zgolj voljeni
funkcionarji (se pravi župan ter člani sveta KS), krajanke in krajani pa v proces niso vključeni (razen
izjemoma).
Zgoraj predstavljen predlog pomeni naslednji korak, ki bo še povečal kakovost življenja občank in
občanov, še bolj povezal lokalne skupnosti, okrepil participacijo, vključenost in demokracijo, hkrati pa
bo v procese (političnega) odločanja pritegnil tudi mlade.
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