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4.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
4.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega
uporabnika in letni izvedbi načrta razvojnih programov
V posebnem delu zaključnega računa so prikazani realizirani finančni načrti neposrednih
uporabnikov proračuna v skladu z institucionalno klasifikacijo proračuna, ki pove, kdo
porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih
uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so
nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna in so tudi
predlagatelji finančnega načrta. Nosilci pravic porabe so neposredni uporabniki
občinskega proračuna.
V Mestni občini Novo mesto smo imeli konec preteklega leta naslednje neposredne
uporabnike:
- župan
- občinski svet
- nadzorni odbor
- občinska uprava
- krajevne skupnosti (triindvajset KS).
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika zajema obrazložitev
posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupin odhodkov in po proračunskih postavkah.
Poročilo tudi vsebuje v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov,
realizacijo letnega načrta NRP neposrednih uporabnikov in se navezuje na projekte NRP,
ki so se financirali iz proračunske postavke.

10 00 ŽUPAN
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)

53.133 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu s Pravilnikom o plačah poklicnih funkcionarjev so bile v letu 2016 izplačane
osnovne plače, dodatki ter drugi osebni prejemki za župana.

01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)

34.765 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev so bile v letu 2016 izplačane
osnovne plače, dodatki ter drugi prejemki za podžupana.
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01016001 Delovanje projektnih skupin

3.522 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Župan je v skladu s Statutom MONM za čas trajanja mandata oziroma do izpolnitve nalog
imenoval naslednje projektne skupine: urbanistični svet MONM, posvetovalni organ za
področje delovanja in razvoja krajevnih skupnosti, svet za določitev funkcionalnih zemljišč
MONM, svet za romska vprašanja MONM, svet za kadre v MONM, projektni svet za
ustanovitev univerze v Novem mestu in pooblaščenca za transparentnost. Sredstva na
postavki so bila porabljena za izplačilo sejnin za tiste člane, ki niso zaposleni v občinski
upravi oziroma javnemu zavodu ali podjetju v lasti MONM.

01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

35.457 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 so realizirani obiski delegacij iz nekaterih partnerskih mest na slavnostni
akademiji ob občinskem prazniku Mestne občine Novo mesto. Delegacije partnerskih
mest smo gostili v novomeških hotelih s prehrano. Župana so obiskali veleposlaniki,
gospodarstveniki, ministri ter predstavniki drugih slovenskih občin. O obiskih smo redno
obveščali javnost. Delegacije na protokolarnih obiskih smo pogostili s kosili. V letu 2016
smo prenovili katalog protokolarnih daril in pripravili potrebno zalogo. Prav tako smo
pripravili prvi izbor županovega vina, ki upamo, da bo postal tradicionalen, s tem pa bomo
poskušali pripomoči k promociji dolenjskega posebneža. V tem okviru sredstev smo
izvedli tudi Javni poziv za sofinanciranje aktivnosti mednarodnega in medobčinskega
sodelovanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Gre za spremljajoče se aktivnosti, katerih obseg in zahtevnost se pokaže ob prejemu
posameznih pobud za srečanja in obiske. Z zaposlitvijo sodelavke za protokol in
mednarodne zadeve, smo postopke povezane s temi nalogami Kabineta, dvignili na
precej višjo raven, ki jo v prihodnjih letih želimo ohraniti.

01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi

80.475 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 smo na področju odnosov z javnostmi izvajali vse osnovne naloge povezane s
komuniciranjem z javnostmi in izvajanju informiranja s pomočjo najrazličnejših, v večji
meri brezplačnih metod komuniciranja. Redno smo odgovarjali na vprašanja javnosti,
pripravljali članke za objavo, izvajali smo tudi redna mesečna srečanja z novinarji,
pripravili predstavitveno brošuro, pripravili smo ozaveščevalne kampanje: Vse se vrača,
Novomeška tržnica, Strategija Novo mesto 2030, Novo mesto priložnosti, Kolesarjem
prijazni, Oživitev mestnega jedra. Sodelavci zadolženi za komuniciranje smo se v
povezavi z ostalimi sodelavci po uradih lotili tudi prenove naše spletne strani, ki jo
nadaljujemo v letu 2017.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Gre za spremljajoče se aktivnosti, katerih obseg in zahtevnost se pokaže glede na
zahteve različnih javnosti po informacijah in obvestilih. V letu 2016 smo se trudili vpeljati
številne nove brezplačne kanale komuniciranja z željo doseči čim večje število občanov in
ostalih zainteresiranih.

4

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016

01016015 Pokroviteljstva

27.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Javni poziv s področja županovega pokroviteljstva je skladen z 9. členom Odloka o
proračunu MO Novo mesto za leto 2016, ko župan lahko po lastni presoji odobri sredstva
do 700,00 EUR. Namen javnega poziva za sofinanciranje proslav, prireditev in projektov
na področju družbenega življenja v MO Novo mesto je prioritetno finančno podprl
raznovrstne projekte in dogodke, ki niso bili zajeti ali sofinancirani na podlagi ostalih
razpisov Mestne občine Novo mesto. Hkrati pa so ti dogodki popestrili raznolikost
ponudbe v občini in sooblikovali proslave ob državnih praznikih, občinskih spominskih
dnevih, pomembnih obletnicah.

01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje

418.608 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Organizirali smo več prireditev, najobsežnejši ter finančno in organizacijsko najzahtevnejši
projekt je bila izvedba zaključne slovesnosti ob 650-letnici Novega mesta. Ostali dogodki v
organizaciji MO Novo mesto, ki smo jih organizirali so: svečanost ob osmem februarju,
slavnostna akademija ob občinskem prazniku z mednarodno udeležbo delegacij iz
partnerskih mest (prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto za
leto 2015), Dnevi evropske kulturne dediščine, komemoracije ob dnevu spomina na mrtve
na treh novomeških pokopališčih (Ločna, Šmihel, Srebrniče), županov prednovoletni
sprejem. Obeležili smo spominske dneve: državni praznik dan boja zoper okupatorju 27. 4., dan prvega izstreljenega naboja na Dolenjskem in dan državnosti – 25. 6., dan
novomeške čete, 29. 10..
Nekaj prireditev smo realizirali v sodelovanju z Dolenjskim muzejem, KC Janeza Trdine,
Zavodom LokalPatriot, Založbo Goga, Agencijo za šport, krajevnimi skupnostmi. V juniju
smo pripravili županov sprejem za najboljše učence in športnike osnovnih šol v občini.
Septembra je župan sprejel zlate maturante, ki so zaključili maturo v šolskem letu
2015/2016.
V sklopu postavke smo izvedli tudi javni poziv za dodelitev sofinancerskih sredstev za
dogodke in prireditve, ki smo jih skupno podprli v višini 363.539,86 EUR, kar pomeni, da
se je v letu 2016 odvilo ogromno število dogodkov, podprtih s sredstvi MO Novo mesto,
presegli pa smo raven sofinanciranja tovrstnih dogodkov, ki smo jo zastavili ob
obeleževanju 650. obletnice ustanovitve Novega mesta. Dogodki in prireditve, ki so
prejele sofinancerska sredstva so npr. Olimpijada krajevnih skupnosti, Noč na Krki,
Praznik situl, Krka živi, Noči nakupov, Rudi Potepuški, Novomeški poletni večeri, Sem
glasba, sem mesto, Skoki v Krko, Jazzinty, Martinovanje itd.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Glede na odzive iz terena ob tovrstni podpori najrazličnejših organizacij, ki v svojih okoljih
skrbijo za razne prostočasne aktivnosti v obliki dogodkov in prireditev, ocenjujemo, da je
način koordiniranja aktivnosti v MO Novo mesto pravi in kaže rezultate v zadovoljstvu
občanov s ponudbo različnih dogodkov in prireditev.

01016017 Str. ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta

76.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Praznovanje 650. obletnice je trajalo od 7. aprila 2015 do 6. aprila 2016 in v tem obdobju
v Novo mesto prineslo veliko dogajanja. To raven dogodkov in prireditev si prizadevamo
ohraniti skupaj v sodelovanju z najrazličnejšimi producenti in Zavodom Novo mesto. Ob
zaključku praznovanja smo izvedli odmevno zaključno prireditev v ŠD Marof, ki jo je
režiral domači režiser Žiga Virc, nastopali pa so improvizatorji in PO Krka.

5

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016
V sklopu postavke smo na podlagi poziva sofinancirali prijavljene dogodke, ki so obogatili
novomeški jubilej.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Celoten projekt obeleževanja pomembnega jubileja ocenjujemo kot zelo uspešen, saj smo
uspeli povezati številne producente in organizatorje, ki so prispevali svoj delež k
praznovanju in nam pomagali dvigniti zavest o vseh tistih dejstvih, na katere smo lahko
novomeščani ponosni.

01084003 Podpora ostalim društvom

24.053 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 je MO Novo mesto razpisala sredstva za sofinanciranje in delovanje drugih
društev in organizacij. Prijavilo se je 14 društev. Sredstva so bila odobrena vsem
prijaviteljem. Na razpisu so kandidirala društva in organizacije, ki se ne prijavljajo na
razpise s področja kulture, športa, mladine, sociale. Tako so upravičeni vlagatelji npr.
Društvo gobarjev, Društvo filatelistov, Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov, Radio klub
Novo mesto idr., vsi s sedežem v MO Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Vsa društva in organizacije so s pomočjo finančnega deleža MONM uspešno realizirali
zastavljen program dela.

20 00 OBČINSKI SVE T
01011108 Sejnine občinskih svetnikov

42.927 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana za izplačilo sejnine in z njimi
povezanimi prispevki za 28 članic in članov Občinskega sveta v skladu s Pravilnikom o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 59/12).
Občinski svet Mestne občine je imel v letu 2016 osem rednih sej.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo Občinskega sveta kot najvišjega
organa odločanja v skladu z zakonodajo in s Statutom Mestne občine Novo mesto.
Naloge so bile opravljene pravočasno, kakovostno, učinkovito in transparentno. Na osmih
rednih sejah so bili prejeti akti in javno ter ažurno objavljeni v Dolenjskem uradnem listu (
1x Statut MONM, 22 x odlok, 1 x odredba, 8 x sklep, 3 x pravilnik).

01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)

46.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so bila realizirana za izplačilo sejnin članicam in članom delovnih
teles Občinskega sveta v skladu Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 59/12). V letu 2016 je bilo 70 rednih in 1 dopisna
seja delovnih teles Občinskega sveta.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo stalnih delovnih teles Občinskega
sveta v skladu z zakonodajo in s Statutom Mestne občine Novo mesto. Naloge so bile
opravljene pravočasno, kakovostno, učinkovito in transparentno.

01011114 Delovanje svetniških skupin

72.441 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so se v letu 2016 porabila v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških
skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 112/13 in DUL,
št. 8/2015 - v nadaljevanju pravilnik) za delovanje svetniških skupin, ki so zastopane v
Občinskem svetu v mandatu 2014 - 2018. Namen porabe je bil za založniške in tiskarske
storitve ter stroške fotokopiranja, naročnina za časopise, nakup strokovne literature,
stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, izdatki za reprezentanco, najemnine in
zakupnine za poslovne prostore svetniških skupin, pisarniški material, stroški
izobraževanja, delo po podjemnih in avtorskih pogodbah, pisarniška oprema in strojna
računalniška oprema ter drugi operativni odhodki za delo svetniških skupin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva so bila porabljena v višini 72.441 EUR, kar predstavlja 89,43-odstotno realizacijo
planiranih sredstev v letu 2016 in je manjša od porabe v predhodnem letu.

01011115 Stroški volitev

4.974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvedbo nadomestnih volitev člana občinskega sveta,
predstavnika romske skupnosti v aprilu 2016 in sicer za materialne stroške, za sejnine
volilne komisije in volilnih odborov in za stroške dežurstva Upravne enote Novo mesto.

01011116 Financiranje političnih strank

31.851 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za financiranje političnih strank, zastopanih v Občinskem
svetu Mestne občine Novo mesto, v mandatu 2014 - 2018, na podlagi 26. člena Zakona o
političnih strankah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva so bila političnim strankam razdeljena na podlagi njihovega rezultata zadnjih
lokalnih volitev leta 2014 in na podlagi sklepa župana, št. 040-4/2016 z dne 3. 5. 2016
(DUL, št. 31 z dne 17. 5. 2016). Realizacija razdeljenih sredstev je bila 100 %.

01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto

9.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila realizirana v skladu s planom za izplačilo denarnih nagrad
Mestne občine Novo mesto za leto 2015, za pripravo in izdelavo priznanj, brošure o
nagrajencih ter za svečano podelitve priznanj in nagrad.
V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 107/13 - v nadaljevanju: odlok) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog
Komisije za priznanja podelil dve nagradi Mestne občine Novo mesto, eno Trdinovo
nagrado ter tri grbe Mestne občine Novo mesto.
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Posamezna denarna nagrada (nagrada Mestne občine Novo mesto, Trdinova nagrada) je
v skladu z odlokom zanašala dve povprečni bruto plači v RS za preteklo leto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Komisija za priznanja in nagrade ter Občinski svet sta pravočasno, transparentno in
kakovostno izvedla vse aktivnosti v skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, 107/13) ter s podelitvijo nagrad in priznanj 7. aprila
2016 dosegla zastavljene cilje.

30 00 NADZORNI ODBOR
01011117 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor

20.801 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila izplačana za sejnine članic in članov Nadzornega odbora Mestne občine
Novo mesto (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) ter za izvedbo opravljenih nadzorov po
letnem programu nadzora Nadzornega odbora za leto 2016 ter na podlagi sprejetih
končnih poročil nadzoru v skladu z 8. členom Pravilnika o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov ožjih
delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
59/12).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Nadzorni odbor je v skladu z določili Statuta Mestne občine Novo mesto sprejel letni
program nadzora za leto 2016, opravil 12 rednih in 9 korespondenčnih sej, sprejel nov
Poslovnik Nadzornega odbora ter v letu 2016 zaključil pet nadzorov in pripravil eno
strokovno mnenje. Končna poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih je
obravnaval Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

40 01 OBČINSKA UPRAVA - DEJ AVNOST OBČINSKE
UPRAVE
01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih
2.795.122 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač zaposlenim – osnovne plače, dodatki in drugi
prejemki ter izplačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje ter ostale obvezne prispevke ter davek na izplačane plače v preteklem letu.
Povprečno število zaposlenih delavcev na podlagi delovnih ur je 90.

01013301 Materialni stroški

520.575 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto za svoje delovanje potrebuje določene pogoje, blago in
storitve, na podlagi katerih lahko nemoteno posluje in izvaja svoje naloge. Sredstva so
namenjena plačevanju stroškov delovanja Občinske uprave, ki poteka na podlagi
izstavljenih računov posameznih dobaviteljev.

8

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016
Materialni stroški so: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, varovanje
zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, časopisi,
revije, knjige in strokovna literatura, prevajalske in oglaševalske storitve, računovodske,
bančne, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, uniforme in službena
obleka, električna energija, kuriva in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve,
telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za
prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil,
zavarovalne premije za motorna vozila ter objekte, tekoče vzdrževanje operativnega
komunikacijskega okolja ter opreme, najemnine, zakupnine in licenčnine, plačila za delo
po podjemnih pogodbah in preko študentskega servisa, strokovno izobraževanje
zaposlenih, članarine, drugi splošni material in storitve ter operativni odhodki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Mestna občina Novo mesto neprestano sledi cilju zniževanja stroškov za lastno delovanje,
pri čemer ji je v letu 2016 uspelo doseči kar 30-odstotni prihranek glede na načrtovano
višino porabe. Največje prihranke beležimo pri nakupu strokovne literature, knjig, revij in
časopisov (preko 55 %), oglaševalskih storitvah (68 %), računovodskih, revizorskih in
svetovalnih storitvah (87 %), izdatkih za reprezentanco (76 %), drugem splošnem
materialu in storitvah (59-odstotni prihranek), stroških za vodo in komunalne storitve (52
%), zavarovalnih premijah za objekte, saj javni zavodi z izjemo osnovnih šol zavarovalne
premije poravnavajo sami, ter plačilih za delo preko študentskega servisa (preko 52odstotni prihranek).

01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov

220.069 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 je bil največji strošek plačilo po sklepu sodišča v pravdni zadevi P 211/201140 za Vesel Antona, kjer gre za tožbo zoper MONM za plačilo 240.000 EUR v zvezi s
pogodbo o najemu poslovnih prostorov, saj smo plačali 135.752 EUR odškodnine, 57.243
EUR obresti in pravdne stroške v višini 4.339 EUR. Zoper sodbo smo vložili revizijo,
stroški zanjo so bili 878 EUR.
Večje stroške smo imeli tudi z izvršilnimi postopki, ki jih je zoper nas sprožila družba
Protekt Dolenjska d.o.o. in s pravdnim postopkom, v katerem MONM toži to družbo
zaradi najema prostorov v stavbi na Topliški cesti v skupnem znesku 6.696 EUR.
Dimnikarstvo Marjan Mihelčič, s.p. je leta 2010 vložil tožbo zoper MONM zaradi plačila
138.000 EUR odškodnine. V zadevi je bilo pooblastilo za zastopanje dano Odvetniški
pisarni Škerlj, d.o.o.. Leta 2016 smo prejeli sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, na podlagi
katere je bila MONM dolžna plačati 537 EUR, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
31. 12. 2009 dalje. V predmetni zadevi je v letu 2016 MONM plačala stroške odvetnika v
višini 1.073 EUR.
Ravno tako smo v tem letu morali plačati 1.345 EUR v zadevi Škufca, kjer gre za
zemljišča za severno obvoznico na Ljubljanski cesti. Nesporni del odškodnine je bil
plačan, sedaj je zadeva na višjem sodišču.
V zadevi Fabjan Polonca, kjer je šlo za pravdo P 311/2013 v zvezi s prenehanjem
vznemirjanja lastninske pravice zaradi vodovoda smo plačali 883 EUR sodnih stroškov in
tako zadevo zaključili.
V pravdni zadevi P 2/2015, ki jo vodi Okrožno sodišče v Novem mestu, družbi Helector
Societe Anonyme of Energy and Enviromental Applications – Podružnica Slovenija, iz
Ljubljane in Riko, industrijski gradbeni inženiring in leasing d.o.o., iz Ljubljane, tožita
MONM zaradi plačila 1.231.974 EUR, smo v letu 2016 plačali odvetniške storitve v višini
1.990 EUR.
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01016007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 smo od podjetja TPV d.d. kupili 0,0946 % poslovnega deleža podjetja Zarja
d.o.o..
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Ocenjujemo, da je to dobra poslovna poteza, ker si s tem povečujemo poslovni delež
MONM v podjetju Zarja d.o.o.

01016018 Vodenje in upravljanje pristopa CLLD

17.308 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je z namenom kandidiranja za sredstva mehanizmov razvoja
podeželja (CLLC – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) pristopila k članstvu v Lokalni
akcijski skupini Dolenjske in Bele Krajine (LAS). LAS DBK je v letu 2015 pooblastil RC
Novo mesto kot organ upravljanja, člani pa smo s sofinancerskimi pogodbami podprli
delovanje LAS, ki vodi postopke povezane s pripravo in izvedbo projektov sofinanciranih
preko mehanizma CLLD. LAS DBK oz. organ upravljanja je tako v letu 2015 izvedel
zaključne aktivnosti povezane z izvajanjem Lokalne razvojne strategije LAS DBK 2007 –
2013, izvedel vse potrebne aktivnosti za oblikovanje lokalnega partnerstva, izvedel
pripravo lokalne razvojne strategije, izvedel aktivnosti za implementacijo in promocijo
pristopa CLLD na območju LAS DBK, pričel z aktivnostmi za razvoj podeželja in
vzpostavitev kakovostnih partnerstev ter oblikoval finančno platformo LAS DBK. Mestne
občina je aktivno pristopila k pogodbenemu partnerstvu v okviru LAS DBK ter poskrbela
za animacijo okolja in obveščanje javnosti o izvedenih aktivnostih. V letu 2016 je organ
upravljanja tako izvedel tudi prvi poziv za sofinanciranje projektov, na katerega se bodo v
okviru MO Novo mesto lahko prijavljale posamezne krajevne skupnosti.

01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov

1.685.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V spodnji tabeli prikazujemo odplačila glavnic dolgoročni kreditov po bankah v letu 2016.
Naziv banke

Znesek odplačila glavnice v proračunskem letu 2016

NLB d.d.

178.044

Banka Koper d.d.

427.096

Unicredit Bank d.d.

510.723

SKB Banka d.d.

570.003

Skupaj

01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov

1.685.866

127.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V proračunskem letu 2016 je občina odplačala obresti od najetih kreditov v višini
127.242 EUR.

01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala

42.552 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina je v proračunskem letu 2016 odplačala glavnice dolgoročnih kreditov iz naslova
EKO sklada v višini 42.552 EUR, vse do Banke Koper d.d.
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01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala

951 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Obresti iz naslova dolgoročnih kreditov, ki se nanašajo na najeti dolgoročni kredit iz
naslova EKO sklada, je občina v proračunskem letu 2016 odplačala v višini 951 EUR.

18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori

58.079 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov
v lasti Mestne občine Novo mesto, in sicer za plačilo obratovalnih stroškov, stroškov
upravljanja v večstanovanjskih stavbah, stroškov izvajanja rednih vzdrževalnih in
obnovitvenih del, nujnih intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za izvajanje rednih
pregledov in servisov na skupnih delih in napravah poslovnih stavb, sorazmernih deležev
za vzdrževanje in obnovo skupnih delov teh stavb in druge nepredvidene stroške.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na navedeni postavki smo namenili za plačilo stroškov investicijskega
vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Novo mesto, s čimer omogočamo
njihovo normalno rabo in ohranjamo njihovo nespremenjeno uporabno vrednost svojih
nepremičnin.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima povezave na NRP.

2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava

273.961 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicijsko vzdrževanje zajema dela tako v prostorih občinske uprave, kot tudi na vseh
objektih v lasti MONM.
V letu 2016 so se v okviru proračunske postavke sredstva porabljala za različne namene:
vzdrževanje in nakup računalniške in programske opreme, pripravo in izdelavo projektne
dokumentacije, nakup pohištva in opreme ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave
objektov, v katerih deluje občinska uprava in tistih, ki so v lasti MONM. Večji investicijski
odhodki so bili namenjeni prenovi strehe, fasade in prenovi pisarn na Seidlovi,
vzdrževanju opreme na Seidlovi in Rotovžu, obnovi kopalnic v stanovanjskem bloku na
Kočevarjevi 10a, ureditvi elektro omaric in odštevalnih števcev v Drgančevju, pridobivanju
projektne dokumentacije za energetsko sanacijo bloka na Kočevarjevi 10a in drugih
manjših delih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Skladno z načrtovanim letnim planom investicijskega vzdrževanja so bili cilji doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima povezave na NRP.
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40 02 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJ A
02091101 Vrtec Ciciban

2.068.562 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se
oddelkom. Skupno
novomeških otrok.
stroški, ki jih je v
programa.

je do 31.12.2016 financiralo 41 oddelkov, vključno z bolnišničnim
število vključenih otrok konec leta 2016 je bilo 680, od tega 627
V realiziranem znesku za leto 2016 so tudi najemnine objektov in
skladu z zakonom občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno

Pri plačilu cene programa vrtcu je bil delež MO NM 61,49%, delež staršev 29,16 %, delež
drugih občin 4,54 % in delež Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 4,81 %.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero
razvijajo novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev
predšolske vzgoje v Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih,
Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot
strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni
cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih
pogojev za področje predšolske vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno
dosegati zastavljene cilje.

02091102 VVE Brusnice

211.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31.12.2016 financiralo 5 oddelkov, od tega za 91 novomeških
otrok. V realiziranem znesku za leto 2016 je tudi najemnina objekta in stroški, ki jih je v
skladu z zakonom občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero
razvijajo novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev
predšolske vzgoje v Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih,
Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot
strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni
cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih
pogojev za področje predšolske vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno
dosegati zastavljene cilje.

02091103 VVE Stopiče

387.101 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31. 12. 2016 financiralo 8 oddelkov, od tega za 133 otrok. V
realiziranem znesku za leto 2016 so tudi stroški, ki jih je v skladu z zakonom občina
dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero
razvijajo novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev
predšolske vzgoje v Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih,
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Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot
strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni
cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih
pogojev za področje predšolske vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno
dosegati zastavljene cilje.

02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja

110.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31. 12. 2016 financiralo 3 oddelke, od tega za 37 otrok iz
novomeške občine. V realiziranem znesku za leto 2016 so tudi stroški, ki jih je v skladu z
zakonom in sklenjeno pogodbo o koncesiji občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno
programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero
razvijajo novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev
predšolske vzgoje v Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih,
Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot
strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni
cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih
pogojev za področje predšolske vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno
dosegati zastavljene cilje.

02091107 Petrov vrtec

107.809 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je v letu 2016 financiralo 50 otrok iz novomeške občine. Na podlagi 34.
člena Zakona o vrtcih se vrtcu zagotavlja sredstva iz proračuna, in sicer v višini 85 %
povprečne cene na otroka novomeških vrtcev.

02091108 Vrtec Pedenjped

2.396.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31.12.2016 financiralo 42 oddelkov, od tega dva romska. Skupno
število vključenih otrok konec leta 2016 je bilo 744, od tega 719 novomeških otrok
(vključno s 26 Romi). V realiziranem znesku za leto 2016 so tudi najemnine objektov in
stroški, ki jih je v skladu z zakonom občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno
programa.
Pri plačilu cene programa vrtcu je bil delež MO NM 64,62%, delež staršev 28,34 %, delež
drugih občin 1,97 % in delež Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 5,07 %.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero
razvijajo novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev
predšolske vzgoje v Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih,
Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot
strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni
cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih
pogojev za področje predšolske vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno
dosegati zastavljene cilje.
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02091109 Varstvo otrok v drugih občinah

140.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31. 12. 2016 v skladu z zakonodajo financiralo za novomeške
otroke, ki so vključeni v vrtce drugih občin in za katere je v skladu z zakonodajo
novomeška občina doplačnica programa vrtca.

02091118 Vrtci s podeljeno koncesijo

63.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31. 8. 2016 financiralo za 2 oddelka otrok iz novomeške občine. Po
tem datumu je bila koncesijsko razmerje zaključeno.

02091119 Varuh predšolskih otrok

3.254 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31. 12. 2016 sofinanciralo novomeškim staršem, ki imajo vključene
otroke pri varuhinji in so na čakalni listi novomeških vrtcev. Na podlagi Zakona o vrtcih
(24.a in b. člen) mora občina v takšnem primeru sofinancirati plačila staršev za varstvo
otrok pri varuhu. Glede na to, da v MO NM deluje varuhinja, ki ustreza pogojem
pristojnega ministrstva, je potrebno v skladu z zakonom iz proračunskih sredstev
zagotoviti ustrezna sredstva.

02091120 Zasebni vrtec Jana

10.114 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Od 1. 9. 2016 v novomeški občini deluje zasebni vrtec Jana d.o.o. Na podlagi 34. člena
Zakona o vrtcih se vrtcu zagotavlja sredstva iz proračuna, in sicer v višini 85 % povprečne
cene na otroka novomeških vrtcev.

2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

78.588 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev so bile v letu 2016 izvedena vzdrževalna dela
v vrtcu Ciciban enota Najdihojca ter sanacija kanalizacije in delna menjava stavbnega
pohištva Labod. V vrtcu Pedenjped so bile urejene zunanje sanitarije ter nabava pohištva.
V vrtcu Metka je bila montirana nova kotlovnica (selitev opreme iz objekta Janko).
V vrtcu pri OŠ Stopiče je bila sofinancirana nabava klimatskih naprav za Stopiče in Dolž,
nabava igrala za Dolž ter ureditev prezračevanja sanitarij v Stopičah. V vrtcu Brusnice pa
je bila sofinacirana nabava klimatskih naprav ter oprema zaradi novega oddelka vrtca.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Plan je bil realiziran v celoti.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje
vrtcev.

