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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

AMANDMA K PREDLOGU ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2020 –
SKRAJŠANI POSTOPEK

Na podlagi 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 8/17 in 10/18) ter na podlagi posredovanega predloga Odloka o spremembi
odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 posredujem naslednji:
AMANDMA
k predlogu Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2020
V Odloku o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 se v
zadnjem odstavku 2. člena za besedo EUR zbriše pika in doda besedilo: »in Gasilskoreševalni center Novo mesto do višine 400.000 EUR.«.
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL, št. 27/19) se 13. člen
spremeni tako, da se sedaj glasi:
»V letu 2020 se občina lahko zadolži do višine 2.711.990 EUR za financiranje investicij,
predvidenih v občinskem proračunu. Od tega je na podlagi 10. člena ZFO-1C predvidena
zadolžitev občine v proračunu države do višine 221.990 EUR in se ne šteje v obseg
zadolževanja občine.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži
največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine.
Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2020 ne
bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter
druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na

upravljanje, se v letu 2020 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev, razen
Zavod Novo mesto, ki se lahko dolgoročno zadolži do višine 70.000 EUR in Gasilsko-reševalni
center Novo mesto do višine 400.000 EUR«.
Obrazložitev:
Gasilsko-reševalni center Novo mesto je na Mestno občino Novo mesto vložil vlogo za soglasje
k dolgoročnemu zadolževanju.
Gasilsko-reševalni center Novo mesto za izvajanje osnovne dejavnosti, to je gašenje požarov,
zaščita in reševanje življenj in premoženja ter ostale interventne dejavnosti, v skladu z
vsakoletnim planom investicij načrtuje potrebno nabavo nove opreme. Pri izdelavi letnih in
večletnih planov se upošteva starost in iztrošenost obstoječe opreme, prilagodljivost opreme
taktičnim posegom na intervencijah, stroški popravil in vzdrževanja stare opreme in tudi novosti
na področju gasilske tehnike, ki omogočajo lažje delo. Za hitro in kvalitetno izvedbo intervencij
je poleg odlično usposobljenega kadra potrebna oprema, ki zagotavlja hitre izvoze in brezhibno
tehnično pomoč na kraju posredovanja. S tem namenom v enoti stremijo k posodabljanju
opreme na načine, da to omogočajo.
V letu 2020 Gasilsko-reševalni center Novo mesto planira nakup večjega kombiniranega
gasilskega vozila, ki bo prvo napadalno vozilo in bo prvenstveno namenjeno gašenju požarov in
reševanju ob prometnih nesrečah. V skladu s finančnim planom bi za investicijo sklenil pogodbo
za dolgoročni kredit. Ocenjena nabavna vrednost gasilskega vozila je 500.000 EUR. Odplačilna
doba kredita bi bila 4 leta, višina zadolževanja največ 400.000 EUR.
Zakon o financiranju občin v 10.g členu določa, da se lahko posredni proračunski uporabniki
občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če
imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana
soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, določen v 10.b členu
tega zakona.
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