2302091124 Vrtec Otočec

10.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izdelana je bila idejna zasnova za rekonstrukcijo vrtca na Lešnici ter varianta izgradnje
novega tri oddelčnega vrtca pri Osnovni šoli Otočec. Izdelana je bila tudi investicijska
dokumentacija (DIIP). Študija je pokazala, da je racionalnejša izgradnja novega vrtca ob
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OŠ Otočec. Zato se v letu 2017 planira naročilo projektne in ostale investicijske
dokumentacije za novo lokacijo na Otočcu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Planirani cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0135 Vrtec Otočec

2302091125 Novogradnja vrtca Bršljin

21.234 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za izgradnjo novega šest oddelčnega vrtca v Bršljinu je bil naročen idejni projekt pri
projektantu Modular arhitekti d.o.o. Na tej
osnovi je bila izdelana investicijska
dokumentacija ter izveden javni razpis za izbor izvajalca projektiranja, gradnje in dobave
opreme (pogodba na ključ). Kot najugodnejše je bilo izbrano podjetje MarkoMark Nival
d.o.o. iz Vidma pri Ptuju. Objekt je montažna gradnja v leseni izvedbi. Dokončanje je
predvideno konec avgusta 2017, obratovanje pa predvidoma septembra 2017.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Projekt zaradi upravnih postopkov pri naročanju in pogajanj s ponudniki rahlo zamuja od
predvidene dinamike plačil v letu 2016, kar pa ne bo vplivalo na končni rok izvedbe.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin.

40 03 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽE V ANJE
03091201 Posvetovalnica za učence in starše

118.035 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Redno je potekalo izplačilo plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov (regres za letni
dopust, prehrana med delom in prevoz na delo) za zaposlene v Posvetovalnici za učence
in starše. Za plače in druge osebne prejemke je bilo porabljenih 93.967,92 EUR, za
prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 13.809,52 EUR, za tekoče in
programsko odvisne materialne stroške pa 10.257,24 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Financiranje posvetovalnice je potekalo tekoče.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03091202 Glasbena šola Marjana Kozine

64.383 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke so bila Glasbeni šoli Marjana Kozine zagotovljena sredstva za prehrano
med delom in prevoz na delo v višini 46.182 EUR, za permanentno izobraževanje
učiteljev višini 3.200 EUR, za programsko odvisne materialne stroške v višini 5.000 EUR
in za nakup in obnovo glasbil v višini 10.000 EUR.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03091203 Osnovna šola Dragotin Kette

17.897 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za varuha, zaposlenega v OŠ Dragotin Kette, so bila zagotovljena sredstva za plače in
druge osebne prejemke (regres za letni dopust, prehrana med delom in prevoz na delo) v
višini 15.854,83 EUR, za prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje pa v
višini 2.041,75 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

657.442 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za tekoče materialne stroške osnovnih in
glasbene šole (elektrika, komunala, ogrevanje in drugih materialnih stroškov kot so:
zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, varovanje objektov,
dimnikarske storitve, stroški najemnin za prostore vzete v najem za izvajanje dejavnosti).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Vsi z letno pogodbo dogovorjeni materialni stroški so bili
šolam plačani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03091207 Tekmovanja učencev v znanju

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Poročila o dosežkih, udeležbi in organizaciji tekmovanj učencev v znanju v šolskem letu
2015/16 je poslalo 8 osnovnih šol. Sredstva so bila šolam razdeljena na podlagi meril za
zgoraj navedene namene. Na tekmovanjih učencev v znanju je bila po dosežkih oz.
doseženih mestih (upoštevajo se dosežki od 1. do 5. mesta na regijskih in državnih
tekmovanjih) najboljša OŠ Center, sledila ji je OŠ Šmihel in OŠ Bršljin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Vse šole so svoje učence pripravljale na tekmovanja
učencev v znanju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.
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03091208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni

20.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S temi sredstvi je osnovnim šolam delno sofinancirana izvedba enega naravoslovnega ali
kulturnega dneva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilj je bil dosežen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03091211 Zgodnje poučevanje tujega jezika

15.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Osnovnim šolam so bila zagotovljena sredstva za zgodnje učenje tujega jezika, ki se
izvaja v oddelkih 3. razredov po dve uri tedensko na oddelek. Poučevanje so izvajale vse
osnovne šole, razen OŠ Dragotina Ketteja. Od septembra 2015 dalje sredstva za zgodnje
učenje tujega jezika OŠ Bršljin zagotavlja država in ne več lokalna skupnost, ker je bila
šola s strani MIZŠ izbrana za poskusno uvajanje zgodnjega poučevanja tujega jezika. S
septembrom 2016 pa je država zgodnje učenje tujega jezika začela financirati tudi OŠ
Grm, OŠ Otočec in OŠ Stopiče.
Izplačila so se izvajala glede na realizirane pedagoške ure. Število pedagoških ur (PU) je
bilo za posamezno šolo različno, odvisno je bilo od števila oddelkov 3. razreda, cena za
PU pa je odvisna od strokovne usposobljenosti kadra, ki tuji jezik uči.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03091212 Sofinanciranje kosil

44.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 so se približno 117 učencem iz socialno ogroženih družin krili stroški kosil.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilj je bil dosežen. Otroci, ki so potrebovali subvencinirano kosilo, so le-to
dobili.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

89.642 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena OŠ Bršljin za financiranje plač in drugih osebnih prejemkov,
prispevkov in premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za dva strokovna delavca, ki
nudita učno pomoč učencem Romom od 1. do 9. razreda in za osebo s srednješolsko
izobrazbo, ki skrbi za učence Rome. Sredstva so bila namenjena še za sofinanciranje plač
in drugih osebnih prejemkov za romsko mentorico na OŠ Bršljin in na OŠ Dragotina
Ketteja.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto

102.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizirano je bilo sofinanciranje izvajanja študijske in znanstveno raziskovalne dejavnosti
visokošolskih zavodov FINI Novo mesto, FOŠ in VŠ Grm Novo mesto, katerih
soustanoviteljica je MONM, skladno z veljavno zakonodajo s področja visokega šolstva in
Akti o ustanovitvi zavodov. Planirana sredstva so bila realizirana na podlagi zahtevkov s
strani zavodov, po pogodbeno zastavljenih rokih.
Zavodi so sredstva uporabili namensko za izvajanje študijskih programov in enakovredno
skrb za izvajanje znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti in so v celoti izpolnili
svoje obveznosti. Mestna občina Novo mesto je s sofinanciranjem prispevala k temu, da
imajo sedaj vsi trije visokošolski zavodi registrirano raziskovalno skupino, da so aktivni s
prijavami na različne razpise in pri oddaji projektov ter imajo zaposlenega vsaj enega ali
več raziskovalcev v skupnem deležu najmanj 10 % polnega delovnega časa, pri čemer
vsaj eden izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega projekta po kriterijih
Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili podrobneje opredeljeni s pogodbami, skladno s strateškim razvojem visokega
šolstva v Mestni občini Novo mesto. Letni cilj realizacije sredstev je bil v celoti izpolnjen.

03095001 Razvojno izobraževalni center

419.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za Razvojno izobraževalni center (v nadaljevanju RIC) so bila v letu 2016 porabljena
denarna sredstva v skupni višini 419.980 EUR. 141.366 EUR predstavljajo stroški v zvezi
s plačilom nespornega dela najemnine v višini 16.483 EUR in nespornega dela
obratovalnih stroškov za prostore RIC-a na Topliški cesti 1 v Novem mestu. 278.614 EUR
pa predstavljajo stroški, ki jih je občina imela v zvezi z izvršilnimi postopki najemodajalca
prostorov za RIC-a, Protekta Dolenjska d.o.o. - plačilo spornega dela najemnine, vključno
z revalorizacijo, poračun indeksa inflacije, zamudne obresti in stroški izvršilnih postopkov
za leto 2016.

03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

58.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 je bila z RIC-em sklenjena pogodba za izobraževanje odraslih.
Za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih je bilo namenjenih 42.700 EUR.
Sofinancirali so se projekti: Simbioza, Svetovalno središče Novo mesto, Podporna
svetovalna dejavnost za odrasle, 5.Regijski festival ZaTE, PUM – Projektno učenje za
mlajše odrasle, Študijski krožki, Regionalna Borza znanja, EDUS – središče za
samostojno učenje, Program Univerze za starejše, TVU in Parada učenja 2016, SNIO –
programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih in za projekt Pridobivanja
temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih.
Za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Romov je bilo namenjenih
16.000 EUR. Sofinancirali so se programi in aktivnosti za izobraževanje odraslih Romov,
kot so: Romi med nami – drugačnost nas povezuje, projekt Finally, projekt SORO –
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sodelovanje za zdravje Romov, projekt Svetovanje, izvajanje aktivnosti v projektu e-RR
(e- Roma Resources), ki ga izvajalec izvaja skupaj s partnerji iz 5 evropskih držav, projekt
Zgodnja poroka – kultura ali zloraba in program Javnega dela Pomoč Romom pri
socializaciji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

28.273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za prevoze učencev v osnovno šolo s šolskimi kombiji so bili osnovnim šolam v letu 2016
plačani stroški za opravljene prevoze.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Osnovne šole so opravile vse prevoze učencev s
kombijem v šolo in iz šole.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva

694.988 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Plačani so bili stroški prevozov učencev, ki jih pogodbeno opravlja Arriva Dolenjska in
Primorska d.o.o.. Za učence, ki jim ni bilo mogoče zagotoviti omenjenega pogodbenega
prevoza, pa so bili plačani stroški mesečnih vozovnic ali pa so jim bili povrnjeni stroški
prevozov v osnovno šolo v višini znižane kilometrine. Do tega so upravičeni tisti učenci, ki
se zaradi svojih primanjkljajev ne morejo posluževati javnega prevoza in/ali obiskujejo
osnovno šolo v različnih zavodih. V letu 2016 je bilo za prevoze porabljenih 694.988 EUR.
V teh sredstvih so zajeta tudi plačila za obveznosti iz leta 2015, ki so bila plačana v letu
2016 v višini 164.354 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vsi učenci, ki so do prevoza upravičeni, so imeli prevoz v
osnovno šolo zagotovljen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 so bila Razvojnemu centru Novo mesto zagotovljena sredstva za pokrivanje
stroškov za vzpostavitev in izvajanje Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilj je bil dosežen.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

03098004 Štipendije

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 je bil na podlagi Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih
denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov MONM (DUL, št. 36/2016)
objavljen javni razpis podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za študijsko
leto 2016/2017 (DUL, št. 37/2016 in 38/2016). Na razpis se je prijavilo 57 kandidatov, ki
so podali 51 vlog za izredno štipendijo in 10 vlog za enkratno denarno pomoč za
izobraževanje. Komisija za štipendiranje je izbrala tri štipendiste, ki so mesečno od
oktobra do decembra prejeli štipendijo v znesku 200 EUR za študij v Sloveniji (2 študenta)
in 300 EUR za študij v tujini (1 študentka). Podeljeni sta bili tudi 2 enkratni denarni pomoči
za študij v tujini v višini 500 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen.

2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

147.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na osnovnih šolah so bila sredstva porabljena za različna vzdrževalna dela. Tako je bila
zamenjana obtočna črpalka za ogrevanje na OŠ Dragotin Kette. Na posvetovalnici za
učence in starše je bila zamenjana azbestna kritina ter izvedena izolacija strehe,
sofinancirana je bila tudi izvedba novih tlakov v posvetovalnici. Na Osnovni šoli Bršljin je
bilo sofinancirano popravilo strelovodne instalacije, Osnovni šoli Center pa je bila
sofinancirana nabava univerzalnega kuhinjskega stroja ter lupilca krompirja ter nakup
pohištva. Na osnovni šoli Otočec je bilo sofinancirana menjava parketa v štirih učilnicah,
na podružnični šoli Birčna vas pa je bila sofinancirana preselitev knjižnice na podstrešje
zaradi povečanega vpisa otrok. Ostali stroški pa predstavljajo še neplačane obveznosti za
streho v Šmihelu iz leta 2015 ter stroški nadzora in koordinatorja varstva pri delu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Postavka je realizirana v skladu s planom.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje
osnovnih šol.

2303091224 Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik in vrtec
Najdihojca
188.588 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 je bil izveden razpis za prizidek vrtca Najdihojca na Malem Slatniku. Dela so
se pričela konec julija 2015, objekt je bil končan konec februarja 2016. Izvajalec je v tem
časi izdelal projektno dokumentacijo, pridobil gradbeno dovoljenje ter postavil objekt ter
ga povezal z obstoječim objektom. Nabavljena je bila tudi nova oprema za vrtec. V
poletnih mesecih pa je bila zamenjana strešna kritina na celotnem objektu. V nadaljevanju
bo tako potrebno izvesti še fasado ter sanirati kletne prostore zaradi vlage, v nadaljevanju
pa bo potrebno urediti se notranjost vseh ostalih prostorov.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP št. OB085-14-0007 OŠ in vrtec na Malem Slatniku.

2303091228 Investicijski odhodki- OŠ Center

48.941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na objektu Osnovne šole Center smo v letu 2016 zamenjali 71 oken. Prva menjava oken
se je pričela leta 2012 (52 oken), leta 2013 (50 oken), leta 2014 (34 oken), leta 2015 (53
oken). Za zamenjavo ostane še 35 oken. Po predvideni dinamiki bi bila leta 2017
zamenjana vsa okna na objektu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Dela so bila izvedena v okviru planiranih sredstev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center. Menjava
oken bo končana v letu 2017.

40 04 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT
04081001 Agencija za šport

295.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so bila
sredstva realizirana za plače, prispevke, prevoz na delo, prehrano, regres, dodatno
pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade in nagrade ob upokojitvi za trinajst redno
zaposlenih v javnem zavodu Agencija za šport Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj: racionalizacija poslovanja Agencije za šport in združevanje javnih zavodov na
področju športa, kulture, turizma je bil dosežen.
MONM je ustanovila nov javni zavod, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino, kjer so
zaposleni (čistilke, vzdrževalci, tehniki, računovodji) združeni v skupne službe, za lažjo
koordinacijo in medsebojno sodelovanje med področji.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081003 Materialni stroški

177.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so bila
sredstva realizirana za kritje osnovnih materialnih stroškov in stroškov tekočega
vzdrževanja (elektrika, komunala, ogrevanje) delovanja Agencije za šport in športnih
objektov, s katerimi Agencija za šport upravlja (Športna dvorana Marof, Stadion Portoval,
SRC Loka, Teniška igrišča, Kegljišče, Velodrom). Del sredstev je bil realiziran za
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postavitev in materialne stroške obratovanja drsališča od 1. decembra 2016 do 10.
januarja 2017.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Materialni stroški ostajajo na istem nivoju kot v letu 2015. Energetska sanacija Športne
dvorane Marof pa bo v letu 2017 zagotovila zmanjševanje porabe energentov, kot so
kurilno olje in zemeljski plin.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081011 Športna rekreacija

31.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo, Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa v MONM za leto 2016 so
bila sredstva realizirana za sofinanciranje 62 programov športno rekreativnih programov,
ki so jih izvajala športna društva. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa. Del
sredstev je prejela Agencija za šport, za izvedbo Delavskih športnih iger, rekreativnih lig
in drugih rekreativnih programov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj, da lokalna skupnost zagotovi kakovostno vadbo za občane vseh starosti, je bil
dosežen. Izvajali smo programe za predšolske otroke, šoloobvezne otroke, srednješolce,
mladino in starejše občane. Smo pa zaradi prostorske stiske izvedli manj športno
rekreativnih programov, kot bi jih sicer, saj smo šolske telovadnice namenili prednostno
vadbi otrokom in mladini.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081012 Kakovostni šport

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakonu o športu (ZSpo, Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa v MONM za leto 2016 so
bila sredstva realizirana za sofinanciranje vadbe športnikov (37. člen ZSpo) v 30. športnih
društvih, v kolektivnih in individualnih športnih panogah, v uradnih tekmovanjih panožnih
zvez do naslova državnega prvaka. Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za
sofinanciranje LPŠ v MONM.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj: izvajanje različnih programov kakovostnega športa in povečanje števila športnikov, ki
so dosegli državni razred, je bil dosežen. V primerjavi z letom 2015 je število teh
športnikov povečalo iz 39 na 56.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081013 Vrhunski šport - kategorizirani športniki

11.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakonu o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14) ) in Letnega programa športa v MONM za leto 2016
so bila sredstva realizirana za sofinanciranje vadbe športnikov s statusom mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda, v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MONM. V letu
2016 je bilo na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih
zvez v MONM 193 kategoriziranih športnikov, od tega je 24 športnikov doseglo
perspektivni razred, 3 mednarodni razred in 1 svetovni razred.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj: povečanje števila kategoriziranih športnikov je bil dosežen. V primerjavi z letom 2015
se je število kategoriziranih športnikov povečalo iz 151 na 193, predvsem zaradi uspehov
mlajših kategorij, kjer je MONM imela 107 mladinskih razredov, v letu 2016 pa 110.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081014 Interventna sredstva na področju športa

350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Letnega programa športa za leto 2016 so bila sredstva realizirana za
sofinanciranje perspektivnih športnikov, uvrstitev na tekmovanja, priprav športnikov in
drugih nenačrtovanih športnih dogodkov, ki so bili pomembni za MONM ter promocijo
mesta.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081016 Šport invalidov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakonu o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14) ) in Letnega programa športa v MONM za leto 2016 so
bila sredstva namenjena za sofinanciranje športnih programov invalidov v društvih s
sedežem v MONM in z večino članstva iz MONM. Razdeljena so bila na osnovi Javnega
razpisa za sofinanciranje LPŠ v MONM.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj: Sofinanciranje kakovostnih športnih programov za invalide je bil dosežen.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081018 Športne prireditve

84.408 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakonu o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa za leto 2016 so bila
sredstva realizirana za sofinanciranje materialnih stroškov organizacije 69 mednarodnih in
drugih manjših prireditev lokalnega pomena, ki so jih izvedla športa društva. Razdeljena
so bila na osnovi javnega razpisa. Sofinancirana je bila tradicionalna občinska prireditev
Športnik leta 2015, Skoki v Krko, čolnarjenje, Maraton ob Krki, zaključna prireditev
Delavskih športnih iger, itd. Organizator ali soorganizator teh prireditev je bila Agencija za
šport, ki je sredstva prejela na podlagi zahtevkov in vseh dokazil o izvedenih projektih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj: sofinanciranje in izvedba kakovostnih mednarodnih in drugih športno rekreativnih
prireditev je bil dosežen. Občani so si kot gledalci lahko ogledali več kakovostnih športno
kulturnih dogodkov, na rekreativnem nivoju so se lahko vključili v različne rekreativne lige,
delavske športne igre..., itd.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081032 Športna zveza Novo mesto

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Športna zveza je civilna iniciativa športne družbe na lokalni ravni. MONM je sredstva
realizirala za materialne stroške delovanja zveze. Sredstva so bila izplačana na podlagi
zahtevka in računov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Športna zveza mora v svojem delovanju združevati večino izvajalcev letnega programa
športa, kar v letu 2016 ni uspelo. MONM bo v letu 2017 nadaljevala s sofinanciranjem, s
ciljem vključevanja čim večjega števila zainteresirane javnosti v športno zvezo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081033 Trenerji mlajših kategorij

99.491 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so bila
sredstva realizirana za plače, prispevke, prevoz na delo, prehrano, regres, dodatno
pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade in nagrade ob upokojitvi za 6 strokovnih
delavcev. S 1. marcem se je število strokovnih delavcev zmanjšalo na 5, saj se je
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strokovni delavec za področje atletike prezaposlil v Atletski klub Krka. S 1. septembrom se
je v Ženski rokometni klub prezaposlil še strokovni delavec za področje rokometa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

MONM z ustanovitvijo Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino ni predvidela nadaljnje
zaposlovanje strokovnih delavcev za delo z otroki in mladimi v zavodu, ampak je
predvidela njihovo zaposlitev v športnih društvih in nadaljnje sofinanciranje z naslova
javnega razpisa. Dva strokovna delavca sta se prezaposlila v matična društva že v letu
2016, za ostale štiri se to predvideva v letu 2017.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081034 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa za leto 2016 so bila
sredstva realizirana za izvedbo programov za predšolske otroke. To so programi Mali
sonček, Mini olimpijada, Naučimo se plavati, Krpan, Rudolfovi tedni športa, strokovni
kader za plavalne aktivnosti, ki jih je organizirala Agencija za šport.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj, da se v programe vključijo vsi vrtci iz MONM, smo dosegli.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081035 Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa za leto 2016 so bila
sredstva realizirana za izvedbo programov Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati,
izvedba 15-urnih plavalnih tečajev in 20-urnih plavalnih tečajev, izvedba šolskih športnih
tekmovanj osnovnih šol. Sofinancirana je bila udeležba sodelovanja ekip na tekmovanjih
višjega ranga in prevoz športnikov na Igre prijateljstva v Celovec.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj, da se v programe vključijo vse osnovne šole, smo dosegli.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.
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04081036 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
239.293 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo, Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa za leto 2016 so bila
sredstva realizirana za sofinanciranje vadbe, strokovnega kadra in materialnih stroškov za
izvedbo 30 programov v športnih društvih. Sredstva so bila razdeljena na podlagi
triletnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj: sofinanciranje strokovnih delavcev za delo z otroki in mladino v društvih, je bil
dosežen. Število kadrov se je povečalo iz 6 na 12.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

29.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa za leto 2016 so bila
sredstva realizirana za sofinanciranje 67 programov prostočasne športne vzgoje, ki so jih
izvedla športna društva. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj, da se poveča število športnih programov in število vključenih otrok, smo dosegli.
Število programov se je povečalo iz 62 na 67. V letu 2015 se je v programe vključilo cca
3000 otrok, v letu 2016 pa cca 3200 otrok.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081038 Šolska športna tekmovanja

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa za leto 2016 so bila
sredstva realizirana za izvedbo šolskih športnih tekmovanj učenk in učencev iz osnovnih
šol v MONM. Razdeljena so bila na podlagi uspehov in udeležbe šol na športnih
tekmovanjih. Izdan je bil tudi bilten šolskih športnih tekmovanj za šolsko leto 2015/2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj, da se v tekmovanja vključijo vse osnovne šole, je bil dosežen.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081039 Bazen na OŠ Grm

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa za leto 2016 so bila
sredstva realizirana za kritje materialnih stroškov za uporabo bazena za izvedbo vseh
plavalnih tečajev in drugih plavalnih aktivnosti vseh vrtcev in osnovnih šol iz MONM.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj: materialni stroški ostajajo na istem nivoju, kot v letu 2015, ker bazen ni bil energetsko
obnovljen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

04081041 Regijski mladinski smučarski program

17.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Proračunska sredstva so bila realizirana za nakup smučarskih vozovnic za predšolske in
šoloobvezne otroke na Smučišču Gače. Zaradi bližine je smučišče primerno za izvedbo
športnih dni in smučarskih tečajev za predšolske in šolske otroke, vse aktivnosti je izvedel
Zavod Novo mesto. S tem je MONM želela podpreti ponovno oživitev in nadaljnji razvoj
tega smučarskega središča, otrokom pa omogočiti, da se lažje vključijo v smučarske

programe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji: oživitev smučišča, izvedba čim večjega števila športnih dni, smučarskih tečajev, itd.
bo merljiv po končani sezoni (cca marec 2017).
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

2304081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

66.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa za leto 2016 so bila
sredstva realizirana za tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov v lasti MONM,
s katerimi upravlja Agencija za šport. Izplačana so bila na podlagi zahtevkov in računov
Agencije za šport.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

V skladu s finančnim načrtom zavoda je bilo izvedeno ustrezno investicijsko vzdrževanje
športnih objektov, ki so v upravljanju Zavoda Novo mesto.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča

34.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 ZOPA),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14) in Letnega programa športa za leto 2016 so bila
sredstva realizirana za izgradnjo novih in obnovo obstoječih otroških igrišč v krajevnih
skupnostih v MONM. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za krajevne
skupnosti, MONM je sofinancirala 50% vrednosti projekta, krajevne skupnosti 50%.
Zgrajena so bila nova otroška igrišča v KS Karteljevo, KS Uršna Sela, KS Bršljin in KS
Ločna - Mačkovec. Obnovljena so bila otroška igrišča v KS Šmihel, KS Drska, KS Stopiče
in KS Center.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj: 1. izgradnja novih otroških igrišč - izveden
2. obnova otroških igrišč - izveden
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP. Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe
sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

2304081024 Ureditev vadbenih površin- Portoval

1.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za ureditev vadbenih površin v Portovalu je bila izdelana PZI projektna dokumentacija za
metališče kopja, diska, kladiva in krogle. Izveden je bil tudi javni razpis za izbor izvajalca
gradnje, vendar zaradi previsokih ponudb, ki so presegale ocenjeno vrednost, pogodba z
izvajalcem ni bila sklenjena. Razpis bo ponovljen v letu 2017. Projekt mora biti zaključen
do konca maja 2017, Fundacija za šport za ta namen prispeva 25.000 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Projekt ni bil realiziran v skladu z planom, ker so bile pridobljene ponudbe višje od
ocenjene vrednosti.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0149 Ureditev vadbenih površin - Portoval

2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas

78.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Strošek predstavlja prestavitev plinovoda na območju velodroma v Češči vasi z vsemi
stroški za projekte, izvedbo strokovni nadzor in koordinatorja varstva pri delu. Prestavitev
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je bila potrebna, da se bo v prihodnosti objekt lahko pokril. Predvidena konstrukcija strehe
namreč posega v varovalni pas magistralnega plinovoda in je bila zato prestavitev nujna.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Postavka je realizirana v okviru planiranih sredstev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center
Češča vas -podkonstrukcija pokritja.

2304081034 Umetna trava na igrišču Portoval

261.309 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na nogometnem igrišču z umetno travo je bila izvedena zamenjava umetne trave z novo,
ker je bila obstoječa dotrajana in ni več izpolnjevala osnovnih kriterijev za varno igro. Dela
so bila izvedena v jesenskem času, izbrani izvajalec del pa je dela opravil v pogodbenem
roku, tako da je bila vadba nogometašev kar najmanj motena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Dela so izvedena v okviru plana.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0138 Umetna trava na igrišču Portoval.

2304081036 Energetska sanacija dvorane Marof

394.516 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na Športni dvorani Marof smo izvedli energetsko sanacijo. Zamenjali smo okna, izolirali
fasado, prekrili streho ter posodobili elektro in strojno opremo v dvorani. V strošku so
zajeta vsa gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, stroški projekta, nadzora in
koordinatorja varstva pri delu ter ostali investitorski stroški.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Projekt je realiziran v planirani vrednosti.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0107 Energetska sanacija dvorane Marof.

2304081041 Športna infrastruktura

72.402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na tej postavki so zajeti stroški za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za
izdelavo skladišča orodja pri športni dvorani Marof. Zajeti so tudi stroški same izvedbe del.
Izvedeno je bilo tudi plačilo komunalnega prispevka za gradnjo balinišča v Portovalu ter
plačilo projekta za plavajočo ploščad na reki Krki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija je bila v okviru plana.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-14-0014 Športna infrastruktura.
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40 05 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA
05082001 Knjižnica Mirana Jarca

848.283 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca (Ur. l.
RS, št. 43/13-UPB1, DUL, št. 32/16), Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in
92/15) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) financirala plače, prispevke delodajalca in druge
osebne prejemke knjižnice za 36 zaposlenih, materialne in programske stroške knjižnice
ter nakup knjig.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Knjižnica je realizirala v celoti program dela ter izvajala nove in odmevne programske
vsebine (Trdinov pohod, Program v Parku Rastoče knjige), pridobila je sredstva na javnih
razpisih Ministrstva za kulturo.

05082002 Kulturni center Janeza Trdine

250.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda KC Janeza Trdine (Ur. l. RS,
št. 79/03, 85/04 in 102/05) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) financirala plače, prispevke
delodajalca in druge osebne prejemke za 9 zaposlenih v zavodu in materialne ter
programske stroške zavoda.
Julija 2016 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel Odlok o ustanovitvi
Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino (DUL, št. 35/16), s katerim je ukinjen
javni zavod Kulturni center Janeza Trdine in tudi odlok o njegovi ustanovitvi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

KC Janeza Trdine je v celoti realiziral zastavljeni program, izvedel nove vsebine in
nadaljeval z dodatnimi programi Sem glasba, sem mesto, Festival Jazzinty ter izpeljal
posvet o kulturni vzgoji otrok in mladih.

05082003 Dolenjski muzej

150.739 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
(Ur. l. RS, št. 79/03, 85/04, 118/08 in 43/2013) in Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16)
financirala 4 redne zaposlitve v muzeju ter materialne in programske stroške za Jakčev
dom. Sofinancirana je izvedba likovne kolonije Novomeški likovni dnevi ter Arheološka
izkopavanja na Marofu na Kapiteljski njivi. Opravljeno je tudi investicijsko vzdrževanje na
posameznih objektih, ki so v upravljanju zavoda.
Stroške za 19 zaposlenih ter materialne in programske stroške Dolenjskega muzeja
zagotavlja Ministrstvo za kulturo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Dolenjski muzej je izvedel številne odmevne projekte, in sicer razstavni in obrazstavni
program, razstavo in predavanje na temo Julije Primc - Neznana Julija. Prvič je izvedel

30

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016
projekt Praznik Situl, s katerim je izpostavljen pomen situlske umetnosti, način takratnega
življenja z namenom, da se opozori na bogato arheološko dediščino v novomeški občini.

05082004 Drugi materialni stroški

14.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zajemajo financiranje komunalnih stroškov, stroškov elektrike in varovanja za Narodni
dom, komunalne stroške za Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo
krajino. V postavki so zajeti delni stroški organizacije koncerta Novomeškega
simfoničnega koncerta ob slovenskem kulturnem prazniku (ozvočenje, osvetljava, tiskanje
vabil, varovanje, oglaševanje).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Načrtovani projekti, za katere MO Novo mesto zagotavlja sofinanciranje stroškov
organizacije dogodkov, in sicer koncert Novomeškega simfoničnega orkestra ob
kulturnem prazniku, ki je uspešno realiziran.

05082018 Anton Podbevšek Teater

363.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Anton Podbevšek Teatra
(Ur.l. RS, št. 61/05 in 104/06) in Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) financira plače za 9 redno
zaposlenih, materialne in programske stroške (4 premierne uprizoritve), od leta 2013 mora
občina slediti zahtevam opredeljenim v pogodbi št. 3511-10-687704 »Rekonstrukcija in
modernizacija Anton Podbevšek Teatra Novo mesto« (2 dodatni zaposlitvi, povečanje
števila obiskovalcev, dogodkov in pridobivanje izvenproračunskih sredstev).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

APT je izvedel uspešne in odmevne premiere, pripravil samostojne dogodke za
posamezne naročnike in podjetja v Sloveniji, organiziral gostovanja drugih gledališč v
APTu ter gostoval v slovenskih dramskih hišah in konec leta na Mljetu.

05082021 JSKD, OI NOVO MESTO

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10-ZJSKD) občina sofinancira dejavnost ljubiteljske kulture, ki
se izvaja na območju MO Novo mesto. Sredstva so namenjena izvedbi izobraževalnih
programov za otroke in odrasle za področja likovne, glasbene, gledališke, plesne, literarne
in drugih kulturno-umetniških dejavnosti ter za izvedbo programov s področja ljubiteljske
kulture.
Del sredstev je namenjen za pokrivanje materialnih stroškov za prostore, ki jih uporabljajo
kulturna društva v KC Janeza Trdine ter za dve pisarni, ki jih uporablja JSKD, OI Novo
mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva so namenjena za izvedbo kulturno-umetniških programov (občinske in regijske
revije otroških in odraslih pevskih zborov, plesnih in folklornih srečanj, literarnih,
gledaliških in dr. srečanj na lokalni in regijski ravni, občasno tudi državni) ter za izvedbo
izobraževalnih programov s področja likovne, glasbene, gledališke, plesne in dr.
dejavnosti.
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05082022 Urejanje grobišč

2.698 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Statuta MO Novo mesto se je občina odločila sofinancirati vzdrževanje
spominskih obeležij in grobov pomembnih Novomeščanov, ki nimajo svojih skrbnikov.
Sredstva za vzdrževanje tovrstnih spomenikov/spominskih obeležij/grobov prejmejo
prijavitelji na tem razpisu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Proračunska sredstva zagotavljajo ustrezno skrb, vzdrževanje in preprečevanje
propadanja pomembnih občinskih spomenikov, spominskih obeležij in grobov v MO Novo
mesto.

05083001 Sofinanciranje medijev

51.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB, 36/08ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA, 90/10-odl. US, 87/11-ZavMS, 47/12, 47/15-ZZSDT, 22/16 in
39/16) je v letu 2016 MO Novo mesto prvič izvedla javni razpis namenjen medijskim
vsebinam.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Na podlagi javnega razpisa so bile realizirane medijske vsebine, ki so obravnavale
naslednje tematske sklope: podpiramo domače (promocija domačih ustvarjalcev,
ponudnikov, obrtnikov), potenciali Novega mesta (predstavitev različnih aspektov
gospodarstva, šolstva, kulture, turizma Novega mesta idr., ki za posameznike in
organizacije predstavljajo potenciale za razvoj na našem območju), ureditev in oživljanje
mestnega jedra (predstavitev mestnega jedra kot pomembnega družbenega stičišča ter
doprinos k oživljanju mestnega jedra), skrb za okolje (v letu 2016 je poudarek na
ozaveščanju, kaj vse obsega skrb za okolje, kaj to pomeni in kako mora posameznik,
organizacija ravnati, da dolgoročno zagotovimo zdravo naravno okolje), priprava strategije
razvoja Mestne občine Novo mesto do 2030.

05084001 Programi na področju kulture

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki se razdelijo na podlagi Zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in
68/16). Skladno z zakonodajo je izveden javni poziv, ki je namenjena sofinanciranju
projektov javnih zavodov, ki delujejo na področju kulture in se z njo ukvarjajo
profesionalno ter zasebnim zavodom, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Na javnem pozivu so sredstva razpisana za obdobje od leta 2015 do 2018. Sredstva so
dodeljena 4 prijaviteljem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Na javnem pozivu so sredstva prejeli: javna zavoda Glasbena šola Marjana Kozine za
delovanje Novomeškega simfoničnega orkestra ter KC Janeza Trdine za projekt Festivala
Jazzinty ter zasebna zavoda, ki delujeta v javnem interesu na področju kulture, in sicer
Založba Goga je prejela sredstva za redni založniški program ter mednarodne literarne
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rezidence, Lokalpatriot pa za program Galerije Simulaker ter klubski program s
poudarkom na slovenskih avtorjih in skupinah.
Sofinancirani programi sodijo v živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna, filmska,
vizualna, intermedijska, založniška produkcija) in so v celoti realizirani.

05084002 Revija Rast

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2014 je temeljni Odlok o ustanovitvi revije Rast (Ur.l. RS, št. 26/95, 37/95 in 82/98)
dopolnjen in spremenjen (Ur. l. RS, št. 31/2014). Z dopolnjenim odlokom je MO Novo
mesto kot ustanoviteljica te revije vzpostavila pogoje za petletni javni poziv ter možnost
začasnega prenosa izdajateljskih pravic pravni osebi, ki je bila izbrana na petletnem
javnem pozivu. Izbrana je bila Založba Goga v letu 2014. Prilivi revije so: naročnine
pravnih in fizičnih oseb, sredstva občin soustanoviteljic ter donatorska in sponzorska
sredstva. Na podlagi javnega poziva, na katerem je kandidirala le Založba Goga je občina
sklenila pogodbo za izdajo revije za obdobje od leta 2014 do 2019. Prijavitelj sredstva
porabi za plačilo tiskanja revije ter za izplačilo avtorskih honorarjev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Založba Goga je kot začasni izdajatelj izdala tri
konceptualno, grafično in vsebinsko spremenile.

številke revije Rast, ki so se

05084003 Redno delo kulturnih društev

67.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) ter Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa so sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa in predloga Strokovne komisije
za kulturo. V letu 2015 je objavljen razpis za obdobje od leta 2015 do 2018. Sredstva so
razdeljena društvom, ki delujejo na področju kulture in so registrirana pri Upravni enoti v
Novem mestu. Na razpisu je kandidiralo 28 prijaviteljev, med njimi sta dva društva
kandidirala na novo, eden je odstopil od pogodbe sklenjene v letu 2015, ker je zamrznil
status delovanja društva. V okviru rednega dela kulturnih društev jih 5 sodi med vrhunske,
ostalih 23 pa med ostala društva. Sredstva so odobrena vsem prijaviteljem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Vsem društvom, katerim so sredstva odobrena so realizirala načrtovan program.

05084006 Projekti na področju kulture

37.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa smo razpisali sredstva za projekte s področja ljubiteljske in profesionalne kulture.
Izvajajo jih fizične ali pravne osebe, ki delujejo ljubiteljsko ali imajo status samostojnega
kulturnega ustvarjalca oziroma status pravne osebe na področju kulture. Prispelo je 42
vlog. Za področje profesionalne kulture je prispelo 15 vlog in 27 vlog za področje
ljubiteljske kulture. Sredstva niso bila odobrena 11 ljubiteljskim kulturnim društvom, ker so
isti program prijavili v okviru rednega delovanja društva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Večina prijaviteljev je projekte uspešno realizirala v letu 2016.
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05084012 Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena obeleževanju pomembnih obletnic znanih Novomeščanov. Na
poziv, ki je bil namenjen obeleževanju 200. obletnice Julije Primiceve sta prispeli dve
prijavi. Sredstva sta prejela oba prijavitelja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Obeležitev 200. obletnice rojstva Julije Primiceve je bila izvedena v Knjižnici Mirana Jarca
(branje poezije, literarno-pogovorni večer) in v Jakčevem domu s predstavitvijo Neznane
Julije na sliki ter pogovornim večerom o odkritju te slike. Dogodka sta bila odmevna in
odlično obiskana.

05086002 Akcija zaščite kulturne dediščine

6.984 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) so z županovim sklepom in pogodbo sredstva
dodeljena Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino ter Zavodu
za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva so porabljena za ohranjanje kulturne dediščine v obliki arhivskega gradiva
(restavriranje in digitalizacija). Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo
krajino je sredstva namenil za izvajanje restavriranje ogroženega arhivskega gradiva na
Gradu Grm z namenom, da se prepreči nadaljnje propadanje. Nadaljevali so z
restavriranjem ogroženega arhivskega gradiva na Gradu Grm z namenom, da se prepreči
nadaljnje propadanje. Del sredstev so namenili izdelavi indeksov za popisnice
prebivalstva iz leta 1869.
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto se je vključil v obeleževanje Dnevov
evropske kulturne dediščine, ki so potekali od septembra do novembra 2016. Prejel je
sredstva za preučevanje novomeške sodobne arhitekture, izbor objektov v MO Novo
mesto ter izdajo knjige na razpisano temo republiškega ZVKD. Tako je izšla strokovna
publikacija Arhitektura 20. stoletja v MO Novo mesto.

05086005 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) lahko
župan izjemoma izda sklep o financiranju določenega kulturnega programa ali kulturnega
projekta brez javnega poziva oziroma javnega razpisa, če se financira iz interventnih
sredstev opredeljenih v proračunu MO Novo mesto na področju kulture. V letu 2016 so
sredstva namenjena za dva projekta Studia Virc, in sicer za pridobitev fizičnih digitalnih
kopij arhivskega filmskega materiala o Novem mestu in njegovi nastajajoči industriji iz
obdobja 1960 do 1980, ki so v lasti Filmskih Novosti v Beogradu ter za izvedbo Oskar
kampanje za film Houston, imamo problem Žige Virca. Film Houston, imamo problem! je
bil premierno prikazan v New Yorku na Tribeca festivalu in je bil uvrščen za nominacijo za
tujejizičnega Oscarja.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

V prvem projektu za pridobitev dokumentarnega filma o industrijski dediščini Novega
mesta bo Studio Virc v sodelovanju z Dolenjskim muzejem razvijal projekt do njegovega
nastanka v obliki dokumentarnega filma.
Sodelovanje na nominaciji za Oscarja za tujejezični film predstavlja promocijo
novomeškega režiserja ter slovenskega filma za najbolj prestižno filmsko nagrado.

05086007 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu

11.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 120. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo, ki je v smiselni povezavi z 79. členom ter s tretjim odstavkom 100.
člena zakona (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/2013 in 68/16)
razpisuje MO Novo mesto sredstva za sofinanciranje najemnin organizacijam, ki delujejo v
javnem interesu na področju kulture in jim občina ne more zagotoviti ustreznih prostorov.
Na javni poziv sta prispeli dve vlogi in sta obema prijaviteljema sredstva odobrena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva za sofinanciranje najemnin organizacijam, ki delujejo v javnem interesu sta
prejeli Založba Goga za delovanje Knjigarne Goga na Glavnem trgu in LokalPatriot za
delovanje Galerije Simulaker na Vrhovčevi ulici. Obe lokaciji sta v strogem centru in z
odlično kulturno-umetniško produkcijo na področju literarne, glasbeno-gledališke ter
likovne umetnosti vnašata dogajanje v mestno jedro z dogodki, ki so za publiko
brezplačni.

2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom

3.515 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Predvideno je bilo prekritje strehe Narodnega doma. Ker se nelegalni uporabniki doma ne
želijo izseliti, dela kljub izbranemu izvajalcu del nismo pričeli izvajati. Tako je na tej
postavki realizirana le izdelava PZI projekta prekritja strehe ter stroški izdelave
varnostnega načrta prekritja objekta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Dela zaradi neizselitve nelegalnih uporabnikov doma niso realizirana v okviru plana.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se nanaša na NRP OB085-17-0019 Narodni dom.

2305082019 Investicijski odhodki - APT

25.565 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila realizirana za investicijsko vzdrževalna dela na Anton
Podbevšek Teatru in sicer za sanacijo obstoječega lesenega poda v dvorani novomeške
pomladi in sanacijo zamakanja meteorne vode v kletne prostore.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Načrtovana sanacijska dela so bila v celoti realizirana.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima povezave na NRP.
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2305082027 Arheološki park Situla (Marof)

26.236 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za:
- izvedbo interdisciplinarne delavnice »Arheološki park Marof v Novem mestu«, v kateri so
sodelovali študenti in mentorji Fakultete za arhitekturo, Biotehniške fakultete, Oddelka za
krajinsko arhitekturo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Na delavnici so
bile predstavljene različne arhitekturne ter krajinske ureditve ter predlog oblikovanja
celostne grafične podobe;
- izdelavo geodetskega načrta za območje arheološkega parka
- plačilo izdelave 1. faze Strokovnih podlag na nivoju idejne zasnove na območju
celotnega arheološkega parka na Marofu
- pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist (za izgradnjo pešpoti, ureditev
brežine, postavitev urbane opreme, telekomunikacijskega omrežja, javne razsvetljave,
ureditve igrišča na gradišču Marof)
Vsebine, ki so bile v celoti izvedene do konca leta 2016, a bodo bremenile proračun 2017
so:
- Investicijska dokumentacija DIIP za Arheološki park;
- Javni natečaj za izdelavo celostne grafične podobe Arheološkega parka Situla;
- Arboristično mnenje o stanju dreves v Ketttejevem drevoredu.
Vsebine, ki so bile v delno izvedene v letu 2016, in bodo bremenile proračun 2017 so:
- Projekt za izvedbo na območju Kettejevega drevoreda z gradiščem Marof, ki se
navezuje na vsebine arheološkega parka, in je v zaključni fazi (projekt je voden pod
imenom Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored);
- izdelava 2. faze Strokovnih podlag na nivoju idejne zasnove na območju celotnega
arheološkega parka na Marofu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili glede na planirane aktivnosti izvedeni deloma, predvsem zaradi
izredne kompleksnosti tematike projekta, ki vključuje oz. zahteva konsenz večjega števila
različnih (ključnih) deležnikov (MONM, NUP, lastniki zemljišč, druga stroka ...).
Iz naslova navedenega namena in ciljev je za izvedbo večina planiranih aktivnosti ključno
tudi sofinanciranje projektov iz skladov Evropske unije. Za namen pridobivanja EU
sredstev za mehke vsebine, vezane na Arheološki park Situla, je bila tako kreirana nova
PP in NRP OB085-17-0135 (Arhipark-net), in sicer za prijavo projekta »Čezmejni turistični
produkt mreža arheoloških parkov« z akronimom »ARHIPARK-NET« na razpis Interreg
VA Slovenija-Hrvaška v novembru 2016.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

PP se navezuje na NRP OB085-16-0127.
Projekt ureditve Arheološkega parka Situla (Marof ) je projekt celostne ohranitve
arheološko pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni
bližini mestnega jedra Novega mesta.
Najpomembnejša razloga za investicijo sta vzpostavitev arheološkega parka, ki bo
Novemu mestu omogočil postati pomembna evropska turistična destinacija na področju
trženja kulturne dediščine ter v delu parka ureditev osrednje zelene površine mesta z
dodanimi vsebinami, ki bodo dvignile kakovost bivanja v Novem mestu.
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Izdelane so Strokovne podlage na nivoju idejne zasnove na območju celotnega
arheološkega parka na Marofu, Projekt za izvedbo na območju Kettejevega drevoreda z
gradiščem Marof, ki se navezuje na vsebine arheološkega parka, je v zaključni fazi
(projekt je voden pod imenom Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored).
Izdelana je investicijska dokumentacija DIIP za Arheološki park in izveden je Javni natečaj
za izdelavo celostne grafične podobe Arheološkega parka Situla.

2305082029 Knjižnica Mirana Jarca - nakup bibliobusa

47.485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je na podlagi Pogodbe št. 3340-15-126066 o financiranju in izvedbi
projekta nakupa bibliobusa v letih 2015 in 2016 ter na podlagi 52. člena Zakona o
knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 92/15), 103. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca (Ur. l. RS, št. 43/2013-UPB1,
DUL, št. 32/16) sofinancirala nakup bibliobusa. Sofinanciranje nakupa bibliobusa je
omogočilo kot večinski sofinancer Ministrstvo za kulturo, delež so participirale tudi
sosednje občine, pogodbene partnerice Knjižnice Mirana Jarca.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Izdelava, nakup bibliobusa in primopredaja je uspešno realizirana septembra 2016.

40 07 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE
DEJ AVNOSTI M LADIH
07097003 Mladinski projekti

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l . RS, št. 42/10)
namenjamo sredstva izvajanju mladinskih projektov, ki potekajo v območju MO Novo
mesto. Namenjena so spodbujanju dejavnosti otrok in mladine na področjih sociale,
mladinske participacije, prostega časa, ekologije, prostovoljstva. Sredstva se razdelijo na
podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Preko javnega razpisa MO NM za področje mladine, ki je bil objavljen v mesecu
decembru 2015 in januarju 2016 smo podprli delovanje dveh organizacij z statusom
mladinskega centra Lokalpatriot in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
ter delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrok in mladine (23
organizacij) z 32 izvedenimi projekti. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2016 število
izvedenih projektov povečalo.

07097004 Celoletni mladinski programi

52.721 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l . RS, št. 42/10)
namenjamo sredstva celoletnemu delovanju mladinskih organizacij in organizacij za
mlade, ki svoje programe izvajajo skozi večji del leta.
Sofinancira se vsebine namenjene otrokom in mladim, ki stabilno in stalno delujejo v
lokalnem okolju. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Preko javnega razpisa MO NM za področje mladine, ki je bil objavljen v mesecu
decembru 2015 in januarju 2016 smo podprli delovanje dveh organizacij z statusom
mladinskega centra in delovanje ostalih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju
otrok in mladine z enajstimi celoletnimi programi.
V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2016 število celoletnih programov povečalo za 3.
Povečala se je tudi skupna vrednost prijavljenih programov in sicer za 10,5 %. Zmanjšala
pa se je višina zaprošenih sredstev za skoraj 4,8 %. Znesek sofinanciranja celoletnih
programov se ni spremenil glede na leto 2015.

07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnin

8.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za delovanje Mladinskega centra na
osnovi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l . RS, št. 42/10).
Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Dodeljena sredstva so bila dodeljena organizaciji z statusom Mladinskega centra to je
zavodu LokalPatriot, ki je tudi s to pomočjo pripravil program aktivnosti za mlade.

40 08 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO
08084001 Območno združenje rdečega križa

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvi zakona o Rdečem križu Slovenije občina
zagotavlja sredstva za sofinanciranje humanitarne dejavnosti. Sredstva so bila namenjena
za letovanje otrok in za izvajanje splošno humanitarnih programov (krvodajalstvo, širjenje
prostovoljnega dela, medgeneracijska solidarnost, razdelilnica hrane).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na zastavljeni cilj in plan dela.

08084004 Dnevni center za odvisnike

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje materialni stroškov programa Sprejemnega
in Dnevnega centra za osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo. Program izvaja Društvo
PROJEKT ČLOVEK iz Ljubljane.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na zastavljeni cilj in plan dela.

08084005 Projekt Soro - sodelovanje za zdravje Romov

8.565 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so zagotovljena za izvajanje projekta SORO-Sodelovanje za
zdravje Romov, sofinanciranega s strani Norveškega finančnega mehanizma. Sredstva so
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bila porabljena za strošek dela izvajalcev oziroma zaposlenih na tem projektu na podlagi
odredbe župana in za materialne stroške, nastale za izvedbo posameznih nalog,
predvidenih v programu projekta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zahtevki za povračilo upravičenih stroškov za izvajanje projekta SORO za 4. poročilo še
niso bili izvedeni s strani Službe Vlade RS za kohezijsko politiko.

08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

86.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca
na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo
mesto v znesku 220 EUR na novorojenca.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Upravičencem do enkratne denarne pomoči za novorojenca smo na podlagi pravilnika
izdali odločbe in poravnali vse obveznosti.

08107002 Denarne pomoči

109.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Pravna podlaga za dodeljevanje denarnih pomoči je Pravilnik o dodeljevanju enkratne
denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto in je namenjena posameznikov
oziroma družini za: poplačilo najnujnejših življenjskih stroškov, nakup šolskih potrebščin,
nakup kurjave in ozimnice, nabavo ortopedskih in tehničnih pripomočkov za bolne,
doplačilo zdravil in za kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne
ogroženosti. Višina denarne pomoči znaša največ do višine osnovnega zneska
minimalnega dohodka v državi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na upravičenost do pomoči in se vsako
leto povečujejo glede na materialno in socialno ogroženost prebivalstva.

08107003 Stroški pogrebnin

8.652 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so realizirana glede na gibanja števila umrlih brez dedičev.

08107004 Donirana hrana

3.703 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila zagotovljena za kritje materialnih stroškov za izvajanje
programa in nakupu osnovne opreme (hladilnik, posoda za prevoz in razdelitev hrane,...).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na zastavljeni cilj plan dela.
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08109001 Splošni socialni zavodi

322.608 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V dvanajstih splošnih socialnih zavodih je bilo v letu 2016 nastanjenih v povprečju 50
občanov, za katere je Mestna občina zagotavljala financiranje storitev institucionalnega
varstva oziroma stroškov oskrbe v zavodih za odrasle za upravičence, ki so bili na podlagi
odločbe Centra za socialno delo v celoti ali delno oproščen plačila zavodske oskrbe v
splošnih zavodih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na število vključenih občanov v
institucionalno varstvo na podlagi odločbe Centra za socialno delo.

08109002 Posebni socialni zavodi

188.231 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Posebni socialni zavodi in stanovanjske skupnosti so namenjeni varstvu odraslim osebam
z motnjami v duševnem zdravju. V letu 2016 je bilo v posebnih socialnih zavodih in
stanovanjskih skupnostih nameščenih v povprečju 17 občanov Mestne občine Novo
mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na število vključenih občanov v
institucionalno varstvo na podlagi odločbe Centra za socialno delo in dogovorov o
nastanitvi v mrežo stanovanjskih skupin.

08109003 Varstveno delovni center

149.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 je bilo v Varstveno delovnem centru Novo mesto, ki opravlja naloge varstva in
organiziranja zaposlitve pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete osebe,
nameščenih v povprečju 22 duševno prizadetih občanov naše občine, za katere je občina
prispevala oskrbne stroške.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na število vključenih oseb v
institucionalno varstvo na podlagi odločbe Centra za socialno delo.

08109005 Pomoč na domu

371.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Pomoč na domu je organizirana oblika socialno varstvene pomoči, ki se začne izvajati na
zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Podlaga za organizacijo in
subvencioniranje te pomoči Zakon o socialnem varstvu. V letu 2016 je bilo v povprečju
140 uporabnikov pomoči.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na število uporabnikov, vključenih v
oskrbo pomoči na domu.
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08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva

155.721 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 45 programov oziroma projektov
dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih in drugih organizacij, ki s
svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov
oz. skupin občanov.
Sredstva za redno delo društev upokojencev so bila namenjena za sofinanciranje 10
društev upokojencev, ki delujejo na območju občine.
Regijski center NVO je projekt za podporo nevladnim organizacijam, ki ga izvaja DRPD
Novo mesto. Sredstva so bila namenjena za dodatne aktivnosti NVO s področja
socialnega varstva, predvsem svetovanju in pomoči pri prijavah na državne in evropske
razpise, vpisom v register prostovoljnih organizacij, pridobitvi statusa v javnem interesu,
organiziranju izobraževanj in delavnic za NVO.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila v celoti realizirana glede na razpisana sredstva.

08109007 Javna dela

171.057 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 30 programov javnih del s področja
socialnega varstva in mladine, v katere je bilo vključenih 42 delavcev od II. do VII. stopnje
izobrazbe. Mestna občina Novo mesto je kot naročnik javnih del krila stroške razlike do
izhodiščnih plač za brezposelne osebe v višini od 5 do 25 % po Splošni kolektivni pogodbi
za negospodarstvo, odvisno od vključene ciljne skupine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na plan proračuna.

08109010 Družinski pomočnik

116.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu ima družinski pomočnik pravico do delnega
plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače, oziroma sorazmernega dela plačila
za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. V letu 2016 je
nalogo družinskega pomočnika opravljalo v povprečju 10 oseb.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na število družinskih pomočnikov, ki jim
je bila priznana pravica s strani komisije, imenovane s strani pristojnega zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

08109014 Subvencije stanarin

149.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S te postavke se je na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Novo mesto
financirala delna nadomestitev najemnine lastnikom stanovanj, v katerih prebivajo
socialno ogroženi najemniki neprofitnih in tržnih stanovanj.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Poravnali smo vse obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin prosilcem po izdanih
odločbah, ki so na podlagi veljavne zakonodaje upravičeni do subvencije.

08109015 Društvo upokojencev - hiša sožitja

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje izvajanja programa
medgeneracijskega centra "Hiša sožitja" izvajalca Društva upokojencev Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na zastavljeni cilj in plan dela.

40 10 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO
10074001 LAS za preprečevanje zasvojenosti

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena financiranju preventivnih projektov na področju zasvojenosti,
ki jih je skupina LAS izvajala skladno s sprejetim načrtom dela za leto 2016. Višina
sredstev je znašala 20.000,00 EUR, ki so bila razpisana v namen iskanja
najustreznejšega izvajalca, ki bi s programom delovanja na področju zasvojenosti celovito
zaobjel problematiko. V letu 2016 je bilo izbrano Društvo Srečanje, z referencami
večletnega delovanja v novomeški lokalni skupnosti, ki je izvedlo v javnem razpisu
določene preventivne in kurativne dejavnosti.
Zakonske podlage:
Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev
prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99),
-

Sklep župana o ustanovitvi LAS,

-

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2003 - 2008

-

Letni akcijski plan dela LAS (potrdi ga župan s sklepom)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila v celoti realizirana glede na razpisana sredstva.

10076001 Mrliško pregledna služba

29.523 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina zagotavlja
mrliško pregledno službo. Organizacija in skrb za delovanje te službe obsega storitve
mrliških ogledov, sanitarne obdukcije, analize (alkoholometrične in toksikološke), ki jih
predpiše zdravnik obducent v zvezi z razjasnitvijo vzroka smrti pokojnika (ki je imel zadnje
stalno prebivališče v naši občini), prevoze pokojnika (ter ostale storitve v zvezi s
prevozom pokojnikov).
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na gibanja števila umrlih in posledično
opravljenih storitev mrliških ogledov.

10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

402.132 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
brezposelnih oseb, ki prebivajo na našem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega
na drug način ter plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta
starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za
njih oziroma, ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.
Povprečno je bilo na mesec zavarovanih cca. 1.060 občanov, otrok pa cca. 4. Prispevek
je znašal 30,81 EUR/osebo, za otroka pa je prispevek znašal 47,13 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Občanom Mestne občine Novo mesto, ki so nezaposleni iz upravičenih razlogov in
otrokom do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, smo
zagotovili plačila prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje in jim omogočili
osnovno zdravstveno varstvo.

40 11 OBČINSKA UPRAVA - KOM UNALNA
DEJ AVNOST
11049002 Vzdrževanje vodnjakov

2.429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva iz te proračunske postavke so bila porabljena za plačilo vodarine in komunalnih
storitev, ter del za tekoče vzdrževanje vodnjakov. Tekoče vzdrževanje vodnjakov zajema
čiščenje vodnjakov zaradi vodnega kamna, ki se nalaga na stenah vodnjaka zaradi
obratovanja. Dejanski stroški rednega vzdrževanja so bili v enakem obsegu storitev kot v
preteklem letu. Postavka zajema poleg vzdrževanja vodnjaka na Glavnem trgu tudi
vzdrževanje in vodarino izlivke »Kapitelj«, rondoja na severni obvoznici in fontane na
Novem trgu«.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP

11049004 Obnova parkovne opreme

13.171 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila v letu 2016 namenjena za dobavo in montažo koškov za smeti ter za
prenovo in dobavo novih klopi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP

11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva

11 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za plačevanje manjših zadev s komunalnega področja za
zadeve, ki niso bile predvidene v drugih proračunskih postavkah (plačevanje plačilo
vodnega nadomestila ...)
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezav na NRP.

11049009 Ureditev pešpoti

9.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sanacijo pešpoti na območju Mestne občine Novo mesto.
Zaradi
vremenskih nevšečnosti
je bila sanirana uničena pešpot Mordaksovo
sprehajališče. Na novo je bilo popeskano sprehajališče Šance Loka. Na novo je bilo
tamponirano Zupančičevo sprehajališče in Julijina pot. V letu 2016 se je povečalo število
bobrov na območju parka EU in s tem tudi število uničenih dreves. V okviru te postavke je
bilo zaščiteno tudi drevje na območju parka EU.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP

11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

12.376 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so bila v letu 2016 porabljena za sanacijo drevoreda na
Šmihelskem pokopališču in delne ureditve pešpoti na območju pokopališča Srebrniče.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP

11049013 Javne sanitarije

15.716 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva smo namenili za vzdrževanje javnih sanitarij in za plačilo zaposlenega v objektu
javnih sanitarijah v Novem mestu. V letu 2016 je bila sklenjena pogodba za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja sanitarij neposredno z invalidskim podjetjem.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP

11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. Objekte

7.688 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na navedeni postavki se zagotavlja sredstva za delne oprostitve pri plačilu komunalnega
prispevka za kmetijske objekte, v kolikor investitorji izpolnjujejo pogoje, določene s
sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto«( Ur.l. RS, št.
112/13). Realizirana sredstva na tej postavki so vezana na izdane odločbe o odmeri
komunalnega prispevka v zvezi z oprostitvami komunalnega prispevka za kmetijske
objekte.

11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala

59.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila v letu 2016 namenjena za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za
zbiranje odpadkov - zabojniki za odpadke in ekološki otoki. Dejavnost izvaja JP Komunala
Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP

11051010 Ravnanje z odpadki Cerod

102.118 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in za nepredvidene intervencije
na infrastrukturi centra za ravnanje z odpadki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Investicijsko vzdrževalna dela so bila realizirana skladno z letnim planom dela družbe
CeROD. Plan dela potrdi svet županov in skupščina družbe.
Mestna občina Novo mesto za investicijsko vzdrževanje zagotavlja samo svoj delež.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-176-0118. Investicijski odhodki ravnanje z odpadki Cerod.

11052007 Odvajanje odpadnih voda

218.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Planirana sredstva so bila porabljena za investicijsko tehnično dokumentacijo,
investicijsko vzdrževanje objektov, za nepredvidene intervencije na kanalizacijskem
omrežju.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Investicije so izvedene v skladu s planom vzdrževanja. Dejavnost izvaja javno podjetje
Komunala Novo mesto d.o.o.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP.

11053001 Čiščenje javnih površin – Komunala

244.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za izvajanje gospodarske javne službe
čiščenja in vzdrževanja javnih površin in za zimsko čiščenje javnih površin. V čiščenje, ki
vključuje preko 80.000 m2 javnih površin, je vključeno poleg rednega čiščenja in
pometanja, tudi pometanje, pospravljanje odpadkov in opravila, ki niso vključena v redno
vzdrževanje ob dodatnih prireditvah in kulturnih dogodkih. Zimsko čiščenje pa zajema,
ročno in strojno odstranjevanje snega v zimskem času, odvoz snega, material za
posipavanje in pripravljenost na domu v času izvajanja zimske službe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP

11056001 Vzdrževanje zelenih površin

310.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva iz te postavke so bila v celoti porabljena za vzdrževanje zelenih površin.
Vzdrževanje zelenih površin je v Mestni občini Novo mesto opredeljeno kot izbirna
gospodarska javna služba, ki jo na podlagi Odloka o urejanju zelenih površin izvaja
koncesionar. Kot javne zelene površine, ki jih ureja koncesionar, se štejejo hortikulturno
urejene zelene površine, ki so v lasti ali v upravljanju Mestne občine Novo mesto, in sicer
zlasti: javne zelenice, javni parki, javni drevoredi, javni okrasni nasadi, javna
sprehajališča, javne zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih in posameznih
turističnih objektih, brežine ob občinskih cestah, brežine vodotokov… Vzdrževanje zelenih
površin zajema spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin, tedensko in mesečno
pobiranje smeti, vzdrževalna dela in košnja travnatih površin, gnojenje trat in ostalih
rastlin, urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic, oskrba, čiščenje in obrezovanje
dreves, drevoredov in grmovnic, zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih
rastlin, obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa
in preglednosti, oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih, varstvo rastlin pred
rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami, redno pometanje in pobiranje smeti v
parkih in na zelenicah in druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen
videz zelenih površin. Izvajanje koncesije se izvaja na podlagi potrjenega letnega plana.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP
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11056002 Analize, meritve

1.365 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena plačilom stroškov izvedbe analize kopalnih voda na reki Krki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezav na NRP.

11063001 Regresiranje dostave pitne vode

19.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za regresiranje prevoza pitne vode. Regresiranje se nanaša
na celotne stroške prevoza vode, strošek vode pa plača upravičenec oz. naročnik.
Dostava vode gospodinjstvom se izvaja na področju, kjer ni možnosti priklopa na javno
vodovodno omrežje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP

11063006 Vodooskrba s števnino

231.206 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Planirana sredstva so bila porabljena za investicijsko tehnično dokumentacijo,
investicijsko vzdrževanje objektov, za nepredvidene intervencije na vodovodnem omrežju
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Investicije so izvedene v skladu s planom vzdrževanja. Dejavnost izvaja javno podjetje
Komunala Novo mesto d.o.o.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP.

2311051007 Investicijski odhodki - CEROD II.

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza« je bil na podlagi
odločitve Sveta županov 12. 05. 2015 ustavljen zaradi zapletov pri pridobivanju
okoljevarstvenega dovoljenja za izgradnjo MBO, ki je bil predpogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo in posledično do prekinitve sofinancerske
pogodbe s strani države, saj izvedba del v začrtanih rokih po sklenjeni izvajalski pogodbi
ni bila več realna.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bil predpogoj za pridobitev gradbenega
dovoljenja za predvideno gradnjo, je prišlo do velikih zamud pri izvajanju terminskega
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plana investicije. Zaradi prevelikih finančnih tveganj prevzemanja obveznosti občin in s
strani države postavljenih rokov o zaključku projekta, je Svet županov dne 12. 05. 2015
sprejel odločitev o zaustavitvi projekta.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se je navezoval na NRP št. OB085-13-0029.

2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč

9.828 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 sprejela Pravilnik o dodelitvi proračunskih
sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih
črpališč v Mestni občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/13 (V
nadaljevanju: Pravilnik).
Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav
in hišnih črpališč. Sredstva so se občanom dodeljevala skladno s Pravilnikom ter na
podlagi objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih
naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija je odvisna od vloženih zahtevkov za sofinanciranje. V letu 2016 je bilo prejetih
in rešenih 14 vlog za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih
črpališč.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima povezave na NRP.

2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske
3.228.139 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjska se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe
»Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za
zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.
V okviru projekta bo do konca leta 2018 zgrajeno 39.354 m cevovodov, od tega
hidravlična izboljšava cevovodov skupne dolžine 29.761 m in novogradnja cevovodov
(povezave na obstoječe omrežje) skupne dolžine 9.395 m. Poleg tega bosta izgrajeni 2
vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (od tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališče.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Investicija se izvaja v skladu s terminskim in finančnim planom.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se izvršujejo
preko NRP: šifra OB085-11-0054.
V letu 2016 je bil projekt realiziran v naslednjem obsegu:
- pridobitev sklepa o sofinanciranju operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju Osrednje Dolenjske ter podpis sofinancerskih pogodb.
- izgradnja vodarne Stopiče,
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- izgradnja vodarne Jezero,
- pričetek gradnje cevovodov in vodohranov.

2311063023 Investicijsko vzdrževanje hidrantov

19.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo
biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje
Komunala Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter
zamenjavo hidrantov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Investicije so izvedene v skladu s planom vzdrževanja. Dejavnost izvaja javno podjetje
Komunala Novo mesto d.o.o..
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, se ne izvršujejo preko
NRP.

2311063029 Ureditev mestnega jedra

2.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi zaključenega javnega natečaja za Prenovo odprtih javnih površin Mestnega
jedra Novega mesta, smo po izbrani natečajni rešitvi naročili izdelavo investicijske in
projektne dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija postavke se nanaša na izdelavo investicijske in projektne dokumentacije.
Investicijska dokumentacija za prenovo dveh sklopov ureditve mestnega jedra je bila
izdelana in predana, projektna dokumentacija pa bo predana v letu 2017. Vse nadaljnje
aktivnosti fizičnih prenov mestnega jedra bodo sledile po izdelavi ustrezne projektne
dokumentacije in pridobitvi sofinancerskih sredstev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP:
OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra (projektna dokumentacija ter izvedba 3. in 4.
sklopa ureditve mestnega jedra),
OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg,
OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica.
Izvedba projekta je predvidena s sofinanciranjem kohezije v novi finančni perspektivi
2014-2020.

2311064002 Investicijski odhodki - javna razsvetljava

84.035 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za Investicijsko vzdrževanje in dograditve sistema na
področju urejanja objektov in naprav javne razsvetljave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

2311064003 Investicije v javno razsvetljavo

66.088 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za Investicijsko vzdrževanje na področju urejanja objektov in
naprav javne razsvetljave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

2311064006 Pločnik in JR Kamence

13.356 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 so bile izvedene naslednje dejavnosti:
izdelava investicijske dokumentacije – dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP),
-

izdelava projektne dokumentacije – projekt za izvedbo (PZI),

pridobivanje zemljišč za izvedbo investicije s pridobitvijo lastninske, služnostne ali
stavbne pravice (pridobitev preostanka zemljišč za izvedbo investicije je predvidena v letu
2017).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi pri izdelavi investicijske in projektne
dokumentacije. Pridobivanje zemljišč ni bilo zaključeno zaradi usklajevanja z lastniki,
predvsem na predvideni trasi obnove ceste med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo,
in se bo nadaljevalo v letu 2017. Zaradi nepridobljenih zemljišč se še ni začela izvajati
rekonstrukcija ceste (2. faza investicije po PZI). V letu 2017 je namesto rekonstrukcije
ceste predvidena izvedba javne razsvetljave v Dolenjih Kamencah (1. faza investicije po
PZI).
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

2317062026 Urejanje romskih naselij

2.463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za:
- izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta izboljšanja osnovne
komunalne infrastrukture "Ureditev RN Žabjak/Brezje" in
- izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in izvedbo
(PZI) za transformatorsko postajo v romskem naselju Brezje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Urejanje romskih naselij je področje, kjer še ne dosegamo zastavljenih ciljev iz Sprejete
strategije. Gre za zahtevne projekte, ki jih mestna občina ne zmore financirati sama,
država pa v zadnjih letih v sofinanciranje urejanja romskih naselij investira manj kot 1 mio
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EUR letno. Tudi za sofinanciranje v proračunskih letih 2016-17 so bila razpisana prenizka
sredstva, v marcu 2016 prijavljeni projekt mestne občine je sicer izpolnil zahteve razpisa,
vendar zaradi vsebine razpisnih pogojev in načina vrednotenja prijav mestna občina ni
pridobila sofinancerskih sredstev. Ker je predvidljivo in stabilno sofinanciranje lokalnih
projektov urejanja romskih naselij predpogoj doseganja zastavljenih strateških ciljev, si
mestna občina prizadeva za poseben načrt oz. dogovor z državo, v katerem bi projektno
opredelili skupne projekte v okviru načrtov razvojnih programov.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij, ki je
namenjen urejanju obstoječih romskih naselij, z namenom zagotovitve pravice dostopa do
zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne opremljenosti
bivalnih območij.

40 12 OBČINSKA UPRAVA - PROM ET
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa

575.977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestni potniški promet se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe in aneksov k osnovni
koncesijski pogodbi. Mestni promet deluje na petih avtobusnih linijah od katerih ena
spreminja potek trase v času obratovanja (linija 1A in 1B). V letu 2016 je MPP obratoval
na podlagi voznega reda, ki se je oblikoval od 1. julija 2015 z dopolnitvami po 1.
septembru 2015, ko je začel veljati nov vozni red v terminsko deljenem režimu
dopoldanskega in popoldanskega obratovanja, ter dodatnih krožnih dopoldanskih in
popoldanskih voženj in večerne zadnje vožnje..
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji v MPP so bili realizirani (racionalizacija poslovanja, realizacija plana, prilagoditev
voznih redov, sodelovanje v ETM...)
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezave na NRP

12045102 Urejanje mirujočega prometa

2.954 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in urejanje javnih parkirnih prostorov na
območju ožjega in širšega mestnega jedra in urejanju parkirnih prostorov za dostavna
vozila. Izvedena je bila obnova talnih oznak na določenih parkiriščih. Sredstva so
porabljena tudi za tiskanje raznih dovolilnic, ki jih je po Odloku dolžna pripraviti in izdajati
občinska uprava (dovolilnice za gospodinjstva in tovorna vozila Upravni postopki za izdajo
dovolilnic za parkiranje (v mestnem jedru) in za dostavo v mestno jedro potekajo skozi
celo leto. za dostop v staro mestno jedro, dovolilnice za invalide in dovolilnice za upravne
organe). V zvezi z urejanjem mirujočega prometa na območju ožjega mestnega središča
so bile sprejete nove zakonske podlage – Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni
občini Novo mesto in Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto. Urejeno je bilo tudi parkirišče na Novem trgu, za pošto na
območju nekdanje stavbe Novi trg 6, ki omogoča dodatna parkirna mesta za dostop v
staro mestno jedri in poslovni del Novega trga.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezave na NRP.

12045103 Urejanje kolesarskih stez

28.997 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izvedli smo dela za odpravo sistemskih napak na kolesarskem omrežju in izvedli
spremembe talnih oznak. Z razvojem kolesarske mreže se povečuje tudi število kolesarjev
zaradi tega je potrebno zagotoviti pogoje za varno vožnjo zlasti za najmlajše udeležence v
prometu. V letu 2016 smo nadaljevali z obnovo kolesarskih površin in sicer barvanje
površin, talnih oznak, zamenjavo uničenih prometnih znakov na kolesarskih stezah.
Izvedli smo obnovo na Andrijaničevi, Ljubljanski cesti, sodelovali pri pripravi podlag za
vzpostavitev kolesarske povezave Sava-Krka bike in drugo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezave na NRP.

12045106 Semaforske naprave

49.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu z Zakonom o cestah, Mestna občina Novo mesto vzdržuje vse svetlobne
prometne znake (SPZ) v naseljih Mestne občine Novo mesto (semaforske naprave,
svetlobni znaki in prehodi za pešce z utripajočimi lučmi). Na področju gospodarske javne
službe urejanja svetlobnih prometnih znakov je koncesionar izvajal redna vzdrževalna
dela, ki obsegajo zamenjavo okvarjenih delov (žarnice, varovalke, transformatorje,
signalne tipke, semaforske glave ipd.) in najnujnejša popravila, ki se pojavljajo zaradi
vandalizma ali prometnih nesreč.
Za potrebe pridobivanja podatkov o prometnih tokovih na posameznih odsekih občinskih
cest in na pobudo krajevnih skupnostih, občanov, šol in po uradni dolžnosti, smo preko
koncesionarja svetlobnih prometnih znakov izvedli vrsto postavitev radarskih tabel in
števca prometa na lokacijah, kjer je bilo meritve smiselno izvesti. Pridobljeni podatki
služijo kot pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje varnosti v prometu na
posameznih odsekih cest. Podatke o prometnem toku pridobivamo tudi iz stacionarnega
števca prometa na Šmarješki cesti in se lahko uporabijo pri izdelavi prometnih študij in
projektov za rekonstrukcijo občinskih cest.
Del sredstev se porabi za plačilo stroškov porabljene električne energije (tokovine) za
delovanje svetlobnih prometnih znakov in naprav.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.
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12045108 Avtobusna postajališča

34.589 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in urejanje talne in vertikalne prometne
signalizacije, dobavo zavetišč za potnike in druge opreme avtobusnih postajališč. Obnovili
smo prek trideset talnih oznak na avtobusnih postajališčih in zarisali nekatera nova
postajališča. S Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
smo uskladili nekaj prometnih znakov za označitev avtobusnih postajališč, zamenjali smo
nekaj klopi in košev v zavetiščih za potnike in steklenih stranic, ki so bile zaradi
vandalizma razbite.
Ob občinskih cestah po katerih potekajo linije mestnega potniškega prometa je še nekaj
avtobusnih postajališč, ki se nahajajo na vozišču cest. Zaveza Mestne občine Novo mesto
je, da se le ta uredijo izven vozišč cest saj se tako izboljša varnost v prometu. V letu 2016
smo za potrebe prevoza šolskih otrok uredili avtobusna postajališča z zavetišči v Velikem
Podljubnu, Stranski vasi, Lakovnicah in Daljnem vrhu, uredili smo tudi nadstrešnico pod
glavno avtobusno postajo Novo mesto. Dokončana je projektna dokumentacija za ureditev
para avtobusnih postajališč v Prečni.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezave na NRP.

12045109 Ureditev prehodov za pešce

11.033 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva smo porabili za vzdrževanje prehodov za pešce. Posebno pozornost smo
usmerili na urejanje prehodov na šolskih poteh in na nekaterih lokacijah prehodov za
pešce izvedli kontrastno horizontalno prometno signalizacijo. Del sredstev se namenja za
pripravo projektne dokumentacije za urejanje prehodov za pešce. Na obstoječih
prometnih površinah smo izvedli tudi nekaj izboljšav z označitvijo prehodov, koridorjev na
Šmihelski, Šegovi, Glavnem trgu in v bližini šol v povezavi z elementi za umirjanje
prometa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezave na NRP.

12045113 Usmerjevalni sistem

26.884 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvajanje dejavnosti usmerjevalnega sistema v Mestni
občini Novo mesto. Zajema celovit sistem na območju Novega mesta, ki je danes
vzpostavljen in predstavlja urejen ter vzoren usmerjevalni sistem. Namenjen je
udeležencem v cestnem prometu, saj jim nudi nabor uporabnih informacij o ciljih v
prostoru kjer se nahajajo. Usmerjevalni sistem plasira informacije o kulturnih spomenikih,
varovanih območjih narave oz. naravnih znamenitostih, turističnih vsebinah v prostoru
(hoteli, moteli, večji gostinski objekti in območja), pomembnih objektih in napravah v
naselju (bolnišnica, zdravstveni dom, lekarna, avtobusna in železniška postaja, športna
dvorana…). V okviru vzpostavitve sistema smo celostno in smiselno uporabili zakonske
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podlage iz področja cest, prometa ter prometne signalizacije in prometne opreme, povzeli
pa smo tudi usmeritve za postavljanje turistične in obvestilne prometne signalizacije, ki
smo jih prejeli s strani Direkcije RS za infrastrukturo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

12045114 Celostna prometna strategija

23.668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za izdelavo projekta "Celostna prometna strategija" in sicer 1.
faze priprave CPS - Zagon procesa za Mestno občino Novo mesto
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj je bil realiziran.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka je navezana na OB085-16-0150 Celostna prometna strategija.

12045115 Meritve v prometu

7.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S pomočjo prometno tehnične opreme za izvajanje meritev v prometu skozi celo leto
izvajamo različna merjenja na obravnavanih lokacijah v Mestni občini Novo mesto.
Podrobneje meritve z rezultati predstavimo v letnem poročilu o izvajanju meritev v
prometu v MONM, ter v poročilu Analiza hitrosti z radarsko tablo MHP 50 za OŠ Šmihel in
OŠ Grm. Ukrepe izvajanja meritev in opozarjanja voznikov na hitrost vožnje smo izvajali
na podlagi poziva občanov, šol, policije, KS, DRI in po uradni dolžnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezave na NRP.

12045116 Parkirna hiša in parkirišča

273.681 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za vzdrževanje parkirnih površin in investicijsko prenovo
parkomatov in opreme na javnih parkirnih površina za katere skrbi Komunala Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru proračunske postavke.

12045117 Najem površin za parkiranje

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za namen zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest.
Parkirišča za parkiranje na območju parkirišča Kandija so pomembna
z vidika
zagotavljanja zadostnih parkirnih površin za potrebe mestnega jedra ob prireditvah
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pomembnih za Mestno občino Novo mesto, parkirišča Novi trg, za pošto na območju
nekdanje stavbe Novi trg 6 pa za dostop do mestnega jedra in poslovnega dela Novi trg.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi v okviru proračunske postavke.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

12045118 Prometna varnost in preventiva
7.445 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa dela SPV v povezavi z NPVCP.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezave na NRP.

12045119 Nacionalni program varnosti cest. prometa

15.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa dela SPV v povezavi z NPVCP.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezave na NRP.

12045120 Avtobusna postaja NM - glavna

75.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za vzdrževanje Avtobusne postaje Novo mesto. Za redno in
investicijsko vzdrževanje ter za izvedbo videonadzora na samem objektu Avtobusne
postaje kot tudi objekta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so doseženi v okviru proračunske postavke.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

12045121 Signalizacija

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvedbo vertikalne prometne signalizacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilj je bil dosežen.
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13045113 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa

5.976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvedbo elementov za umirjanje prometa (vzdrževanje in
nove postavitve).

2311063016 Parkirišče Trdinova

7.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnega prispevka v fazi izdaje gradbenega
dovoljenja za ureditev parkirišč na Trdinovi ulici. Po izdelani projektni dokumentaciji je ob
Trdinovi ulici predvidenih 37 parkirnih mest in 1 parkirno mesto za funkcionalno ovirane
osebe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so realizirani v okviru zagotovljenih sredstev za pridobitev projektne
dokumentacije z gradbenim dovoljenjem. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno in je
dokončno, sama izvedba pa je predvidena v letih 2017/2018.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0026 - Ureditev parkirišč na Trdinovi.

2311063017 Parkirišča ob Kandijski cesti

976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto načrtuje infrastrukturno in parterno (obnova tlakov, urbane
opreme, javne razsvetljave, kanalizacije, vodovoda, itd.) prenovo Glavnega trga ter tudi
prenovo tržnice. Tako prenova Glavnega trga kot tudi prenova mestne tržnice in ostali
infrastrukturni posegi v samem mestnem jedru bodo hkratno posegli tudi v korist peščevih
površin na račun obstoječih parkirnih mest v mestnem jedru. Zaradi posega v površine v
mestnem jedru bo potrebno v neposredni bližini mestnega jedra zagotoviti dodatna
oziroma nadomestna parkirišča. Le ta so predvidena ob Kandijski cesti, in sicer na
Trdinovi in ob Težki vodi.
Na parkirišču ob Trdinovi, kjer je predvidenih 37 PM (parkirnih mest) in 1 PM za
funkcionalno ovirane osebe že imamo izdelano projektno dokumentacijo in pridobljeno
gradbeno dovoljenje.
Sredstva so bila predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije za ureditev parkirišča
ob Težki vodi, kjer je predvidenih cca 31 parkirnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Investicijska dokumentacija za parkirišča ob Težki vodi je bila izdelana in predana.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0170 - Parkirišča ob Kandijski cesti.
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40 13 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO
GOSPODARSTVO
11064004 Javna razsvetljava - tokovina

241.418 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za tokovino za sistem javne razsvetljave v Mestni občini Novo
mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili realizirani v okvirju proračunske postavke.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje

80.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje objektov in naprav sistema javne
razsvetljave v Mestni občini Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili realizirani v okvirju proračunske postavke.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

13045101 Vzdrževanje občinskih cest

1.867.678 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki jo ureja Odlok o
načinu izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
cest v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 8/15). Po odloku je predviden koncesijski način
izvajanja vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec gospodarske javne službe je koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo,inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d..
Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Mestne občine Novo mesto
431,923 km kategoriziranih cest, od tega 153,361 km lokalnih cest ter 278,562 km javnih
poti. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje,
preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi snega, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje
(pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije,
čiščenje, popravila cestne opreme, sanacija vozišča…). Stroški za izvedbo potrebnih del
(na lokalnih cestah), po pravilniku o rednem vzdrževanju, znašajo cca. 3.500 EUR/km
ceste.
Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Glede na
določila pravilnika in izkušenj iz preteklih let je bil sestavljen tudi program rednega
vzdrževanja občinskih cest, kateri je bil osnova za izvedbo javnega razpisa za podelitev
koncesije za vzdrževanje cest. Plačevanje poteka na osnovi potrjenih situacij o
izvršenih delih. Dejavnost se izvaja na podlagi potrjenih letnih planov vzdrževanja
občinskih cest.
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Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega
vzdrževanja občinskih cest, ki pa je posledično odvisno od trajanja zimskih razmer,
temperatur in izdatnosti snežnih padavin. Ob izvajanju le zakonsko določenih aktivnosti in
ob upoštevanju povprečnih zimskih razmer znaša vrednost del po koncesijski pogodbi
okoli 2,400.000 EUR. Praktično so lahko stroški izvajanja tudi večji od ocenjenih v
koncesiji. Glede na izkušnje v zadnjih letih pa strošek izvajanja zimske službe doseže 50
do 70 % ocenjene vrednosti koncesije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezav na NRP.

13045102 Popravilo mostov

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli nujna vzdrževalna dela, ki obsegajo: oplesk ograj,
popravilo ograj, manjša popravila lesenih mostov (Otočec, Šentpeter), popravilo ostalih
mostov; sanacija oziroma izvedba večjih asfaltnih zaplat na Šmihelskem mostu in
barvanje ograje na Kandijskem mostu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezav na NRP.

13045103 Odškodnine in drugo

3.094 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Neurejena lastninska razmerja iz preteklih desetletij še vedno zahtevajo zemljiško knjižno
urejanje predvsem tistih cest, ki jih zaradi dotrajanosti ponovno saniramo. V Mestni občini
Novo mesto je preko 80 km lokalnih cest, ki po posegu niso bile geodetsko odmerjene in
zemljiško knjižno urejene. S predvidenimi sredstvi smo izvedli nekaj najnujnejših odkupov
zemljišč, seznam zemljišč, ki so bila predvidena za nakup v letu 2016 je razviden iz plana
nabav.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezav na NRP.

13045104 Obnova mej ob javnih poteh

33.577 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena vzpostavitvi mej med javno in zasebno lastnino in postopno
odpravo neurejenih stanj in razmerij iz preteklih desetletij. Obnove mejnikov so prvi korak
za nadaljnje rešitve na občinskih cestah (ukrepi Inšpektorata, odškodnine, ukinitve ...). V
letu 2016 smo izvedli kar nekaj takih meritev; Bršljin, Uršna sela, Jurna vas, Hrušica,
Mala Cikava, Gabrje, Brinje, Petelinjek, Belokranjska cesta, Ratež, Plemberk, Škrjanče,
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Šukljetova, Cerovci, Mestne njive, Vrh pri Pahi, Kavce, Kančen dol, Jurna vas, Mačkovec,
Vrh pri Ljubnu, Stranska vas.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezav na NRP.

13045114 Ukrepi za zaščito občinske ceste v Grčevju

27.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo opornega zidu ob občinski cesti v Grčevju in s
tem izvedeni ukrepi za zaščito občinske ceste.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

2311064007 Urejanje pešpoti

1.367 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za pot Od mlina do mlina je bila naročena izdelava projekta PZI. Meseca decembra 2016
je bil izdelan projekt IDZ, ki predstavlja 1. fazo naročila. Ker načrtovana trasa poti leži v
območju poplavne nevarnosti bo potrebna izdelava Karta poplavne nevarnosti, kar
pomeni dodatni obseg del. Zaključna 2. faza projekta bo končana v letu 2017.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Izdelava projekta PZI je bila načrtovana v letu 2016. Zaradi dodatnega obsega del pri
izdelavi projektne dokumentacije, se 2. faza naročila prestavi v leto 2017.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

2312045103 Urejanje kolesarskih stez

13.458 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za obnovo kolesarskih stez na Andrijaničevi cesti, Ljubljanski
cesti in delu Kandijske ceste ter za izdelavo projektne dokumentacije za prometno
ureditev za ukinitev motornega prometa na delu občinske ceste Lešnica - Otočec.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.
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2312045104 Sava Krka Bike

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 so bile občine, ki so vključene v projekt ''Sava - Krka bike'', s strani DRSI in
DRI d.o.o. pozvane k sodelovanju za pripravo Elaborata prometne ureditve »Začasna
postavitev prometne signalizacije in izvedba gradbenih ukrepov na glavnih daljinskih
državnih povezavah D2, G17, G19 in D5«. Izdelan Elaborat smo občine prejele meseca
marca 2016. Po posredovanju predstavnikov RRA Posavje in RC NM je MzI za leto 2017
zagotovil sredstva za izvedbo prometne označitve, ki pa zaradi pomanjkanja sredstev ne
bodo vključevala izvedbo dodatnih gradbenih del. Iz razloga, da bi se označitev skozi
MONM že v prvi fazi izvedla po načrtovani končni rešitvi, je spomladi 2016 Urad za
prostor in razvoj pričel z aktivnostmi za ureditev spornega dela trase. Konec leta 2016 je
bil zaključen postopek ''pridobitve stavbne pravice za dosego javne koristi'' za manjkajoči
del zemljišča s parc št. 490 in 501, obe k.o. Smolenja vas, v skupni izmeri 2500 m 2. V
nadaljevanju se bo za odsek trase med naseljema Krko in Žihovim selom izdelala
projektna dokumentacija za ureditev kolesarske povezave, ki je predvidena v letu 2017.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

S sklenitvijo ''pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za dosego javne koristi'' je občina
pridobila pravico graditi na delu načrtovane trase kolesarske povezave, ki pred tem ni bila
v njeni lasti. Sklenjena pogodba občini omogoča izvedbo nadaljnjih korakov, ki so priprava
projektne dokumentacije in ureditev/izgradnja manjkajočega dela trase kolesarske
povezave.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na NRP OB085-14-0092 Sava Krka bike.
S kolesom ob Savi in Krki "Sava Krka bike" je skupni projekt štirinajstih občin posavske in
dolenjske regije, ki skupaj z Direkcijo RS za ceste želijo vzpostaviti infrastrukturo za
državne kolesarske povezave. Namen projekta je umestiti v prostor in zgraditi državne
kolesarske povezave ter v naslednjih fazah vzpostaviti mrežo regionalnih kolesarskih poti.
Projekt se izvaja v fazah. Prva faza, ki je zaključena, se je nanašala na pripravo potrebne
dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag,
ki je bil osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP).
DIIP je izdelan in potrjen, podan je predlog za vključitev projekta v državni Načrt razvojnih
projektov.
Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Za strokovno pomoč
pri projektu sta zadolžena Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo
mesto. Med občinami pristopnicami je bil sklenjen dogovor, da v naslednjih letih v
proračunu in NRP-ju za vsako leto posebej zagotavljajo sredstva za pripravo projektne in
investicijske dokumentacije

2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

19.559 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S predvidenimi sredstvi smo plačali izdelavo že naročene investicijsko tehnične
dokumentacije za rekonstrukcijo in novogradnjo cest, ki se bodo uvrščale v proračun v
naslednjih letih.
Izvajalec je bil izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačila pa so bila
izvedena na podlagi izdanih situacij oziroma računov.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezav na NRP.

2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

289.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Od 153,361 km lokalnih cest je več kot polovico cest brez zapornega sloja, kar je razlog
za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj
poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe; Westrova ulica,
Gumberk, Zajčji vrh, pločnik ob Ljubljanski cesti, Rajnovšče, Hrušica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezav na NRP.

2313045114 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

2.577 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 so bile izvedene naslednje dejavnosti:
izdelava investicijske dokumentacije – dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP),
-

izdelava projektne dokumentacije – novelacija projekta za izvedbo (PZI).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi pri izdelavi investicijske in projektne
dokumentacije. Začetek izvedbe je bil predviden v letu 2016, a se je premaknil v leto
2017. Razlog je predvsem pri pripravi in usklajevanju obsega rešitev na Ulici Bršljin,
pripravi izvlečka ter v vloženi zahtevi za revizijo enega od ponudnikov pri izvedbi javnega
naročila izbora izvajalca.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

2313045115 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

2.269 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo recenzije projekta PZI izgradnje večnamenske poti
ob Levičnikovi cesti ter izdelavi DIIP-a. Po uspešno zaključeni recenziji smo pričeli s
pridobivanjem zemljišč.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, zaradi težav pri pridobivanju zemljišč za gradnjo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti se navezuje na NRP: šifra OB085-16-0141
Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti.
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Namen projekta je sledenje ciljem strategije urbanega razvoja mesta, ki želi mestne
predele varno povezati s kolesarskimi potmi, kar bi hkrati pomenilo izboljšanje kvalitete
zraka v urbanem okolju. Ob "hitri" Levičnikovi cesti se zato načrtuje izgradnja varne
kolesarske poti, popolnoma ločene od vozišča ceste.

2313045116 Obnova Smrečnikove ulice - most

393.906 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila realizirana za gradnjo nadomestnega mostu čez potok Težka
voda na Smrečnikovi ulici. Z gradnjo novega nadomestnega mostu je odpravljeno ozko
grlo na Smrečnikovi ulici ter zagotovljena ustrezna preglednost in prevoznost ter večja
prometna varnost vseh udeležencev v prometu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so realizirani v okviru zagotovljenih sredstev in predvidene dinamike
izvajanja del. Zaključek vseh del s tehničnim prevzemom in pridobitev uporabnega
dovoljenja bo v začetku leta 2017, takoj, ko bodo ugodne vremenske razmere.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-14-0061 - Obnova Smrečnikove ulice - most.

2313045117 Ureditev GJI za območje UN Zdrav. kompleks Nm - 3. faza
140.050 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Znotraj območja Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem mestu sta Splošna
bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto pristopila h gradnji Urgentnega
centra oziroma urejanja parkirišč za zaposlene in obiskovalce. Ker so projektne rešitve po
izdanih soglasjih predvidevale navezavo na novo predvideno javno meteorno kanalizacijo
z izpustom v reko Krko ter navezavo fekalne kanalizacije na predvideno rekonstruirano
fekalno kanalizacijo v Šmihelski cesti, je Mestna občina Novo mesto pristopila k pripravi
projektne dokumentacije za ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje UN
Zdravstveni kompleks Novo mesto na stari Šmihelski cesti, ki obsega rekonstrukcijo
ceste, pločnika, izvedbo ločenega sistema meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda in
javne razsvetljave. Območje celotne ureditve gospodarske javne infrastrukture na stari
Šmihelski cesti je na severnem delu omejeno z navezavo na Kandijsko cesto, na
jugozahodni strani pa na priključek na krožišče Šmihelske (Ljubenske) ceste. Po projektu,
na katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je bila izvedba gospodarske javne
infrastrukture predvidena fazno, tako je projektno razdeljena na 3 etape. V letu 2015 sta
bili izvedeni 1. in 2. etapa ureditve GJI v dolžini cca 85 m z ustrezno navezavo na
obstoječe stanje.
Z gradnjo smo pričeli oktobra 2015 in jo fizično zaključili do konca leta 2015, finančno pa v
letu 2016 po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu oziroma pridobitvi uporabnega
dovoljenja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje Ureditvenega načrta Zdravstveni
kompleks Novo mesto - Šmihelska cesta je bila fizično zaključena predčasno, že v letu
2015, končna finančna realizacija pa je bila v letu 2016.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0117 - Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni
kompleks NM.
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2313045121 Obnova Kandijska cesta

72.675 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila realizirana kot sofinancerski delež MO NM po sporazumu o
sofinanciranju obnove Kandijske ceste od priključka na staro Šmihelsko cesto pri Pljučni
bolnišnici do križišča pri Šmihelskem mostu in obsega: obnovo vodovoda, fekalne in
meteorne kanalizacije, ceste, pločnika, avtobusnih postajališč in javne razsvetljave. Dela
so se pričela oktobra 2015 in bila zaključena aprila 2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru zagotovljenih sredstev in predvidene dinamike
izvajanja del.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0075 - Obnova Kandijska cesta.

2313045123 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)

1.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo dokumenta DIIP.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, saj zaradi nesoglasij sofinancerskih partnerjev
(MONM, MZI, MOP) ni bila podpisana medsebojna pogodba. Posledično se ni pričela
predvidena gradnja.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Rekonstrukcija ceste skozi naselje Brusnice se navezuje na NRP: šifra OB085-14-0076
Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice).
V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija ceste skozi naselje Velike Brusnice,
dograditev pločnika za pešce, ureditev struge Vrtaškega potoka ter obnova in dograditev
ostale gospodarske javne infrastrukture. Pred izvedbo rekonstrukcije je predvidena
prestavitev zakristije ob cerkvi Sv. Križa v Velikih Brusnicah. Nosilka projekta je Direkcija
RS za infrastrukturo, občina in Ministrstvo za okolje in prostor sodelujeta kot sofinancer.

2313045125 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)

14.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projekta PZI.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Rekonstrukcija ceste skozi Šmihel se navezuje na NRP: šifra OB085-14-0084 Reko. R3664/2501 NM (skozi Šmihel).
Regionalna cesta je ena od glavnih mestnih vpadnic in poteka skozi gosto naseljeno
urbano poselitev, zato je potrebna zagotovitev ustreznih površin za pešce. Predvidena je
rekonstrukcija regionalne ceste od priključka s Smrečnikovo ulico do priključka za
Košenice, z izgradnjo pločnika za pešce ter cestne razsvetljave ter prenovo in dograditvijo
ostale gospodarske javne infrastrukture. Predvideni ukrepi so razdeljeni na dve fazi. Prvo
fazo ureditve obsega območje od priključka Smrečnikove ulice do priključka s Šukljetovo
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ulice pri trgovini Vita. Druga faza ureditve je predvidena na odseku od priključka
Šukljetove ulice pri trgovini Vita do Košenic, v dolžini 700 m.
Investicija bo sofinancirana s strani Direkcije RS za infrastrukturo.

2313045126 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

5.519 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projekta IDZ.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Rekonstrukcija križišča Ratež se navezuje na NRP: šifra OB085-17-0077 Reko. Novo
mesto-Šentjernej (križišče Ratež).
Predvidena je rekonstrukcija križišča regionalne ceste ter lokalne ceste proti Gumberku in
Šentpetru, ob gostilni Vovko na Ratežu ter ureditev avtobusnih postajališč. V aprilu 2006
je bila po recenziji izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo
predmetnega križišča. V vmesnem obdobju je prišlo do spremembe zakonodaje, tehničnih
normativov in tudi strukture prometa v križišču, kar daje nova osnovna izhodišča za
projektiranje oziroma za novelacijo navedenega projekta.

2313045127 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto
4.548 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 so bile izvedene naslednje dejavnosti:
izdelava investicijske dokumentacije – dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP),
-

izdelava projektne dokumentacije – novelacija projekta za izvedbo (PZI).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi pri izdelavi investicijske in projektne
dokumentacije. Izvedba, ki je bila predvidena v času poletnih šolskih počitnic leta 2016, se
je zaradi izvedbe sanacijskih del na bližnji Športni dvorani Marof v istem obdobju,
premaknila v leto 2017. Istočasna izvedba obeh investicij ne bi bila izvedljiva.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-16-0171 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo ulico

2313045128 Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)

34.848 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena poplačilu stroškov urejanja zemljiško knjižnih razmerij na
Ljubljanski cesti, na osnovi sodne poravnave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ni navezav na NRP.
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40 14 OBČINSKA UPRAVA - KM ETIJ STVO
14042102 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

5.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena sofinanciranju dopolnilnih dejavnosti
na štirih kmetijah, in sicer na dveh: adaptaciji prostorov (kuhinj) za potrebe kmečkega oz.
izletniškega turizma, na tretji kmetiji: nakupu opreme za predelavo mleka ter na četrti:
nakupu kotla za pripravo marmelad in kašastih sokov. Delež sofinanciranja navedenih
dopolnilnih dejavnosti je bil 15 %, realizacija na postavki pa 83,6 %.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilj - zagotavljanje pogojev za posodobitev oziroma modernizacijo že obstoječe
dopolnilne dejavnosti na kmetiji - je bil v celoti realiziran.

14042108 Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji

4.369 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Ukrep je bil namenjen sofinanciranju zavarovalnih premij domačih živali in kmetijskih
rastlin pred posledicami škodnih dogodkov v kmetijski proizvodnji, s ciljem spodbuditi
kmete k večjemu obsegu zavarovanj in s tem zmanjšati posledice in tveganja zaradi
bolezni domačih živali in kmetijskih pridelkov. Sofinanciranih je bilo 9 zahtevkov
upravičencem, ki se ukvarjajo s prirejo mleka na pretežno živinorejskih kmetijah, od teh
sta dva še dodatno uveljavljala sofinanciranje zavarovanja posevkov oz. kmetijskih rastlin.
Upravičeni stroški sofinanciranja niso presegli načrtovana sredstva, ker so določeni
potencialni upravičenci zamudili rok za oddajo vloge na javni razpis v letu 2016 (Grm
Novo mesto – center biotehnike in turizma, vloga zavržena). Iz navedenega razloga je bil
tudi delež sofinanciranja zavarovalnih premij tako za živali kot za rastline s strani občine
za vseh devet upravičencev 45 %, tj. po uredbi najvišji dovoljeni, načrtovana sredstva pa
niso bila v celoti razdeljena. Posledično je bila realizacija na proračunski postavki
72,82 %.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji - sofinanciranje dela zavarovalnih premij s ciljem zavarovanja domačih
živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni - je realiziran zadovoljivo ob dejstvu, da se
število upravičencev vsako leto zmanjšuje, kar kaže tudi na zmanjšanje staleža domačih
živali oz. živinorejske proizvodnje v občini. Tudi zavarovanje kmetijskih rastlin pred
škodnimi dogodki je zelo skromno (le dva upravičenca). Upad zavarovanj tako v živinoreji
kot v rastlinski pridelavi kaže tudi na dejstvo, da se kmetje ne odločajo za zavarovanje
domačih živali in kmetijskih rastlin predvsem zaradi visokih cen zavarovalnih premij.

14042111 Zavetišče za zapuščene živali

28.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Proračunska sredstva na postavki so bila namenjena imetniku zavetišča za zapuščene
živali (Turk – zavetišče za živali d.o.o., Zajčji Vrh pri Stopičah 4, 8000 Novo mesto) za
kritje stroškov namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču, in sicer: plačilu bivalnih
prostorov (boksov), odlovu zapuščenih psov (delo na terenu) in oskrbi zapuščenih živali v
zavetišču.
Dne 28. 11. 2016 se je iztekla 15-letna Pogodba o vlaganju kapitala za zagotovitev
zavetišča za zapuščene živali, sklenjena med imetnikom zavetišča in občino (k pogodbi

65

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016
sta bila sklenjena dva aneksa – aneks št. 1 z dne 30.10. 2002 in aneks št. 2 z dne
10. 12. 2004).
Na podlagi navedene pogodbe in obeh aneksov je občina v letu 2016 namenila zavetišču
za izvajanje dejavnosti finančna sredstva (za 22 izstavljenih računov) za oskrbo skupaj
79 psov. Od teh je bilo 75 psov oddanih in pred oddajo steriliziranih 37 psov, 4 psi pa so
bili evtanazirani (asocialnost, bolezen, starost).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Poleg zavetišča za zapuščene živali, ki je na področju zaščite zapuščenih živali dobrih 15
let delovalo v skladu s področno zakonodajo oz. z veljavno pogodbo do 28. 11. 2016, je
za zapuščene živali na območju občine skrbelo tudi Društvo za zaščito živali Novo mesto,
sofinancirano s strani občine. Ob navedenem dejstvu ocenjujemo, da so zastavljeni cilji na
področju zaščite živali realizirani oziroma, da je za zapuščene živali na območju Mestne
občine Novo mesto dobro poskrbljeno.

14042114 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in agromelioracije

75.881 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacija na postavki ustreza načrtovani in kaže, da je navedeni ukrep eden od
najpomembnejših razpisanih ukrepov tako po vsebinski kot po finančni plati, saj je bilo
zanj tudi v letu 2016 največ zanimanja. Sofinancirali smo skupaj 69 zahtevkov
upravičencev za naslednje namene:
- nakup kmetijskih strojev in opreme: 51 zahtevkov, delež sofinanciranja pa je bil 11,75 %,
- izvedbo agromelioracij tj. ureditev kmetijskih zemljišč in postavitev pašnikov: 15
zahtevkov, delež sofinanciranja 32,23 %;
- obnovo tradicionalne stavbne dediščine na podeželju oz. izvedbo ukrepa varstvo
tradicionalne krajine in stavb, ki je razpisan znotraj iste proračunske postavke: 3 zahtevki,
delež sofinanciranja 29,75 %.
Predvsem zaradi finančne nezmožnosti izvedbe investicije je 7 upravičencev naknadno
odstopilo od podpisane pogodbe oz. vložitve zahtevkov. Zaradi navedenih odstopov je
bila realizacija na postavki 80,72 %.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Pri navedenem ukrepu smo zasledovali naslednje cilje, katerih realizacija zahteva daljše
časovno obdobje:
- spodbujanje sonaravnega kmetovanja - trajnostnega razvoja kmetijstva na območju
občine s ciljem zagotavljanja lokalne samooskrbe s hrano,
- povečanje obsega in izboljšanje kakovosti kmetijskih zemljišč s ciljem povečanja obsega
in kakovosti kmetijske pridelave,
- izboljšanje rodovitnosti tal in s tem pridelave kvalitetnejših pridelkov,
- ohranjanje oz. povečanje obsega obdelanosti kmetijskih zemljišč s ciljem ohranjanja
manjših in srednjih velikih kmetij,
- tehnološke posodobitve kmetijskih gospodarstev s ciljem ohranjanja in večanja
konkurenčne sposobnosti kmetij,
- varstvo tradicionalne krajine in stavb s ciljem obnove in ohranjanja kulturne dediščine v
občini,
- zmanjšanje možnosti nesreč pri delu s kmetijsko mehanizacijo s ciljem ohranjanja kmetij
(delovne sile),
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- preprečevanje zaraščanja podeželja in s tem ohranjanje tipične kulturne krajine na
območju občine,
- varovanje naravnega okolja s ciljem varovanja človekovega zdravja, počutja in kakovosti
njegovega življenja.
Kratkoročni cilji, ki predstavljajo del oz. etapo pri doseganju zgoraj navedenih dolgoročnih
ciljev, so bili s sofinanciranjem izvedbe agromelioracij, postavitve pašnikov, posodobitve
kmetijskih strojev in opreme ter obnove kulturne dediščine v občini v letu 2016 doseženi.

14042115 Zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč

2.944 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacija na postavki ustreza načrtovani, saj smo kar sedmim upravičencem krili
upravičene stroške pravnih in upravnih postopkov, ki so nastali pri medsebojni menjavi ali
nakupu kmetijskih zemljišč Delež sofinanciranja izvedenih pravnih poslov upravičencem je
bil 76 %, realizacija na postavki pa 98,15 %.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Namen ukrepa - zaokrožitev kmetijskih zemljišč s ciljem zmanjšanja razdrobljenosti parcel
in lažje obdelave kmetijskih površin ter povečanja kmetijskih površin znotraj kmetijskega
gospodarstva in občine - je bil uspešno realiziran.

14042117 Društva na področju kmetijstva in podeželja

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacija na postavki je bila 100 % in v celoti ustreza načrtovani. Ukrep Društva na
področju kmetijstva in podeželja je namenjen sofinanciranju delovanja neprofitnih društev
oz. združenj, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine
Novo mesto. Zanj smo v letu 2016 prejeli 10 vlog društev oz. združenj in vsem na podlagi
izstavljenih zahtevkov tudi sofinancirali programe dela.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji neprofitnih društev in združenj, ki delujejo na področju promocije kmetijstva
in podeželja ter ohranjanja kulturne identitete podeželja v občini, so bili uspešno
realizirani, saj so upravičenci v zahtevkih za izplačilo finančnih sredstev poročali o
izvedenih aktivnostih, ki so jih s sofinanciranjem občine izvedli v skladu s svojimi
načrtovanimi programi za leto 2016.

14042202 Vzdrževanje gozdnih cest

75.744 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Vzdrževanje gozdnih cest obsega redno vzdrževanje tako državnih kot tudi
potekajo po zasebnih gozdovih.

cest, ki

Letni plan vzdrževanja izdela Zavod za gozdove OE Novo mesto, na osnovi plana na
razpisu izberemo izvajalca del.
Poleg navedenega smo asfaltirali del ceste Birčna vas - Padež in del ceste Smolenja vas Krka.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili izpolnjeni.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezav na NRP.

40 15 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJ NI PROJ EKTI
IN PODJ ETNIŠTVO
15041111 Europe for Citizens

2.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina je v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela je v okviru projekta
BET on EU uspešno zaključila vse projektne aktivnosti. Projekt je v celoti financiran iz
programa EU Evropa za državljane in ga koordinira Občina Subotica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Projekt se je uspešno zaključil in s tem je MO Novo mesto pridobila še eno uspešno
referenco s področja evropskih projektov.

15041112 Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov

8.435 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila razdeljena na podlagi pogodbe z Razvojnim centrom Novo mesto o
sofinanciranju izvajanja svetovanj, informiranj in e-vem postopkov v letu 2016 ter na
podlagi triletne pogodbe z Območno obrtno-podjetniško zbornico Novo mesto o
sofinanciranju programov za obrtnike in podjetnike s sedežem v Mestni občini Novo mesto
v letih 2015, 2016, 2017. Namenjena so bila izvajanju točk e-VEM.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Količina svetovanj in izvedenih postopkov za registracije podjetij, samostojnih podjetnikov
in drugih pravnih oseb na točki e-VEM se je skoraj podvojila glede na leto 2015 in
predstavlja dober primer učinkovite pomoči bodočim podjetnikom.

15041113 Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanja podjetnikov in
bodočih podjetnikov
7.901 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila razdeljena na podlagi pogodbe z Razvojnim centrom Novo mesto o
sofinanciranju stroškov izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva v letu
2016, na podlagi aneksa št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju stroškov izobraževanja in
usposabljanja na področju podjetništva v letu 2016, ki je bil sklenjen zaradi dodatnih
aktivnosti v letu 2016 in sicer programov spodbujanja razvoja podjetniške miselnosti v
MO Novo mesto od osnovnošolcev, srednješolcev, študentov do oblikovanja končnega
podjetnika z zagotavljanjem izvajanja večletne programske vertikale v javnem
izobraževalnem sistemu.
Sredstva so bila razdeljena tudi na podlagi triletne pogodbe z Območno obrtnopodjetniško zbornico Novo mesto o sofinanciranju programov za obrtnike in podjetnike s
sedežem v Mestni občini Novo mesto v letih 2015, 2016, 2017. Namenjena pa so bila
izvajanju usposabljanj in izobraževanj za podjetnike in obrtnike.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva za sofinanciranje izobraževanj podjetnikov in obrtnikov omogočajo novomeškim
podjetnikom in obrtnikom lažji dostop do specializiranih izobraževanj s čimer ohranjajo
konkurenčnost na trgu, kar je nujno za njihovo preživetje.
Sredstva so tudi omogočila izvedbo več podjetniških delavnic in krožkov v šolskem
sistemu kar predstavlja osnovo za nadaljnje sistematično obravnavo področja podjetništva
v MO Novo mesto.

15041115 Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega
inkubatorja Podbreznik

13.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila razdeljena na podlagi dodatka št. 4 k tripartitni pogodbi z Razvojnim
centrom Novo mesto ter podjetjem IMOS HOLDING d.d. o sodelovanju pri pripravi vloge
na javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških
inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč in izgradnji ter vzpostavitvi
podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku. Namenjena so bila za delno sofinanciranje
stroškov upravljanja podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku ter za sofinanciranje
programov razvijanja in izvajanja dodatnih podjetniških vsebin za mlade in potencialne
podjetnike, kot so programi start up, coworking pisarne, izdelovalnica Podbreznik.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva so omogočila nadaljnje upravljanje podjetniškega inkubatorja in sofinanciranje
obstoječih programov v letu 2016.

15041116 Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko

24.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki predstavljajo sredstva, namenjena Razvojnemu centru Novo mesto
za pokrivanje stroškov izvajanja Garancijske sheme, in so na nivoju tistih iz leta 2015.
V letu 2016 je prvič po osemnajstih letih prišlo do korenite spremembe izvajanja GSD.
Spremembe so se v nekaterih kazalnikih že odrazile kot dobre, vendar bo moralo preteči
še nekaj časa, da bo učinek prenove GSD v celoti podal želene rezultate. Cilj sheme je
malim podjetnikom v regiji ponuditi posojila po čim ugodnejši obrestni meri ter garancije za
dana posojila.
Z razpisi so bile podjetnikom omogočene bistveno nižje obrestne mere, kot bi jih lahko
sami dosegli na trgu.
Garancijska shema kot instrument pospeševanja malega gospodarstva poleg ugodne
obrestne mere nudi malim podjetjem in podjetnikom še nižje stroške odobritve posojila in
možnost koriščenja garancije, s katero je podjetjem omogočeno lažje zavarovanje posojila
pri bankah.
Novost, ki jo je prenova prinesla, je tudi združitev sredstev garancijske sheme (GS) in
mikrokreditov (MIK) v eno shemo GSD, kar je pomenila večjo maso sredstev za razpis.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

V letu 2016 je bilo v primerjavi s predhodnim letom realiziranih občutno več posojil in
izdanih občutno več garancij, kar pomeni premik v pravo smer, še vedno pa je veliko
rezerve. Pričakujemo, da bo prenovljena shema v prihodnjih letih dala še boljše rezultate.
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15041118 Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja
5.405 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo sofinanciranja izvajanja nalog spodbujanja
regionalnega razvoja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.

15041119 Koordinacija regijskih projektov

7.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo koordinacije regijskih projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

15041120 Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije

7.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 je bil sofinanciran začetek zagona projekta Center razvoja, raziskav in inovacij
Jugovzhodne Slovenije (CRRI), ki bo deloval kot samostojna organizacijska enota
Razvojnega centra Novo mesto. Projekt poleg MONM sofinancirajo vse občine v regiji,
kjer gospodarske družbe in samostojni podjetniki ustvarijo več kot 100 mio EUR letnih
prihodkov in zaposlujejo več kot 1000 oseb (Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica,
Šentjernej, Trebnje).
Center bo uresničeval poslanstvo nudenja podpore predvsem malim in srednjim
podjetjem, da se bodo lažje prilagodila novim razmeram in z robotizacijo in avtomatizacijo
postala konkurenčna in sposobna prodajati na najzahtevnejši trgih. Ključni cilji so: dvig
obsega, relevantnosti in kvalitete raziskovalnega dela na visokošolskih ustanovah v JV
Sloveniji, prenos znanja v gospodarstvo, vzpostavitev celovitega inovacijskega sistema v
JV Sloveniji, vzpostavitev celovitega podpornega okolja za spodbujanje podjetništva med
mladimi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen.

40 16 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM
16047304 Projekti na področju turizma

22.553 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu postavke so se financirale sledeče aktivnosti: turistična promocija na dogodkih
drugih, delovanje regijske destinacijske organizacije (RDO) in izvedba javnega poziva za
sofinanciranje aktivnosti turističnih ponudnikov v sklopu tekočih transferov.
Pojasnilo: RDO je organizacijska struktura slovenskega turizma, ki deluje kot generator
razvoja turistične dejavnosti v lokalnem okolju in opravlja funkcijo destinacijskega
managementa. Glavna vsebina delovanja RDO je organizacija turistične ponudbe za
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turiste in ponudbe za lokalno samoupravo. Osrednje naloge se nanašajo na: promocijo in
podporne aktivnosti novih integralnih turističnih produktov (ITP), iskanje novih prodajnih
poti za nove ITP-je, prenovo in vzdrževanje spletnega portala; delo na terenu:
nadgrajevanje, aktualiziranje in uporaba kriterijev za usmerjanje turistične ponudbe v
regiji, vključevanje ponudnikov na področju turizma, v aktivnosti namenjene turistični
ponudbi in prepoznavnosti regije, spodbujanje novih turističnih ponudnikov k oblikovanju
novih ITP-jev, nadgrajevanje in dopolnjevanje sporazumov o sodelovanju z gospodarskimi
družbami in podjetniki posamezniki, ki opravljajo turistično dejavnost, seznanjanje širše
javnosti o aktivnostih v regiji na področju turizma, promoviranje turistične destinacije in
njene ponudbe. Mestna občina Novo mesto sofinancira aktivnosti delovanja RDO JV SLO
na podlagi razdelilnika med občine JV Slovenije, ki zajema kriterija: povprečno število
prebivalcev posamezne občine in povprečno število prihodov domačih ter tujih gostov v
določenem obdobju.

16047310 Zavod za turizem

74.625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Glede na svojo ustanoviteljsko vlogo, je na podlagi pogodbe, Mestna občina Novo mesto
javnemu zavodu zagotavljala sredstva za plače ter prispevke zaposlenih in materialne
stroške za izvedbo programov. Na svoji 7. redni seji dne 20. 5. 2015 je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto javni zavod ukinil, s čimer se je pričel likvidacijski postopek. V
okviru tega je v letu 2016 deloval TIC ter svoje delo opravljal še en zaposleni. Med stroške
Zavoda za turizem v letu 2016 se prišteva tudi izvajanje likvidacijskih nalog.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zavod za turizem Novo mesto je tudi dokončno likvidiran, naloge razvijanja turizma in
podpore turistični gospodarski panogi pa je prevzel Zavod Novo mesto.

40 17 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEM LJIŠČA
2317062002 Vzdrževanje nepremičnin

30.793 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja z nepremičninami v lasti
Mestne občine Novo mesto, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelave cenitev
nepremičnin in ostalih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima povezave na NRP.

2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

8.052 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva za pripravo
strokovnih podlag in izdelavo programov opremljanja, oziroma sprememb in dopolnitev
veljavnih programov opremljanja in odlokov, ki so osnova za odmero komunalnega
prispevka. Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo sprememb in dopolnitev
Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto in
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Odloka za obstoječo komunalno opremo. Navedene spremembe programa opremljanja so
bile pripravljene konec leta 2015 in v začetku leta 2016, zato je račun zapadel v plačilo v
proračun MONM za leto 2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se v konkretnem primeru ne navezuje na NRP. Pri izvajanju nove
komunalne opreme v smislu izboljšav in realizacije načrtovane komunalne opreme po
sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN) pa se posredno navezuje na
NRP-je, v kolikor komunalno opremo izvaja občina.

2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic
514.734 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za nakup nepremičnin, ki niso bile uvrščene v posamezne
investicije, pa je bila na njih predvidena gradnja gospodarske javne infrastrukture, za
nakup nepremičnin, na katerih smo uveljavljali predkupno pravico v skladu z veljavnimi
predpisi, nakup strateških nepremičnin (npr. Glavni trg 2) in nakupu nepremičnin, na
katerih je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura (neurejena premoženjsko pravna
razmerja iz preteklosti).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami na trgu.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

2317062008 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada

29.109 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projekta PGD. Prav tako je bila izvedena
izdelave programa DIIP, IP, CBA in vloge za prijavo na razpis za sofinanciranje
komunalnega opremljanja gospodarskih con s strani MGRT.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada se navezuje na NRP: šifra OB08514-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada.
Namen ureditve obrtno industrijske cone je zagotoviti zadostno gospodarsko javno
infrastrukturo za potrebe napajanja že izvedenih objektov, saj je razvoj v preteklosti
potekal stihijsko. Območje OIC Livada leži na zahodnem delu Novega mesta v bližini
večjih prometnic. Z ureditvijo komunalne infrastrukture bi se izboljšale higienske razmere
in zmanjšali negativni vplivi na okolje.
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2317062018 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

41.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je kupila del nepremičnine parc. št. 434/9 k.o. 1455 - Bršljin za
gradnjo prometne infrastrukture v 2. fazi izvedbe Nadomestne gospodarske cone ob
Straški cesti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva so bila porabljena za plačilo kupnine po menjalni pogodbi namesto razlastitve,
sklenjene z družbo Transportne storitve Judež d.o.o., za nakup dela nepremičnine parc.
št. 434/9 k.o. 1455 - Bršljin v predvideni površini 679 m2.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-15-0113 - Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

2317062021 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici

4.978 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave programa DIIP, IP, CBA in vloge za prijavo
na razpis za sofinanciranje komunalnega opremljanja gospodarskih con s strani MGRT.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, saj se je zaradi postopkov pridobivanja soglasij,
sofinancerskih sredstev in javnega naročila rok za izdelavo in posledično plačilo podaljšal
v leto 2017.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Komunalno urejanje gospodarske cone Brezovica se navezuje na NRP: šifra OB085-130090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici.
S komunalnim urejanjem gospodarske cone se zagotavlja možnost razvoja in rasti
gospodarstva ter ustvarjanja novih delovnih mest ter tako privablja zainteresirane
investitorje, da bi izvajali svoje dejavnosti na območje Mestne občine Novo mesto.
Gospodarska cone ima odlično lego in nezahtevno oblikovanost terena. Gospodarska
cona Na Brezovici je locirana v neposredni bližini avtocestnega priključka Novo mesto –
vzhod in Novo mesto – zahod. Odlična lega predstavlja velik potencial za bodoče
investitorje, ki bodo delovali v sami coni.

40 18 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO
18061002 Upravljanje s stanovanji

32.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj v lasti
Mestne občine Novo mesto, in sicer za plačilo obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja
v večstanovanjskih stavbah, prispevkov v rezervni sklad, stroškov izvajanja rednih
vzdrževalnih in obnovitvenih del, nujnih intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za
izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah večstanovanjskih
stavb, sorazmernih deležev za vzdrževanje in obnovo skupnih delov večstanovanjskih
stavb, obratovalnih stroškov za nezasedena stanovanja, plačila obratovalnih stroškov
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najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj (Stanovanjski zakon)
in druge nepredvidene stroške.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima povezave na NRP.

18061003 Vzdrževanje stanovanj

16.386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na navedeni postavki smo namenili za plačilo stroškov investicijskega
vzdrževanja stanovanj v lasti Mestne občine Novo mesto, s čimer omogočamo njihovo
normalno rabo in ohranjamo njihovo nespremenjeno uporabno vrednost svojih
nepremičnin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima povezave na NRP.

2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj

200.479 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 je bila izvedena naslednja dejavnost:
-

pridobitev dela nepremičnin za ureditev stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Nakup preostalih delov nepremičnin je predviden v
letu 2017.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-16-0177 Glavni trg – ureditev stanovanj

40 19 OBČINSKA UPRAVA - UREJ ANJE PROSTORA
19062001 Planska in urbanistična dokumentacija

84.603 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na PP so bila porabljena za:
-

izdelavo rednih sprememb in dopolnitev OPN - SD OPN 2

-

Strokovne podlage za razvoj kmetijstva,

-

Demografsko študijo,

-

izdelavo strokovnih prostorskih preveritev pozidave območja EUP NM/20-a v Gotni
vasi v občinski lasti,

-

odkup idejne zasnove za "mestni park Julije",
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-

izvedbo arhitekturnih delavnic (vodenje ter materialni stroški) v sklopu projekta
»Arhitektura in otroci«,

-

strokovne podlage za AP situla (geodetski načrt),

-

izdelavo Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto 2030,

-

uradne objave (javna naznanila o javni razgrnitvi prostorskih aktov v DL).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija je manjša od planirane porabe, ker je zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora
in drugih prioritetnih nalog prišlo do zamika pri izdelavi SD OPN 2 in bo večji delež kot je
bil planiran v 2016 plačan v 2017, zaradi drugih prioritetnih nalog se pristopilo k pripravi
vseh planiranih projektov in ker je bila za reševanje prostorske problematike romskih
naselij Žabjak in Brezje (SD OPN 3) odprta posebna PP, iz katere bo črpana tudi priprava
prostorske dokumentacije za legalizacijo romskih naselij Žabjak in Brezje.

19062002 Prostorsko informacijski sistem

5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na PP so bila porabljena za:
•
reambulacijo in dosnetje geodetskega načrta Romsko naselje Žabjak za pripravo
PGD, PZI TP Brezje in SD OPN MONM,
•
skeniranje kart Prostorskega srednjeročnega in dolgoročnega plana iz leta 1993, za
potrebe vključitve digitalnih rastrskih podatkov v prostorski informacijski sistem,
•
skeniranje kart Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in
srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986-1990 za območje mestne občine
Novo mesto, dopolnjene 1996, za potrebe vključitve digitalnih rastrskih podatkov v
prostorski informacijski sistem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer
zastavljeni cilji niso bili doseženi
Realizacija projektov, ki so bili financirani iz navedene postavke, je bili uspešna.
Realizacija na postavki ni bila 100 %, ker so bili stroški najema PISO portala financirani
iz postavke 01013301 Računalniške storitve - materialni stroški, nekateri geodetski
posnetki pa so bili financirani iz postavk drugih postavk:
•

2311064007/420804 - Urejanje pešpoti,

•

19062004/420804 - Načrti in druga projekta dokumentacija,

•

2305082027/420804 - Arheološki park Situla.

19062004 Mestno jedro (STARA PP)

29.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na PP so bila porabljena za:
•
izvedbo javnega natečaja za prenovo odprtih javnih mestnih površin mestnega jedra
Novega mesta,
•
izdelavo brošure-predstavitvene zloženke rezultatov javnega natečaja za prenovo
odprtih javnih mestnih površin mestnega jedra Novega mesta,
•

izdelavo študije hrupa za rekonstrukcijo in razširitev parkirišč ob Trdinovi ulici,
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•
dopolnitev geodetskega načrta za fazo projektiranja za projekt prenove odprtih javnih
mestnih površin mestnega jedra Novega mesta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija je manjša od planirane porabe, ker se ni pristopilo k natečaju in OPPN za
dozidavo Narodnega doma.

19062005 Študije projekti (STARA PP)

70.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na PP so bila porabljena za:
•

izdelavo IDP obvoznice Šmihel,

•
izvedbo geoloških raziskav in izdelavo Geotehničnega poročila za lokacijo Parkirna
hiša na območju OPPN Novi trg,
•
izdelavo Hidrogeološkega elaborata za oceno geotermalnega potenciala Mestne
občine Novo mesto,
•
pripravo prijave »Postajališče za avtodome« na razpis v okviru programa INTERREG
V-A Slovenija-Hrvaška,
•

izdelavo PZI parkirišča za avtodome v v Portovalu,

•

izdelavo PZI za ureditev otroškega igrišča v Portovalu,

•

izvedbo recenzije in recenzijskega postopka za IDP obvoznice Šmihel.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija na PP je bila uspešna, vsi načrtovani projekti so bili uspešno zaključeni in cilji
doseženi.

19062007 Strokovne podlage s področja varstva okolja

2.463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na PP so bila porabljena za:
•
izdelavo Poročila o emisiji hrupa v okolje za prireditveni prostor Glavni trg in
Prireditveni prostor Novi trg,
•
za objavo javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega
programa varstva okolja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija na PP je manjša od planirane, ker je bil Občinski program varstva okolja
sprejet šele konec leta 2016 in so zadnji računi za plačilo naloge zapadli v leto 2017, sicer
pa so bili cilji doseženi.

19062008 Priprava projektov za izvedbeni načrt za izvajanje TUS

11.637 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na PP so bila porabljena za:
•

koordinacijo in izdelavo Trajnostne urbane strateginje NM 2030,

•
za izdelavo DIIP za gradnjo večnamenske brvi za kolesarje in pešce v Irči vasi in brvi
Loka – Kandija,
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•

izdelavo DIIP za izdelavo večnamenske poti ob Levičnikovi cesti,

•

izdelavo DIIP za parkirišča ob Kandijski cesti,

•

izdelavo DIIP za nadaljnjo obnovo Rotovža,

•
izdelavo DIIP za projekt Ureditev tematske poti Gradišče Marof in prenovo
Kettejevega drevoreda,
•

izdelavo REP za energetsko sanacijo stanovanjske objekta Kočevarjeva 10a.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Realizacija je manjša od planirane, ker izdelava IN TUS še ni zaključena, ravno tako pa
še ni bilo poziva ZMOS za črpanje EU sredstev iz mehanizma CTN in vsi potrebni
dokumenti v zvezi s tem do konca leta 2016 še niso bili pripravljeni.

2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov

28.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena uresničevanju Strategije reševanja
romske tematike za obdobje 2013-2020 v MONM, sprejete na občinskem svetu dne
26. 09.2013. V letu 2016 smo izvedli naslednje ukrepe:
- nakup bivalnih kontejnerjev, s katerimi smo pomagali tistim, ki so živeli v najslabših
bivalnih razmerah,
- izvedba tekočih del, kot so opravljanje deratizacije in dezinsekcije, urejanje poti v
naseljih, idr.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Sredstva v letu 2016 so bila porabljena skladno z zastavljenimi cilji.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP.

2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj

23.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na PP so bila porabljena za:
•

Izdelavo DIIP za ureditev parkirišč na Gorjancih pri Gabrju in v Dedcih

•
Izdelavo načrta elktroinštalacij in električne opreme – načrt prestavitve SNO za objekt
»Ureditev parkirišča na Gorjancih«,
•
nakup zemljišč na lokaciji predvidenih parkirišč na Gorjancih in v Dedcih ter stroške
povezane s tem (kupnina, sodna taksa, davek na promet nepremičnin),
•

izdelavo PGD/PZI dokumentacije za ureditev parkirišča na Gorjancih,

•

izdelavo PGD/PZI dokumentacije za ureditev parkirišča v Dedcih,

•
izdelavo geološko-geotehničnega poročila z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije
za projekt ureditve parkirišč na Gorjancih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

PP je bila uspešno realizirana in cilji doseženi.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

PP se navezuje na NRP OB085-16-0128.
Območje Gorjancev je izredno pomemben prostor ohranjanja naravnih kakovosti, hkrati
pa predstavlja potencialni prostor za ekološko naravnane dejavnosti kot so sonaravni
način kmetovanja, turizem, prostočasne dejavnosti in gozdarstvo. Zato je nujno potrebno
trajnostno celovito načrtovanje celotnega območja, z upoštevanjem vseh deležnikov in
njihovih interesov ter soglasodajalcev, ki se ukvarjajo z varovanjem in razvojem na tem
območju.
Cilj projekta je oživitev območja Gorjancev in Žumberaškega pogorja. Naravna in kulturna
dediščina sta edina in hkrati neizkoriščena potenciala območja.
Z realizacijo projekta se bo vzpostavilo trajnostno upravljanje z območjem, oblikovala
nova turistična destinacija, ustvarila zelena delavna mesta, končni rezultat pa bo
povečanje števila obiskovalcev.
Mestna občina Novo mesto bo poskrbela za urejanje pohodniške in rekreativne ter javne
turistične infrastrukture na projektnem območju Gorjancev (ureditev tematskih,
pohodniških, kolesarskih in dvonamenskih poti; označitev poti; ureditev vstopnih točk na
Gorjance) ter urejanje komunalne in druge javne infrastrukture za obiskovalce in
varovanje okolja (parkirišča –sanacija obstoječih, ureditev novih). Zaradi pomena in
značilnosti Gorjancev so predvidene tudi aktivnosti na področju informiranja in osveščanja
javnosti o pomenu ohranjanja narave in krajine ter trajnostnem razvoju Gorjancev s
Podgorjem.

40 20 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN
REŠEVANJE
20022001 Dejavnost CZ

14.773 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Skladno z novo zakonodajo je Mestna občina Novo mesto prenovila in uskladila Oceno
ogroženosti Mestne občine Novo mesto pred naravnimi in drugimi nesrečami, izdelala nov
načrt ukrepanja ob jedrski nesreči ter druge operativne dokumente. Sredstva namenjena
za dejavnost civilne zaščite so bila uporabljena za refundacijo osebnih dohodkov
pripadnikov enot in služb za zaščito in reševanje, za pomoč klubom, ki pogodbeno
sodelujejo v CZ pri organizaciji in izvedbi njihovih vaj, za člane klubov (kinologi, jamarji,
skavti, potapljači,...). MONM je organizirala vsakoletno vajo civilne zaščite pod nazivom
»rešujmo življenja skupaj«, na kateri je sodelovalo 92 članov reševalnih enot, klubov in
gasilcev, povabljeni so bili tudi reševalci iz sosednjih držav. Na različnih izobraževanjih od
osnovnega izobraževanja pa do različnih specialnosti je bilo okrog 45 pripadnikov sil za
zaščito in reševanje, organizirano pa je bilo tudi večje število gasilskih izobraževanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

S sredstvi smo dosegli zastavljene cilje.
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20022002 Nakup opreme

11.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva namenjena nakupu opreme so bila porabljena za nakup osebne in skupne
reševalne opreme, škornjev in uniform civilne zaščite in gasilskih oblek, za preventivo smo
kupili nekaj hidrantnih omaric, za reševalce nabavili motorne žage in agregate malo višje
kvalitete ter nekaj ročnikov za gašenje požarov s peno in nekaj druge opreme za
reševanje ob poplavah in žledu. Za PGD Potov vrh - Slatnik smo sofinancirali nabavo
radijske postaje za novi kombi ter za Gasilsko društvo Novo mesto ob 140 letnici pomagali
ob nabavi novega vozila in opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

S sredstvi smo dosegli zastavljene cilje.

20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč

16.195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Dokončali smo sanacijo zaklonišča na Jerebovi ulici, prevzeli nazaj zaklonišče pri Dinosu
v Bučni vasi od dosedanjega uporabnika Cestnega podjetja in delno sanirali zunanjost na
Mestnih njivah. Ostane nam letošnja sanacija vdora vode na Mestnih njivah in ureditev
prostorov nekdanje krajevne skupnosti. Drug del planiranih sredstev smo porabili za
tekoče vzdrževanje ter poplačilo električne energije, komunale in vode ter drugih manjših
stroškov vzdrževanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

S planiranimi sredstvi smo dosegli zastavljene cilje.

20032001 Plače, prisp. in drugi osebni prejemki - GRC (STARA PP)
833.580 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2016 smo zagotavljali plače za 4 zaposlene v Javnem zavodu GRC. V štirih
izmenah je po 8 do 9 operativcev, poleg tega GRC zagotavlja požarno varnost v podjetju
Revoz, kjer so na razpolago trije operativci z vodjo. Mestna občina zagotavlja le 66 %
sredstev za plače zaposlenih na GRC, znesek do polne plače pa si zaposleni sami
zagotavljajo z lastno dejavnostjo, kar je poleg intervencij, ki jih imajo, veliko breme za
zaposlene.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

S sredstvi smo dosegli zastavljene cilje.

20032002 Materialni stroški - GRC (STARA PP)

124.152 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov materiala, energije, nadomestnih delov
ter manjšim popravilom in vzdrževanju opreme in vozil (nekatera vozila so stara preko 20
let).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

S sredstvi so bili zastavljeni cilji doseženi.

79

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016

20032003 Požarna taksa

153.985 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Namenska sredstva - požarno takso nakazujejo zavarovalnice od požarnih zavarovalnih
premij v sklad Vladnega Odbora za požarno takso, ki jo potem po že določenih kriterijih
razdeli na posamezne občine, ki prav tako od strani župana imajo imenovane občinske
odborov za požarni sklad in prejeta sredstva delijo prostovoljnim in poklicnim gasilcem. V
našem primeru odbor sredstva požarne takse razdeli v višini 50 % na Gasilsko reševalni
center in 50% na prostovoljna gasilska društva, ki opravljajo javno gasilsko službo v MO
Novo mesto. Iz teh sredstev se izključno financira nabava gasilske opreme in gasilskih
vozil, kar namensko kontrolira Računsko sodišče Republike Slovenije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Plan in zastavljeni cilji v letu 2016 so bili v celoti doseženi.

20032004 Dejavnost zveze

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za tekoče stroške poslovanja in stroške delavke, ki vodi
administracijo, uspela so vsa gasilska tekmovanja in izobraževanja, kot tudi občni zbori in
skupščina. Sredstva so bila poleg stroškov delovanja gasilske zveze in kritja materialnih
stroškov namenjena tudi za stroške izvedbe tekmovanj in organizacije usposabljanj,
zavarovanja in zdravniške preglede, srečanja gasilskih veterank in veteranov in drugim
aktivnostim na lokalnem in državnem nivoju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

S sredstvi smo dosegli zastavljene cilje.

20032005 Dejavnost društev

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Javno gasilsko službo v Mestni občini Novo mesto opravlja 18 prostovoljnih gasilskih
društev v skladu z veljavno zakonodajo in sklepom župana občine, izvajajo izobraževanja
in urjenja za ukrepanje ob različnih nesrečah, nabavljajo reševalno opremo in vozila,
tekmujejo na vseh občinskih in državnih nivojih. V sodelovanju z zaščito in reševanjem
organiziramo in izvajamo vaje in druge preventivne oblike urjenja, tudi v oktobru-mesecu
požarne varnosti nas obiščejo varovanci vrtcev in učenci osnovnih šol, krajanom
pomagamo pri pregledu hidrantov in gasilnikov. Lansko leto smo nabavili in prevzeli vozila
za gasilsko društvo Gabrje in Novo mesto ter obnovili večino zastarele opreme. Nabavili
smo večje število delovnih oblek za mladinke in mladince ter starejše gasilce in
operativce.
V preteklem letu smo organizirali in izvedli nešteto gasilskih tekmovanj (pionirsko,
mladinsko, gasilski avto rally, mladinsko orientacijo in mladinski kviz, tekmovanja v
spajanju sesalnega voda, tekmovanja članic in članov ter veteranov in še veliko drugih
tekmovanja). Slovesno smo pripravili enajsto tradicionalno srečanje gasilskih veterank in
veteranov v Brusnicah na katerem je sodelovalo 405 gasilskih veterank in veteranov.
Organizirali in udeleževali smo se zdravniških pregledov za operativne gasilce in za
gasilce, ki so šli na usposabljanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

S sredstvi smo dosegli zastavljene cilje in uspešno zaključili leto 2016.
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2320032006 Investicijski odhodki - Nakup opreme

44.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena nabavi izolirnih dihalnih aparatov za poklicne gasilce, suhih
oblek in pripadajoče opreme za področje reševanja iz vode ter manjkajoče opreme za
področje reševanja s pomočjo vrvne tehnike. Izpeljala se je tudi nabava plinotesnih oblek,
s čimer smo zagotovili vsaj delno varnost gasilcev ob posredovanju z nevarnimi snovmi.
Za področje servisa je bila nabavljena pretočna črpalka za CO2, v sklopu investicijskega
vzdrževanja pa je bilo izvedeno nujno popravilo na gasilskem vozilu s cisterno TAM 260.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

S planiranimi sredstvi zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi. Redni servis reševalne
ploščadi Bronto, ki je bil predviden v sklopu investicijskega vzdrževanja za leto 2016, ni bil
izveden, ker serviser ni zmogel zagotoviti servisa do konca leta 2016. Na podlagi tega se
je servis preložil v naslednje proračunsko leto, del namenjenih investicijskih sredstev pa je
ostal neizkoriščen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0024 Investicijski odhodki - Nakup opreme.

40 21 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJ A
11056003 Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

2.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izdelava strokovnih podlag za izvedbo javnega naročila za javno zasebno partnerstvo za
nakup avtobusa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Cilji niso bili doseženi, ker programov za varstvo zraka ni bilo razpisanih v dovolj velikem
merilu. Prijavili smo se na razpis EKO sklada za sofinanciranje nakupa avtobusa za MPP,
ki pa je še v postopku.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

2311052014 Investicijski odhodki – Energetika

10.872 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena:
- plačilu najemnine za dostop do programske opreme za izvajanje energetskega
knjigovodstva javnih objektov in javne razsvetljave,
- plačilu pretarifiranja števcev električne energije javne razsvetljave
- izdelavi novelacije projektov energetske sanacije objektov OŠ Mali Slatnik, VVE
Pedenjped in VVE Metka,
- Izdelavi novelacije Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

V okviru postavke se financira izdelava projektne, investicijske in druge dokumentacije,
potrebne za izvedbo energetskih prenov javnih objektov ter izvajanje nalog s področja
energetike. Predvideni cilji tako v sprejetem Lokalnem energetskem konceptu in skladni z
zakonodajo, so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-13-0001 Energetika.

2311052026 Kanalizacija in vodovod Šentjošt

2.613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicija se izvaja fazno v letih 2016, 2017 in obsega izgradnjo: 2.700 m
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v naselju Šentjošt in v delu naselja Burence.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

V letu 2016 je bil predviden pričetek gradnje. Zaradi novelacije projekta je bilo javno
naročilo objavljeno kasneje od predvidenega terminskega plana. V letu 2016 je bil izbrani
izvajalec uveden v delo in izvedena so bila pripravljalna dela na terenu.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-12-0037 Kanalizacija Šentjošt

2311052027 Kanalizacija Drejčetova pot (ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)
210.878 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicija je obsegala ureditev celotne infrastrukture v Ravnikarjevi ulici v naslednjem
obsegu:
-

izgradnjo ceste v A v dolžini 110 m in del priključne ceste B v dolžini 45 m,
izgradnjo vodovodnega omrežja,
izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
rekonstrukcijo elektroenergetskega omrežja,
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja in
izgradnjo plinovodnega omrežja ter
izgradnjo cestne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so v celoti realizirani. Investicija je zaključena.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-13-0046 Kanalizacija Drejčetova pot

2311052028 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec

431.826 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Rekonstrukcija ČN Otočec je obsegala:
-

povečanje zmogljivosti čistilne naprave iz obstoječih 1000 PE na 1900 PE,

-

spremembo čiščenja mehansko – biološkega v mebransko tehnologijo,

nadgradnjo obstoječega objekta z gradnjo pritličnega, delno vkopanega objekta, ki bo
namenjen namestitvi tehnološke opreme.,
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-

gradnjo zalogovnika in zgoščevalca blata,

ureditev manipulacijskega platoja, rekonstrukcija uvoza, dostopne potke do
mehanske stopnje čiščenja odpadne vode in ograja okrog kompleksa čistilne naprave,
-

ureditev celotnega objekta, okolice z uvoznim delom poti.

Investicija se je pričela izvajati v letu 2015 in zaključila v letu 2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so v celoti realizirani. Investicija je zaključena.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-14-0093 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec.

2311052029 Kanalizacija ČN Karteljevo

8.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za izdelavo dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije,
čistilne naprave in rekonstrukcije vodovoda v naseljih Gornje in Dolnje Karteljevo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

2311052030 Kanalizacija in vodovod Potov vrh

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicija se izvaja fazno v letih 2016, 2017 in obsega izgradnjo: 1600 m kanalizacijskega
omrežja, 1400 m vodovodnega omrežja, 3 črpališča, 840 m tlačnega voda. Sistem se bo
zaključil na čistilni napravi Veliki Slatnik, ki je bila zgrajena v letu 2014.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

V letu 2016 je bil predviden pričetek gradnje. Zaradi novelacije projekta je bilo javno
naročilo objavljeno kasneje od predvidenega terminskega plana. V letu 2016 je bil izbrani
izvajalec uveden v delo in izvedena so bila pripravljalna dela na terenu.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh

2311052050 Projekti EBRD - ELENA

77.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena:
- plačilu izdelave razširjenih energetskih pregledov in investicijske dokumentacije.
- plačilu pravne pomoči za potrebe priprave dokumentacije za izvedbo energetske
sanacije javnih objektov v lasti MONM po modelu JZP.
90% neto vrednosti sofinancira EBRD.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

V okviru postavke se skupaj z EBRD sofinancira izdelava projektne, investicijske in druge
dokumentacije, potrebne za izvedbo investicij po modelu javno-zasebno partnerstvo.
Predvideni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-16-0174 Projekti EBRD-ELENA.

50 00 KRAJEVNE SKUPNOSTI
Proračun za področje krajevnih skupnosti je oblikovan tako, da ima vsaka krajevna
skupnost svojo proračunsko postavko. Na tej postavki, imenovani redno delovanje
krajevne skupnosti, so združena vsa sredstva posamezne krajevne skupnosti, tako
sredstva, namenjena rednemu delovanju krajevne skupnosti, kot sredstva, namenjena
investicijam in sredstva za vzdrževanje javnih objektov. V okviru posamezne krajevne
skupnosti je uvedena še postavka programi lastnih sredstev krajevne skupnosti, v
krajevnih skupnostih, ki imajo uveden krajevni samoprispevek, je oblikovana samostojna
postavka, na kateri je prikazan odhodkovni del vezan na samoprispevek.
Ker je namembnost sredstev po krajevnih skupnostih podobna, je obrazložitev prikazana
enotno za vse krajevne skupnosti, razen za krajevne samoprispevke, ki so opisani za
vsako krajevno skupnost posebej.
Redno delovanje KS
Sredstva so bila namenjena delovanju KS in zagotavljanju tehničnih in prostorskih
pogojev za delovanje KS in s tem pokrivanju stroškov delovanja KS, kot so najemnina
poslovnih prostorov, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in
komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče
vzdrževanje drugih objektov, pisarniški material in za pokrivanje obveznosti za manjše
investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in sanacijo občinskih cest, izgradnjo
komunalne infrastrukture in projekti za komunalno infrastrukturo, kot so vodovodno in
kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno krajevno skupnost je bila določena
na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več kriterijev in sicer: površina KS (0,5
točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca), oddaljenost od Novega mesta (5
točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina javnih poti (0,5 točke/km),
samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore KS (150 točk). Na
osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS so določeni
skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev,
za preostalih 50 % sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na
izvedenem projektu v KS.
Programi LS KS
V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna
skupnost pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
V postavki so zajeti tudi odhodki iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje za krajevne skupnosti, v katerih so bili izvedeni postopki vračanja oziroma so
ostala sredstva od vračanj fizičnim osebam.
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5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5021
5022
5023
5024
5025
5026

KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA
KRAJEVNA

SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST
SKUPNOST

BIRČNA VAS
DOLŽ
PODGRAD
STOPIČE
URŠNA SELA
BRŠLJIN
CENTER
DRSKA
GOTNA VAS
KANDIJA GRM
KARTELJEVO
LOČNA MAČKOVEC
MAJDE ŠILC
MESTNE NJIVE
REGRČA VAS
ŠMIHEL
ŽABJA VAS
BRUSNICE
GABRJE
PREČNA
BUČNA VAS
MALI SLATNIK
OTOČEC

12.989
5.903
16.611
23.634
7.512
14.481
5.902
21.112
2.357
2.943
36.023
11.262
1.238
13.780
8.203
5.193
2.918
125.803
1.661
4.322
12.859
35.026
25.370

Samoprispevki KS
5002 KR AJEVN A SK U PN O ST BIR ČN A V AS

13.000 EUR

Sredstva v višini 13.000 EUR so bila v letu 2016 porabljena za rekonstrukcijo in sanacijo
cest.
5006 KR AJEVN A SK U PN O ST UR ŠN A SE L A

5.197 EUR

Sredstva v višini 5.197 EUR so bila v letu 2016 porabljena za preplastitev ceste v
Makutah.
5025 KR AJEVN A SK U PN O ST M AL I SL AT N IK

3.738 EUR

Sredstva v višini 3.738 EUR so bila v letu 2016 porabljena za kanalizacijski sistem Veliki
Slatnik.

22016001 Projekti KS

266.383 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programov krajevnih skupnosti. Za sredstva so
lahko krajevne skupnosti kandidirale preko razpisa za programe krajevnih skupnosti.
Pogoj za pridobitev sredstev oziroma za sofinanciranje posameznih programov po
krajevnih skupnostih pa je bila zagotovitev lastnih finančnih sredstev za posamezni
program.
Na poziv se je prijavilo 18 krajevnih skupnosti, uspešno pa je bilo izvedenih 35 projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-15-0102 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

22018000 Delovanje ožjih delov občin

87.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zneski nadomestil se izplačujejo mesečno na tekoče račune predsednikov,
podpredsednikov, tajnikov ali blagajnikov za njihovo delo v KS. V znesku so upoštevani
tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca in prispevek
za zdravstveno zavarovanje v breme delodajalca.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezav na NRP.

4.2.2 Poslovno poročilo Mestne občine Novo mesto
Zajema poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posameznega neposrednega uporabnika pri
izvedbi progama dejavnosti in odstopanja od zastavljenih ciljev.

4.2.2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja
neposrednega uporabnika













Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 in 9/11)
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08ZZavar-in 40/12-ZUJF
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)
Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14)
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07,
65/08, 8/10 in 82/13)
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 –
ZZelP-J)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 , 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A)
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12,
83/12, 86/14 in 90/15
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 101/13, 9/14ZRTVS-1A,25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C in 95/14)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 –
ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 –
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ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15
in 102/15)
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15)
Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF)
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. (23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Uradni
list RS, št. 18/91, 57/99-ZDIS in 123/06-ZFO-1)
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 in 128/06-ZJN-2)
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – , 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07UPB5, 36/08, 58/09, 64/09,65/09, 20/11, 40/1 2-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J),
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS,
94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO)
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009, 98/2009, 13/2010,
59/2010,85/2010, 107/2010, 40/2012-ZUJF, 46/2013-ZSPJS-R)
Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02,
60/08, 83/10, 89/10, 79/11, 40/12, 46/13),
Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni
list RS, št. 87/97, 9/98, 48/2001)
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Uradni list RS,
št. 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01, 19/01 – odločba US, 39/02, 55/02), in
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS,
št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10).
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 118/06, 3/07
– UPB -1, 52/10, 58/11),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15),
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10), 92/12, 98/12
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99),
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13),
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99).
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08,
102/09, 62/10-ZUPJS).
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07,107/10, 87/11, 40/12-UZJF,
63/13),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 90/12),
Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/00, 60/06),
Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS,
št. 57/07, 65/08,99/10),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojo-izobraževalnih programov za
otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS,
št. 76/08, 31/10, 5/11);
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS št. 77/07,
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 z dne 8. 11. 2001)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 –
UPB, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 –
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ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 –
ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)
Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/98)
Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 26/2014),
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l . RS, št. 42/10)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US
in 14/15 – ZUUJFO)
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10)
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št.
24/92, 29/95, 44/97 )
Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 23/02 –
odl. US in 110/02 – ZUreP-1)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15).
drugi
predpisi
s
področja
urejanja
prostora
(dostopni
na:
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/zakon_o_pr
ostorskem_nacrtovanju/
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1)
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 –UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 –
ZSKZ-B in 46/14)
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10)
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15)
Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta
2020 (Uradni list RS, št. 25/11)
Uredbe komisije EU: št. 702/14, 1407/13, 1408/13,
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in
32/15)
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB in 58/12)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – UPB, 90/07,
102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14)
Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – odl. US in
30/13)
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1,
115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 –
ZGGLRS
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 –
ZON-C)
Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o spremljanju državnih pomoč (Uradni list RS, št. 37/04)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 15/05 in 42/06-ZGD-1)
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn)
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)
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Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,
109/07, 62/10 in 46/13
Stanovanjski zakon SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08
– ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF)
Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 –
ZKme-1B)
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)
Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 57/09)

Poleg navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov, predstavljajo
pravno podlago, ki pojasnjuje delovna področja neposrednega uporabnika tudi odloki,
pravilniki in drugi pravni akti MO Novo mesto, objavljeni na spletni strani
http://www.novomesto.si/si/obcina/akti/ .

4.2.2.2 Dolgoročni cilji in programska izhodišča razvoja občine, opredeljena s
strani župana Mestne občine Novo mesto do leta 2020
Dolgoročne cilje in strateške usmeritve ima mestna občina zastavljena v okviru
programskega dokumenta Novo mesto 2020 in sprejetih strategij z izvedbenimi načrti po
posameznih področjih. Na posameznih področjih delovanja lokalne skupnosti je župan
opredelil razvojne smeri Mestne občine Novo mesto za daljše časovno obdobje. Z
vsakoletnim sprejemom proračuna ima mestna občina postavljene operativne cilje v načrtu
razvojnih programov kot sestavnim delom proračuna za obdobje naslednjih štirih let. V letu
2015 je bilo tako pripravljen načrt za obdobje 2015 do 2018. Iz navedenih dokumentov
izhajajo cilji, ki jih želi mestna občina s tekočimi aktivnostmi oz. projektnim vodenjem
dosegati, in sicer na področjih:
A. Čisto okolje, urejen prostor in turizem
- Energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije
- Izgradnja kakovostnega bivalnega okolja v celotni občini
- Arheološki park Marof
- Naravni (športno-turistični) park Gorjanci
- Prenova talnih površin in pročelij v mestnem jedru
- Kolesarske steze, pešpoti in ureditev obrečnega prostora reke Krke
- Romska naselja
- Varnost in spoštovanje reda
- Mobilnost v celi občini MONM
b. Gospodarstvo, podjetništvo, zaposlovanje
- Izgradnja novih obrtno-podjetniških con
- Spodbujanje podjetništva med mladimi
- Ustvarjanje novih delovnih mest
- Preselitev sedeža ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, v Novo mesto
c. Mladi in starejši, kultura, zdravje in šport
- Športni objekti
- Ljubiteljska kultura in šport
- Profesionalna kultura in šport
- Mladinski center Novo mesto
- Starejši in medgeneracijski dialog
- Zdravstvo
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d. Vodenje občine, javnih podjetij in zavodov
- Spodbujanje lokalne samooskrbe
- Upravljanje s kapitalskimi naložbami MONM
- Strateško upravljanje občinskih javnih zavodov
- Krajevne skupnosti – most med občani in občinsko upravo
- Sodelovanje z drugimi občinami
- Večja učinkovitost občinske uprave
- Učinkovitejše pridobivanje evropskih in državnih sredstev
e. Izobraževanje in visoko šolstvo
- Ustanovitev javne univerze v Novem mestu
- Tehnološki park Novo mesto
- Do otrok prijazne osnovne šole in vrtci
- Vključevanje pripadnikov drugih kultur in narodnosti
f. Infrastruktura
- Izboljšava vodovoda
- Upravljanje obstoječe infrastrukture
- Izgradnja dela ''tretje razvojne osi'' v jugovzhodni Sloveniji
- Izgradnja manjkajočih delov električnega omrežja do Novega mesta in Bele krajine
Za uresničitev dolgoročnih ciljev je predpogoj uravnotežen prostorski razvoj, kar zagotavlja
sprejet Občinski prostorski načrt z spremembami in dopolnitvami ter urejena komunalna in
cestna infrastruktura, ki se v občini gradi tudi s pomočjo sredstev iz evropskih skladov.
Razvojna usmeritev občine na vseh področjih je razvidna tudi iz vsakoletnih proračunov, ki
finančno razčlenjujejo aktivnosti in projekte tako po letih kot tudi virih financiranja.

4.2.2.3 Realizacija ciljev v letu 2015 glede letni program dela po delovnih
področjih oz. notranjih organizacijskih enotah MO Novo mesto

KABINET ŽUPANA
OPIS DELOVNIH NALOG:
V letu 2016 so bile realizirane naslednje naloge:
- organizacijske, koordinacijske, strokovne ter tehnično-administrativne naloge in
finančne zadeve za potrebe kabineta (zbiranje ponudb za različne storitve, priprava
naročilnic, pogodb ter priprava odredb za izplačilo sredstev različnim porabnikom
proračunskih sredstev),
- priprava svetniških odgovorov,
- izvedba štirih javnih razpisov in pozivov za področje rednega dela društev in
organizacij, ki ne morejo kandidirati na drugih občinskih razpisih, za dogodke in
prireditve, medobčinsko in mednarodno sodelovanje ter županovo pokroviteljstvo,
- izvedba javnega poziva za zaključno prireditev ob 650-letnici ustanovitve Novega
mesta,
- izvedba treh javnih natečajev za klipping ter izdajo in oblikovanje lokalnega glasila
Novo mesto in uradnega glasila Dolenjski uradni list,
- priprava in izvedba zaključnega dogodka v počastitev 650-obletnice ustanovitve
Novega mesta v ŠD Marof,
- organizacija in izvedba slavnostne akademije ob občinskem prazniku: podelitev
nagrad in priznanj za leto 2015 v KC Janeza Trdine,
- obeleževanje Dnevov evropske kulturne dediščine,
- organizacija in izvedba županovega prednovoletnega sprejema,
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-

-

organiziranje in soorganiziranje prireditev, proslav ter drugih javnih dogodkov
(prireditev, okroglih miz, razstav, prireditev v počastitev spominskih dnevov in
občinskih praznikov),
priprava govorov in uvodnikov za župana in podžupana,
sodelovanje oziroma pomoč pri izvedbi različnih projektov drugih organizatorjev
(sodelovanje z ostalimi oddelki in ustanovami ter zavodi).

 Upravni in administrativni postopki
Javni razpisi in pozivi Kabineta župana so bili objavljeni decembra 2015. Obravnava prispelih
vlog in ocenjevanje, priprava zapisnikov, izdaja odločb in pogodb ter spremljanje poročil je
potekalo skozi celo leto 2016. Sredstva so bila razpisana za naslednja področja:
Razpisno področje
Javni poziv za sofinanciranje dogodkov in
prireditev
Javni poziv za druga društva in organizacije
Javni poziv za medobčinsko in mednarodno
sodelovanje
Županovo pokroviteljstvo
Skupaj

Višina razpisanih sredstev za leto 2016 v
EUR
300.000
25.000
10.000
30.000
365.000

Na razpise je prispelo skupaj 251 vlog.
Na Javni poziv za sofinanciranje dogodkov in prireditev je prispelo 83 vlog, od tega 33
prijaviteljem sredstva niso bila odobrena. Višina razpisanih sredstev je znašala
300.000 EUR.
Na Javni poziv za sofinanciranje drugih organizacij in društev je prispelo 32 vlog, od tega
dvanajstim sredstva niso bila odobrena. Višina razpisanih sredstev je znašala 25.000 EUR.
Na Javni poziv za sofinanciranje medobčinskega in mednarodnega sodelovanja je prispelo
35 vlog, od tega štirinajstim sredstva niso bila odobrena. Višina razpisanih sredstev je
znašala 10.000 EUR.
Na Javni poziv za županovo pokroviteljstvo je do konca leta 2016 prispelo 110 vlog. Višina
razpisanih sredstev je znašala 30.000 EUR.
V letu 2016 je potekala koordinacija projektnih skupin (organizacijski odbor za 650. obletnico
ustanovitve Novega mesta – zaključna prireditev, projektna skupina za izvedbo dogodkov ob
Evropskih dnevih kulturne dediščine, projektna skupina za NVO).
 Javne prireditve
Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo
V letu 2016 smo organizirali številne protokolarne sprejeme župana z različnimi vsebinami.
Organizirali smo več prireditev, najobsežnejši ter finančno in organizacijsko najzahtevnejši
projekt je bila izvedba zaključne slovesnosti ob 650-letnici Novega mesta. Ostali dogodki v
organizaciji MO Novo mesto, ki smo jih organizirali so: svečanost ob osmem februarju,
slavnostna akademija ob občinskem prazniku z mednarodno udeležbo delegacij iz
partnerskih mest (prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto za
leto 2015), Dnevi evropske kulturne dediščine, komemoracije ob dnevu spomina na mrtve na
treh novomeških pokopališčih (Ločna, Šmihel, Srebrniče), županov prednovoletni sprejem.
Obeležili smo spominske dneve: državni praznik dan boja zoper okupatorju - 27. 4., dan
prvega izstreljenega naboja na Dolenjskem in dan državnosti – 25. 6., dan novomeške čete,
29. 10…
Nekaj prireditev smo realizirali v sodelovanju z Dolenjskim muzejem, KC Janeza Trdine,
Zavodom LokalPatriot, Založbo Goga, Agencijo za šport, krajevnimi skupnostmi. V juniju smo
pripravili županov sprejem za najboljše učence in športnike osnovnih šol v občini. Septembra
je župan sprejel zlate maturante, ki so zaključili maturo v šolskem letu 2015/2016.
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 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje
Od leta 2015 smo aktivno vključeni v delovanje Združenja zgodovinskih mest Slovenije. V
letu 2016 smo pripravili dokumentacijo za prijavo na Interreg Slovenija-Hrvaška (zgodbe
partnerskih mest oz. priprava zgodbe MO Novo mesto s temo Praznik situl). Aktivno smo
sodelovali z vsebinskim in fotografskim gradivom za pripravo knjige dr. Žive Deu
Dragocenosti starih mestnih jeder, ki je izšla ob 15. obletnici Združenja zgodovinskih mest
Slovenije. Koordinacijski sestanki so potekali skozi celo leto.
OBČINSKI SVET
Kabinet župana je v okviru opredeljenih nalog na podlagi zakonodaje in predpisov (Zakon o
lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Novo mesto, Poslovnik Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto, Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Mestne občine Novo mesto) opravljal tudi organizacijske, administrativne, tehnične ter delno
strokovne naloge:
- za občinski svet,
- za delovna telesa občinskega sveta,
- administrativno tehnično pomoč za delo nadzornega odbora,
- na področju izdelave in vodenja poročil, evidenc ter analiz o gradivih za Občinski svet,
delovna telesa ter Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto,
- s področja financiranja delovanja svetniških skupin,
- s področja priprave in posredovanja čistopisov, sprejetih odlokov ter drugih aktov
občinskega sveta za objavo v Dolenjskem uradnem listu,
- druge naloge po zadolžitvah župana, podžupanov, direktorja občinske uprave in
predsednikov delovnih teles.
 Podatki o sejah
Občinski svet - podatki o sejah
Občinski svet
 število sej:
 povprečna udeležba na redni seji
 skupno število (pod) točk dnevnega reda na rednih sejah
 število sprejetih sklepov
 število podanih pobud in vprašanj na sejah
 število posredovanih odgovorov na sejah
 število objavljenih aktov Občinskega sveta v Dolenjskem
uradnem listu (22 x odlok, 1 x odredba, 1 x Statut Mestne
občine Novo mesto, 3 x pravilnik, 8 x sklep)

8 rednih
27,1 svetnika ali 90,4 %
162 ali 20,2 na sejo
175 ali 21,9 na sejo
147 ali 18,4 na sejo
169 ali 21 na sejo
35

 Delovna telesa Občinskega sveta
Občinski svet je imenoval 13 stalnih delovnih teles, in sicer:
- 8 odborov in
- 5 komisij.
Za delovna telesa je kabinet v obdobju januar – december 2016 opravil vsa organizacijske,
tehnične, administrativne ter delno strokovne naloge pred, med in po sejah delovnih teles,
in sicer:
a) gradiva: priprava, zbiranje, evidenca, odprava gradiv;
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b) seje delovnih teles: koordinacija terminov sej delovnih teles, rezervacije in priprave
sejne
sobe, dnevni redi sej delovnih teles, priprava in odprava gradiv/korespondence , vodenje
zapisnikov na sejah;
c) priprava in posredovanje poročil za seje občinskega sveta, arhiviranje gradiv, posredovanje
evidence prisotnosti na sejah za obračun sejnin.
Podatki o sejah delovnih teles
V obdobju januar – december 2016 so tako delovna telesa občinskega sveta:
 imela skupno 72 sej,
 sprejela 72 zapisnikov ter pripravila 68 poročil za občinski svet.

Pregled sej po delovnih telesih:
Delovna telesa
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Komisija za statut in poslovnik
3. Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje
4. Komisija za priznanja in nagrade
5. Komisija za vloge in pritožbe
6. Odbor za družbene dejavnosti
7. Odbor za okolje in prostor

Število sej
7 rednih + 1 dopisna
11
0
3
3
7
8 skupnih sej
z Odborom za komunalo in
promet

8. Odbor za komunalo in promet

8 skupnih sej
z Odborom za okolje in
prostor, 2 ločeni

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Odbor za lokalno samoupravo
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
Odbor za gospodarstvo
Odbor za mladino
Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti
SKUPAJ

3
7
6
1
5
71 rednih + 1 dopisna

Podpora delovanju svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom
Kabinet je sodeloval s svetniškimi skupinami in samostojnimi svetniki pri izpeljavi postopka
porabe sredstev za njihovo delovanje v Občinskem svetu (korespondenca zahtevkov
svetniških skupin z usklajevanjem naročil, ponudb in izbire ponudnika dobave naročila za
posamezno svetniško skupino in samostojne svetnike). Za ta namen so bili izvedeni
postopki za izdajo naročilnice, drugi del pa so predstavljala izplačila na podlagi sklenjenih
pogodb (najemne pogodbe, pogodbe o svetovanju, podjemne pogodbe).
 Nadzorni odbor
Kabinet je opravljal za Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto administrativno tehnične
naloge:
 zbiranje, evidenca in posredovanje gradiv,
 usklajevanje terminov za seje nadzornega odbora, rezervacija in priprava sejne sobe,
 korespondenca/vodenje in distribucija zapisnikov sej nadzornega odbora ter distribucija
sklepov in poročil,
 evidenca udeležbe članov odbora, obračun in izplačilo sejnin.
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Podatki o številu sej Nadzornega odbora v obdobju januar – december 2016: 12 rednih, 9
korespondenčnih sej.
 Vodenje evidenc, poročil, analiz in statistike
Kabinet je objavljal gradiva, vodil evidenco, poročila, analize in statistiko o gradivih za
občinski svet (vabila, zapisniki, sklepi, odloki), o gradivih za delovna telesa (vabila, zapisniki,
poročila, sklepi), nadzornega odbora (gradiva, zapisniki, sklepi), koordiniral in objavljal
gradiva Občinskega sveta na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter koordiniral
čistopise sprejetih aktov za objavo v Dolenjskem uradnem listu.

 Administrativno – tehnična dela
V obdobju januar 2016 – december 2016 so bila v kabinetu opravljena administrativno
tehnična dela (sklic sej, zbiranje in odprava gradiva, objava gradiv za seje občinskega sveta
na spletni strani, delovna telesa in Nadzorni odbor)
 za 8 rednih, 2 žalni seji Občinskega sveta,
 za 72 sej delovnih teles občinskega sveta,
 za 12 rednih in 9 korespondenčnih sej nadzornega odbora,
ter izdelano naslednje število pisnega gradiva:
 8 zapisnikov sej občinskega sveta, 175 sklepov, zbrano in objavljeno 169 odgovorov na
pobude in vprašanja članic in članov Občinskega sveta,
 71 zapisnikov in 66 poročil delovnih teles,
 objavljenih sprejetih aktov in sklepov Občinskega sveta v Dolenjskem uradnem listu: 35.
Vse seje občinskega sveta in pretežna večina sej delovnih teles so potekale izven rednega
delovnega časa - v popoldanskem in večernem času, zato je bilo potrebno temu prilagoditi
organizacijo in načrtovanje delovnega časa (delo izven rednega delovnega časa). V obdobju
januar 2016 - december 2016 je to znašalo skupaj: 8 rednih sej Občinskega sveta, 71 rednih
in 1 dopisna seja delovnih teles ter 12 rednih ter 9 korespondenčnih sej Nazornega odbora.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Letni cilji so bili zastavljeni na ravni celotne občinske uprave.
Osnovni cilj za učinkovito delovanje ter zagotavljanje kakovostnega dela Občinskega sveta in
delovnih teles je bil dosežen z doslednim in zakonitim izvajanjem nalog v skladu s pozitivno
zakonodajo.
Letni cilji so bili uresničeni tako, da so v skladu s predpisi in pristojnostmi bili zagotovljeni
materialni pogoji (prostori, osnovna sredstva, administrativno tehnična podpora) članom
Občinskega sveta in njegovim delovnim telesom; pravočasno (v poslovniškem roku) zbrana
in posredovana vsa gradiva za seje Občinskega sveta in delovna telesa, pripravljena v
občinski upravi, koordiniranje sej delovnih teles ter pravočasno pripravljanje in
posredovanje/objavljanje gradiv (sklice sej, gradiva, zapisnike, poročila in sklepe)
Občinskega sveta in delovnih teles. Gradiva za seje občinskega sveta so bila v poslovniških
rokih objavljena na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Delo je potekalo v skladu z veljavnimi standardi in pravili stroke in v predvidenih rokih.
Načrtovanje, organizacija in izkoriščanje delovnega časa so bili usklajeni z vsebino,
obsegom in dinamiko nalog (delo izven rednega delovnega časa).

ZAŠČITA IN REŠEVANJE
CIVILNA ZAŠČITA
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Skladno z novo zakonodajo je Mestna občina Novo mesto prenovila in uskladila Oceno
ogroženosti Mestne občine Novo mesto pred naravnimi in drugimi nesrečami, izdelala nov
načrt ukrepanja ob jedrski nesreči ter druge operativne dokumente. Sredstva namenjena za
dejavnost civilne zaščite so bila uporabljena za refundacijo osebnih dohodkov pripadnikov
enot in služb za zaščito in reševanje, za pomoč klubom, ki pogodbeno sodelujejo v CZ pri
organizaciji in izvedbi njihovih vaj, za člane klubov (kinologi, jamarji, skavti, potapljači,...).
MONM je organizirala vsakoletno vajo civilne zaščite pod nazivom »rešujmo življenja
skupaj«, na kateri je sodelovalo 92 članov reševalnih enot, klubov in gasilcev, povabljeni so
bili tudi reševalci iz sosednjih držav. Na različnih izobraževanjih od osnovnega izobraževanja
pa do različnih specialnosti je bilo okrog 45 pripadnikov sil za zaščito in reševanje,
organizirano pa je bilo tudi večje število gasilskih izobraževanj.
Sredstva namenjena nakupu opreme so bila porabljena za nakup osebne in skupne
reševalne opreme, škornjev in uniform civilne zaščite in gasilskih oblek, nekaj hidrantnih
omaric, motornih žag in agregatov malo višje kvalitete za reševalce ter nekaj ročnikov za
gašenje požarov s peno in nekaj druge opreme za reševanje ob poplavah in žledu. Za PGD
Potov vrh - Slatnik je bila sofinancirana nabava radijske postaje za novi kombi. Gasilsko
društvo Novo mesto je ob 140 letnici dobilo pomoč ob nabavi novega vozila in opreme.
Dokončana je bila sanacija zaklonišča na Jerebovi ulici, prevzeto nazaj zaklonišče pri Dinosu
v Bučni vasi od dosedanjega uporabnika Cestnega podjetja in delno sanirana zunanjost
objekta na Mestnih njivah. Med nalogami ostaja sanacija vdora vode na Mestnih njivah in
ureditev prostorov nekdanje krajevne skupnosti. Drugi del planiranih sredstev je bil porabljen
za tekoče vzdrževanje ter poplačilo električne energije, komunale in vode ter drugih manjših
stroškov vzdrževanja.
POŽARNA VARNOST
 Poklicno gasilstvo
GRC Novo mesto je v letu 2016 vsa razpoložljiva finančna sredstva usmeril v plačilo
zaostalih obveznosti, pri čemer so bila tudi sredstva za materialne stroške počrpana že v prvi
polovici poslovnega leta. Tako je GRC materialne stroške pokrival iz naslova prihodkov
lastne dejavnosti, ki so do konca leta komaj zadostovali za kritje vseh stroškov iz naslova
tekočega poslovanja in obveznosti.
Na podlagi sklepa Občinskega sveta MO Novo mesto, da se GRC Novo mesto izda soglasje
k zadolžitvi, je bil v juliju pridobljen dolgoročni kredit, s katerim je bila poplačana obveznost
iz naslova najdražje leasing pogodbe pri KBM Leasing, ki bi se sicer iztekla šele leta 2020.
Mesečne obveznosti iz naslova odplačila glavnic kreditov in leasingov so se tako znižale za
skoraj 3.000 EUR.
V sklopu dodatno odobrenih sredstev iz proračuna MO Novo mesto in z vključitvijo lastnih
sredstev so bile odplačane obveznosti iz naslova plač (izplačilo zaostalega dodatka za
izmensko delo za leto 2011, ki je bil izplačan v avgustu 2016, in sicer v višini
21.138,57 EUR). Tako je Javni zavod GRC v lanskem letu zagotavljal samo najbolj nujno
nadomeščanje osebne varovalne opreme za gasilce, kljub temu, da je bila v poslovnem
planu 2016 vključena menjava službene obleke za gasilce, ki naj bi se menjala na dve leti.
 Prostovoljno gasilstvo
Pokriti so bili tekoči stroški poslovanja in delo delavke, ki vodi administracijo, izvedena so bila
vsa predvidena gasilska tekmovanja in izobraževanja kot tudi občni zbori in skupščina.
Sredstva so bila poleg stroškov delovanja gasilske zveze in kritja materialnih stroškov,
stroškov zaposlene delavke, za izvedbo tekmovanj in organizacijo usposabljanj namenjena
tudi za zavarovanje in zdravniške preglede, srečanja gasilskih veterank in veteranov in
drugih aktivnosti na lokalnem in državnem nivoju.
Javno gasilsko službo v Mestni občini Novo mesto opravlja 18 prostovoljnih gasilskih društev
v skladu z veljavno zakonodajo in sklepom župana občine. Izvajajo izobraževanja in urjenja
za ukrepanje ob različnih nesrečah, nabavljajo reševalno opremo in vozila, tekmujejo na
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vseh občinskih in državnih nivojih. V sodelovanju z zaščito in reševanjem gasilci organizirajo
in izvajajo vaje in druge preventivne oblike urjenja. V oktobru - mesecu požarne varnosti je
bil organiziran obisk za varovance vrtcev in učence osnovnih šol. Krajanom pomagajo pri
pregledu hidrantov in gasilnikov. V letu 2016 so bila nabavljena in prevzeta vozila za gasilsko
društvo Gabrje in Novo mesto, obnovljena je bila večina zastarele opreme. Nabavljeno je bilo
večje število delovnih oblek za mladinke in mladince ter starejše gasilce in operativce, kajti
oblika obleke se je spremenila in bo potrebno še veliko nabave, da bo zadoščeno merilom
Vlade RS.
V preteklem letu so bila organizirana in izvedena številna gasilska tekmovanja (pionirsko,
mladinsko, gasilski Avtoraly, mladinsko orientacijskoo in mladinski kviz, tekmovanja v
spajanju sesalnega voda, tekmovanja članic in članov ter veteranov in še veliko drugih
tekmovanja). Slovesno je bilo pripravljeno enajsto tradicionalno srečanje gasilskih veterank
in veteranov v Brusnicah, na katerem je sodelovalo 405 gasilskih veterank in veteranov.
Operativni gasilci in gasilci, ki so šli na usposabljanje, so obiskovali zdravniške preglede.
Urejena so bila zavarovanja za operativce, za gasilska vozila in za gasilske domove.
 Požarna taksa
Namenska sredstva - požarno takso nakazujejo zavarovalnice od požarnih zavarovalnih
premij v sklad Vladnega Odbora za požarno takso, ki jo potem po že določenih kriterijih
razdeli na posamezne občine, v katerih župan imenuje občinske odbore za požarni sklad, ki
prejeta sredstva delijo prostovoljnim in poklicnim gasilcem. V MONM odbor sredstva požarne
takse razdeli v višini 50 % na Gasilsko reševalni center in 50 % na prostovoljna gasilska
društva, ki opravljajo javno gasilsko službo v MO Novo mesto. Iz teh sredstev se financira
izključno nabava gasilske opreme in gasilskih vozil, namensko porabo kontrolira Računsko
sodišče Republike Slovenije.
 Investicijski odhodki – Nakup opreme
Izpeljana je bila nabava plinotesnih oblek, s čimer je bila vsaj delno zagotovljena varnost
gasilcev ob posredovanju z nevarnimi snovmi. Še vedno pa ostaja odprta nabava gasilskega
vozila za nevarne snovi, ki je prenesena v plan za leto 2017.
Nabavljeni so bili izolirni dihalni aparati za operativo, suhe obleke in pripadajoča oprema za
področje reševanja iz vode ter manjkajoča oprema za področje reševanja s pomočjo vrvne
tehnike. Za področje servisa je bila nabavljena pretočna črpalka za CO2, v sklopu
investicijskega vzdrževanja pa je bilo izvedeno nujno popravilo na gasilskem vozilu s cisterno
TAM 260. Redni servis reševalne ploščadi Bronto je bil predviden v sklopu investicijskega
vzdrževanja za leto 2016, vendar ni bil izveden, ker serviser ni zmogel zagotoviti servisa do
konca leta 2016. Na podlagi tega se je servis preložil v leto 2017, del namenjenih
investicijskih sredstev pa je ostal neizkoriščen.

URAD ZA FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE
PRORAČUN IN RAČUNOVODSTVO
V letu 2016 smo na področju proračuna in računovodstva opravljali naloge s področja
priprave in izvajanja proračuna, rebalansov proračuna za leto 2016, polletno poročilo o
izvrševanju proračuna za leto 2016, izdelave zaključnega računa proračuna za leto 2015 za
občino in krajevne skupnosti, izdelavo premoženjske bilance občine, krajevnih skupnosti in
javnih zavodov, pripravo evidenc zemljišč oz. osnovnih sredstev v lasti občine ter druge
naloge s področja pristojnosti urada.
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 Proračun in njegovo izvrševanje
Priprava Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016
– skrajšani postopek:
V mesecu januarju 2016 je bil občinskemu svetu posredovan v obravnavo Odlok o
spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016. Na 12. redni seji
občinskega sveta 28. 1. 2016 je bilo gradivo tudi potrjeno.
V mesecu maju 2016 je bil pripravljen drugi rebalans proračuna Mestne občine Novo mesto
2016 in bil tudi sprejet na 15. redni seji 26. 5. 2016.
V mesecu novembru 2016 je bil pripravljen tretji rebalans proračuna Mestne občine Novo
mesto za leto 2016 in bil sprejet na 18. redni seji dne 24. 11. 2016.
Priprava zaključnega računa proračuna za leto 2015 in priprava poročila o realizaciji
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov
Koordinacija in izdelava zaključnega računa proračuna za leto 2015. Poročilo o realizaciji
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov je bilo sestavni del Zaključnega računa
proračuna za leto 2015.
Priprava poročil o realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2015
Urad je bil koordinator in nosilec priprave poročila o realizaciji finančnih načrtov vseh
krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto. Poročila krajevnih skupnosti so bila sestavni
del Zaključnega računa proračuna.
 Ostale operativne naloge, ki so vezane na delovno področje
Spremljanje realizacije proračuna
Urad je mesečno pripravljal poročila o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna; o
doseženih rezultatih in o odstopanjih je redno obveščal vodstvo. Predlagal je ukrepe pri
realizaciji proračuna. Posamezne urade je po potrebi seznanjal s porabo sredstev na
posameznih postavkah in skrbel za pravilno porabo sredstev proračuna. Navedene aktivnosti
se ne morejo številčno ovrednotiti, saj potekajo kontinuirano.
V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah smo na uradu pripravili Poročilo o
izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2016.
Preverjanje stanja na transakcijskem računu in priprava dnevnih poročil o stanju sredstev na
računu ter usklajevanje dnevne likvidnosti.
Plačila zapadlih računov - odredb so se izvajala glede na realizirane prilive proračuna.
Odredbe so se razporedile po izdatkih proračuna glede na predpisane klasifikacije proračuna
- po področjih proračuna, programih in podprogramih. Razporejene so bile tudi glede na
zakonsko določeno valuto plačila. V okviru usklajevanj mesečne in dnevne likvidnosti sodi
tudi priprava kompenzacijskih pogodb, asignacijskih pogodb in njihova izpeljava preko
transakcijskega računa.
Priprava premoženjske bilance Mestne občine Novo mesto za leto 2015
Osnova za sestavo bilance so bili podatki iz poslovnih poročil proračunskih uporabnikov
Mestne občine Novo mesto. Na podlagi Zakona o javnih financah so jih bili posredni
proračunski uporabniki dolžni posredovati do 31. 3. 2016. Na uradu smo poslovna poročila
pregledali in uredili v skladu z navodilom o pripravi premoženjske bilance. Premoženjsko
bilanco Mestne občine Novo mesto smo posredovali na Ministrstvo za finance.
Sodelovanje pri pripravi poslovnih poročil zavodov za leto 2015
Urad je zbral povzetke poslovnih poročil javnih zavodov na področju predšolske vzgoje,
kulture, športa, izobraževanja, zdravstva in turizma.
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Dolgoročno zadolževanje
Mestna občina Novo mesto se je v proračunskem letu 2016 dolgoročno zadolžila v višini
305.758 EUR.
Urad je mesečno skrbel za vračilo glavnic in obresti po vseh kreditih. Ministrstvu za finance
smo preko aplikacije e-Dolg tekoče poročali o odplačilih glavnic in obresti od kreditov Mestne
občine Novo mesto in vseh njenih zavodov. V skladu s predpisi smo Ministrstvu za finance
trimesečno in letno poročali o stanju zadolženosti Mestne občine Novo mesto in njenih
zavodov.
Kratkoročno zadolževanje
Mestna občina Novo mesto se v letu 2016 kratkoročno ni zadolžila.
Ostala dela in naloge z delovnega področja:
- odgovori na razne dopise Ministrstva za finance in drugih ministrstev, bank, izpolnjevanje
statističnih podatkov, izračunavanje obresti za različne potrebe, idr.,
- sodelovanje pri pripravi pravilnikov in poročil za občinski svet,
- priprava periodičnih informacij o porabi sredstev proračunske rezerve, proračunske
rezervacije in kratkoročnega zadolževanja,
- zbiranje in priprava podatkov za razna poročila na drugih delovnih področjih.
 Računovodstvo
V računovodstvu smo v letu 2016 prejeli 8755 e-računov, zahtevkov in dobropisov in jih po
predpisanem postopku evidentirali v knjigo prejetih računov ter izvedli plačilo.
V letu 2016 smo izdali 1597 računov, zahtevkov in dobropisov, izvedli ustrezna knjiženja
plačil oz. druga zapiranja dokumentov.
Tekoče aktivnosti in naloge:
- Mesečni obračun in izplačilo plač, izplačila po podjemnih in avtorskih pogodbah, nagrad,
sejnin in drugih osebnih prejemkov.
- Priprava mesečnih poročil o realizaciji prihodkov in odhodkov za potrebe spremljave
realizacije finančnega načrta proračuna, ki smo jih v skladu s predpisi posredovali
Ministrstvu za finance.
- Priprava kvartalnega poročila statistike finančnih računov (SFR).
- Mesečno spremljanje in obračunavanje davka na dodano vrednost.
- Spremljanje oz. vodenje evidenc prehodnih računov MONM.
- Vodenje evidenc vseh predpisanih pomožnih knjig glavne knjige.
- Analitična evidenca zemljišč v lasti MONM (v register zemljišč MONM vnos pridobitve in
odtujitve zemljišč, parcelacije) in priprava podatkov za glavno knjigo.
- Fakturiranje in vodenje evidenc saldakontov kupcev.
- Spremljanje in izterjava zapadlih neplačanih terjatev.
- Obračunavanje zamudnih obresti in izračuni revalorizacij za potrebe ostalih uradov.
- Vodenje centralne evidence upravljanja s kapitalskimi naložbami.
- Priprava zaključnega računa MONM, EZR in 23 krajevnih skupnosti v MONM.
Poleg rednih nalog z delovnega področja smo po potrebi sodelovali v projektnih skupinah in
komisijah na ostalih področjih delovanja občine.
Cilji, ki so bili zastavljeni in realizirani v letu 2016:
- Spremljanje in zagotavljanje likvidnosti občinskega proračuna v povezavi s predvideno
proračunsko porabo, gospodarno in učinkovito upravljanje s finančnim premoženjem
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-

MONM in nemoteno finančno poslovanje organov občine, OU in KS, s prizadevanjem k
optimizaciji procesov in racionalizaciji stroškov.
Priprava Spremembe proračuna za leto 2017.
Ureditev kataloga in registra opreme in osnovnih sredstev.
Pravilniki s področja računovodstva in financ.

PRAVNE ZADEVE
V letu 2016 smo opravili sledeča dela in naloge:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zastopali smo MONM pred pristojnimi sodišči (okrajnim, okrožnim, višjim, delovnim in
socialnim ter upravnim) in drugimi upravnimi organi.
Pripravljali smo tožbe, odgovore na tožbe in ostale vloge v nepravdnih, zapuščinskih,
pravdnih in gospodarskih pravdnih zadevah, priglašali terjatve v zapuščinske
postopke, postopke prisilne poravnave, likvidacije in stečaje ter vlagali izvršilne
predloge zoper dolžnike.
Sodelovali in spremljali smo najzahtevnejše postopke na sodiščih, kjer nas zastopajo
odvetniki in jim zagotavljali potrebno pomoč pri pridobivanju potrebnih podatkov in
gradiv.
Vodili smo upravne postopke na drugi stopnji oz. postopke, o katerih odloča župan, in
sicer na področjih komunalnega prispevka, oglaševanja, občinskega inšpektorata in
družbenih dejavnosti. Izdanih je bilo 70 odločb 2. stopnje na področju komunalnega
prispevka in 32 odločb iz ostalih področij.
Po pooblastilu župana smo zastopali MONM na skupščinah gospodarskih družb in
javnih podjetij, katerih družbenica je MONM.
Pripravljali smo odgovore na odškodninske zahtevke občanov in se pogajali z
zavarovalnicami in odvetniki strank glede plačil odškodnin.
Pregledovali in po potrebi izdelali smo različne pogodbe, anekse k že sklenjenim
pogodbam ter razne sporazume ter pogodbe o (so)financiranju ali odškodninah v
sodelovanju z ostalimi Uradi.
Pripravljali in sodelovali smo pri sprejemanju splošnih aktov ali njihovih sprememb, ki
večinoma zahtevajo uskladitve med več uradi (Odloki, Pravilniki, Navodila s področja
gospodarskih javnih služb, družbenih dejavnosti, turizma, razvoja in prostora).
Zagotavljali smo potrebno strokovno pravno podporo vsem Uradom občinske uprave.
Izdelovali ali sodelovali smo pri pripravi strokovnih podlag in pogodb pri posameznih
projektih s področja gradnje, projektiranja, investicij, gospodarskih javnih služb,
podeljevanju koncesij, javnih naročil, javno-zasebnega partnerstva ter zagotavljali
potrebno strokovno delo pri izvrševanju projektov.
Izdelovali smo strokovna pravna mnenja, pripravljali odgovore na pravna vprašanja
glede upravnih, izvršilnih, davčnih postopkov in materialnega prava s področja
delovanja lokalne samouprave ter podajali potrebne pravne informacije.
Pripravljali smo strokovne rešitve in predloge ter potrebne odgovore in poročila za
potrebe župana, direktorja občinske uprave, občinskega sveta in njihovih teles ter za
vse ostale urade občinske uprave, po potrebi tudi za javne zavode.
Z ostalimi uradi občinske uprave smo sodelovali pri pripravi in izvedbi javnih razpisov
za razdelitev proračunskih sredstev,
Sodelovali ali pa samostojno smo pripravljali gradiva za občinski svet in njegova
delovna telesa.
S pravnega stališča smo pregledali in parafirali pogodbe, ki jih podpiše župan
(kontrolnik pogodbe).
Redno smo dopolnjevali evidenco ustanoviteljskih pravic MONM.
Izvajali smo javna naročila za potrebe MONM in sicer:
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Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Predmet JN
Podelitev koncesije za izvajanje GJS vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov
Podelitev koncesije za izvajanje GJS urejanje zelenih javnih površin
Podelitev koncesije za izvajanje GJS urejanje MPP - odprti postopek
Podelitev koncesije za izvajanje GJS urejanje MPP - postopek s pogajanji
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo odprtih javnih površin mestnega jedra
Novega mesta
Preplastitve občinskih cest na območju MO NM
Postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih portalov
Kanalizacija in vodovod Potov vrh
Izdelava PZI za rekonstrukcijo regionalne ceste R2 - GC Brezovica
Kanalizacija in vodovod Šentjošt
Poslovni najem in finančni leasing osebnih vozil
Podelitev koncesije za izvajanje GJS urejanje objektov in naprav JR v MO NM
Izdelava SD OPN 3
Ureditev vadbenih površin v Portovalu-ponovitev postopka
Dograditev javne razsvetljave v Dolenjih Kamencah
Izdelava pgd in pzi za pokritje velodroma
Prekritje Narodnega doma
Umetna trava na Portovalu
Ureditev vadbenih površin v Portovalu
Prestavitev zakristije na cerkvi Sv. Križa v Velikih Brusnicah
Prestavitev zakristije na cerkvi Sv. Križa v Velikih Brusnicah-ponovitev postopka

-

KADROVSKE ZADEVE
Organizacija občinske uprave Mestne občine Novo mesto je določena v Odloku o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto z dne
4. 4. 2015, ki temelji na sprejetem Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, št. 100-1/2015 z dne 15. 6. 2015.
Organizacija občinske uprave Mestne občine Novo mesto zagotavlja zakonito, strokovno in
racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito, strokovno in pravočasno
uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank,
smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi, koordinirano izvajanje nalog in izvajanje
projektnih nalog, notranji nadzor nad opravljanjem nalog, sodelovanje z drugimi organi,
organizacijami in institucijami.
Organi občinske uprave in število izvajalcev na dan 31. 12. 2016:





župan – 1 funkcionar,
direktorica občinske uprave –1 javna uslužbenka,
kabinet župana – 9 javnih uslužbencev (1 javna uslužbenka opravlja ½ delovnega časa),
delovno mesto izven organizacijskih enot – 1 javni uslužbenec
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urad za finance in splošne zadeve – 28 javnih uslužbencev (1 javna uslužbenka
nadomešča javno uslužbenko na porodniškem dopustu; 2 javni uslužbenki delata po 6 ur
dnevno),
urad za družbene dejavnosti – 10 javnih uslužbencev (1 javna uslužbenka opravlja ½
delovnega časa),
urad za prostor in razvoj– 31 javnih uslužbencev,
urad za gospodarske javne službe – 9 javnih uslužbencev,
občinski inšpektorat – 7 javnih uslužbencev, od tega:
o mestno redarstvo – 4 javni uslužbenci (1 javni uslužbenec nadomešča daljšo
bolniško odsotnost javnega uslužbenca).

V občinski upravi Mestne občine Novo mesto je bilo na dan 31. 12. 2016 96 zaposlenih, in
sicer 1 funkcionar in 95 javnih uslužbencev, od tega 62 žensk ali 65 % in 35 moških ali
38 %.
V letu 2016 je prenehalo delovno razmerje javnim uslužbencem na naslednjih delovnih
mestih:
Delovno mesto
- višji svetovalec za razvoj (mirovanje
pravic)
- strokovni sodelavec VII/2-I – za razvoj
(določen čas)
- strokovni sodelavec VII/2-II – za stvarno
premoženje (določen čas)
- strokovni sodelavec VII/2-II – za komunalni
prispevek (določen čas)

Datum prenehanja
4. 1. 2016

Stop. izob.
VII/1

30. 12. 2016

VII/2

30. 12. 2016

VII/2

30. 12. 2016

VII/2

V letu 2016 so se zaposlili javni uslužbenci na naslednjih delovnih mestih:
Delovno mesto
- računovodja VII/2-II (nadomeščanje)
- podsekretar – občinski pravobranilec
(iz mirovanja pravic)
- vodja urada za družbene dejavnosti
- občinski redar (nadomeščanje)
- 2 čistilki (6 ur dnevno)

Datum prihoda
18. 1. 2016
1. 6. 2016
16. 8. 2016
17. 10. 2016
17. 10. 2016

Stop. izob.
VII/1
VII/2
VII/2
V
II

Kvalifikacijska struktura (dejanska izobrazba) zaposlenih v občinski upravi na dan
31. 12. 2016:
IX. (doktorat)
VIII. (znanstveni mag.)
VII/2. (strokovni mag.)
VII/2. (spec.)
VII/2. (univ.)
VII/1. (visok.)
VI. (višja)
V. (srednja)
IV. (3-letna)
II. (OŠ)

3
9
6
3
39
20
7
5
2
2

Javni uslužbenci ustrezajo zahtevani izobrazbi v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, št. 100-1/2015 z
dne 15. 6. 2015 in s sprem. in dopol.
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Zaposleni v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto so se v letu 2016 vključili v
skupinska in individualna usposabljanja ter izobraževanja, ki so ustrezala programom
usposabljanja in izpopolnjevanja uslužbencev v občinski upravi. Pri organiziranih in
individualnih usposabljanjih ter seminarjih so imeli možnost sodelovanja vsi javni uslužbenci.
Nekateri med njimi so se usposabljanj udeležili večkrat.

INFORMATIKA
V letu 2016 so bile opravljene naslednje naloge:
- redno vzdrževanje informacijske opreme na vseh lokacijah, kjer deluje občinska uprava,
- nabava nove računalniške opreme in namestitev opreme pri uporabnikih,
- vzdrževanje informacijskih storitev: portali novomesto.si, elektronska pošta novomesto.si,
elektronsko pisarniško poslovanje, knjigovodsko proračunski sistem,
- nadgradnja sistema za redarje s spletnim dostopom do administracije prekrškov,
- vzdrževanje in nadgradnja lastnih programskih rešitev,
- priprava razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila za spletne portale
novomesto.si,
- priprava razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila za mobilno plačevanje
parkirnin,
- vzdrževanje javnega WiFi omrežja in nadgradnja z nadzornim sistemom,
- upravljanje opreme in naročnin fiksne in mobilne telefonije.

VLOŽIŠČE IN ARHIV
Evidentiranje dokumentov in zadev
V skladu z določili Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
(Uradni list RS, št. 30/2006) in Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05,
106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07-popr., 31/08, 35/09, 58/10 in 101/2010)
uporablja občinska uprava dokumenti sistem za evidentiranje dokumentarnega in arhivskega
gradiva. V letu 2016 smo zabeležili naslednje rezultate:
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vhodni dokumenti
(dohodna pošta)
izhodni dokumenti
(odhodna pošta)
lastni in sejni dokumenti
število novih
neevidenčnih dokumentov
število novih upravnih
zadev
število nerešenih upravnih
zadev
število rešenih in
nearhiviranih zadev
število rešenih in
arhiviranih zadev
število izločenih zadev
(uničenje)
število odbranih zadev v
pokrajinski arhiv

leto 2016
16.882
12.725
11.311
1.486
3.271
366
378
2.526
467
0

Odposlana pošta
V letu 2016 je občinska uprava odposlala 4.905 navadnih in 1.180 priporočenih pošiljk.
vrsta pošiljke
navadne pošiljke
priporočene pošiljke

Leto 2016
4.905
1.180

Blagajna
Na podlagi določil Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5) je bilo v letu
2016 vplačanih 18.959,41 EUR upravnih taks, od tega 3.724,52 EUR negotovinskih plačil ter
15.234,89 EUR gotovinskih plačil.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
PREDŠOLSKA VZGOJA
Predšolsko vzgojo v vrtcih ureja več zakonov, podzakonskih aktov ter različni pravilniki s
tega področja. Pogoje za opravljanje dejavnosti in določanje načina upravljanja in
financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih pa ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v
javnih in zasebnih vrtcih. Predšolska vzgoja je zakonska primarna naloga občine.
Na področju predšolske vzgoje so bila sredstva namenjena za financiranje:
-

Javnih zavodov Vrtec Ciciban Novo mesto, Vrtec Pedenjped Novo mesto, obšolska
vrtca Stopiče in Brusnice, Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja (koncesijski
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vrtec), dveh zasebnih vrtcev - Jana d.o.o. in Petrov vrtec, varuha predšolskih otrok ter
vrtcev v drugih občinah, ki imajo vključene novomeške otroke, za katere je naša
občina doplačnica programa v skladu z zakonodajo.
Zakon o vrtcih v poglavju o financiranju vrtcev med drugim določa, da se iz proračuna
lokalne skupnosti vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in
plačilom staršev. S tem se zagotavljajo sredstva za stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se
ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške
materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroške živil za otroke. Prav tako
mora lokalna skupnost ustanoviteljica zagotavljati tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz
naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni
mogoče všteti v ceno programa. Iz proračuna občine se po zakonu zagotavljajo tudi sredstva
za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih
vrtcev, katerih ustanoviteljica je občina.
Za zasebne vrtce velja, da so po 34. členu Zakona o vrtcih upravičeni do sredstev iz
proračuna lokalne skupnosti, in sicer v višini 85 % povprečne cene na otroka novomeških
vrtcev. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni
vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za
znesek, ki bi ga starši plačali za otroka na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, če bi
bil vključen v javni vrtec.
Mestna občina Novo mesto zagotavlja otrokom predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in
zasebni vrtci. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih
telesnih in duševnih sposobnosti. Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in
izobraževanja in poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in
odgovornosti zaposlenih, enakih možnostih za otroke in starše, upoštevaje različnosti med
otroki, pravice do izbire in drugačnosti ter ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki
otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
Strategija razvoja javnih vrtcev temelji na doseženi kvaliteti in obsegu dejavnosti, ki izhaja iz
predpisane zakonodaje. Temeljna usmeritev je ohranjati in razvijati obstoječo mrežo javnih
vrtcev, ki bo zadovoljevala večino potreb zaposlenih staršev v Novem mestu.
Javno službo na področju predšolske vzgoje v Novem mestu izvajata dva javna zavoda, in
sicer Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, dve vzgojno-varstveni enoti
pri osnovnih šolah (OŠ Brusnice in OŠ Stopiče), podeljeno imamo eno koncesijo (Zasebni
družinski vrtec Ringa-Raja), sklenjeno pogodbo z zasebnim Petrovim vrtcem in Jano d.o.o.
ter varuhom predšolskih otrok. V skladu z Zakonom o vrtcih (24.a in b. člen) mora občina
sofinancirati plačila staršev za varstvo otrok pri varuhu. V Mestni občini Novo mesto deluje
varuhinja, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, zato smo imeli v letu 2016 skladno z
zakonodajo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
Dnevni programi v javnih vrtcih potekajo večinoma dopoldan glede na potrebe staršev,
imamo pa tudi popoldanski oddelek in izmenske ter poldnevnega (romski vrtec). Oddelki so
oblikovani v skladu s predpisanimi normativi in standardi.
Dolgoročni in letni cilji
-

-

Obdržati oz. razširiti mrežo javnih vrtcev, da bodo dostopni vsem staršem in bodo
zadovoljili njihove potrebe. Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja
otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju
različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov.
Zagotoviti dovolj prostorskih kapacitet za novomeške predšolske otroke.
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-

-

-

-

Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma.
Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, z namenom, da bi se čim
bolj približali potrebam otrok.
Zagotoviti sredstva za izvajanje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in
omogočiti tem otrokom pogoje, določene v odločbah pristojnih organov. Na podlagi
omenjenega zakona se tem otrokom v vrtcu nudi tudi individualna zdravstvena in
druga strokovna obravnava: izvajanje specialne pedagoške pomoči, dodatni
spremljevalec, dodatno znižan normativ, prilagoditev opreme... Zaradi vključitve
otroka s posebnimi potrebami v redni oddelek nastajajo tudi dodatni stroški.
Cilj MONM je čim večja vključenost predšolskih otrok v vrtce, kar je tudi usmeritev
EU. Ob tem se je pa potrebno zavedati, da vsak dodatno vključen otrok v vrtec
posledično pomeni tudi večji strošek za občinski proračun. Dodaten strošek je tudi
zagotovitev prostorskih kapacitet (morebitna novogradnja, razširitev, obnova, najem).
Še izboljšati kvaliteto bivanjskih razmer v vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Mrežo vrtcev smo obdržali, celo trudili smo se jo razširiti z vključevanjem čim večjega
števila otrok. Vrtci so dostopni vsem staršem in so na primernih oz. potrebnih
lokacijah, ki so staršem blizu. Zaradi pomanjkanja prostih mest smo pričeli s
projektom gradnje novega vrtca, s katerim se bo pridobilo dodatna prosta mesta, tako
da bo ta cilj v letu 2017 dosežen. Vrtci v okviru svojega programa izvajajo tudi
obogatitvene dejavnosti, katere lahko otroci koristijo brezplačno in na ta način še
bogatijo svoj program. V novomeških vrtcih se zadnja leta povečuje število vpisanih
otrok v vrtce, tako da uspešno sledimo ciljem naše občine na področju predšolske
vzgoje po čim večji vključenosti otrok v vrtce, katerih starši izrazijo interes za vpis.
Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z vrtci sproti po potrebi išče dodatne kapacitete in
zagotavlja sredstva za novo odprte oddelke. Zaradi povečanega števila vpisanih otrok smo v
program predšolske vzgoje vložili veliko truda, da bi se vsem otrokom omogočil sprejem v
vrtec. Zato smo sprejeli več ukrepov, s katerimi smo zagotovili dodatna mesta. Rešitve pri
zagotavljanju varstva predšolskih otrok iščemo sproti, saj se trudimo sprejeti čim več otrok v
vrtce. Število oddelkov in otrok se oblikuje za vsako šolsko leto na novo, na podlagi vpisa
novincev enkrat letno, po potrebi in v skladu s prostorskimi zmožnostmi pa se oblikujejo
dodatni oddelki tudi med letom. Oddelki se oblikujejo na podlagi zakonskih normativov in so
osnova za sistemizacijo delovnih mest v vrtcih, katero potrdi župan (za vsako šolsko leto).
Zavodi so dolžni zagotoviti kadrovsko zasedbo v skladu z veljavno zakonodajo in prilagajati
zaposlitve za določen čas letnim nihanjem števila vključenih otrok in številu oddelkov v
smislu racionalnega zaposlovanja in v izogib nastanka trajno presežnih delavcev.
IZOBRAŽEVANJE
Na področju izobraževanja so bila sredstva namenjena za:
- financiranje javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše, in sicer za plače in
druge osebne prejemke v skladu z zakonodajo in sredstva za tekoče in programsko
odvisne materialne stroške;
- financiranje osnovnega šolstva – osnovnih in glasbenih šol, kjer se v skladu z 82.
členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljajo
sredstva za materialne stroške šol, permanentno izobraževanje učiteljev glasbe šole,
sredstva za dodatni program osnovnih šol, za plačila prevozov učencev, za
amortizacijo oz. investicijsko vzdrževanje šol in sredstva za investicije;
- sofinanciranje javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Razvojno izobraževalnega
centra Novo mesto, kateremu mora lokalna skupnost v skladu s 30. členom Zakona o
izobraževanju odraslih zagotavljati najmanj materialne stroške za obratovanje in
investicijsko vzdrževanje in sredstva za izvedbo programov izobraževanja odraslih;
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-

financiranje občinskega programa, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za
štipendije in za izvajanje nalog za razvoj visokega šolstva. Zagotavljanje sredstev za
občinski program nima zakonske podlage, ki bi občino izrecno zavezovala k
tovrstnemu financiranju, je pa to z dogovorom, pogodbo oz. drugo zavezujočo obliko
izkazana pripravljenost lokalne skupnosti pri zagotavljanju določenih finančnih
sredstev za izvajanje nekaterih programov, ki občini omogočajo prisotnost tudi v teh
segmentih izobraževanja.

Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni cilji niso več usmerjeni v vse segmente izobraževanja, ampak so skoncentrirani
več ali manj samo na izvajanje zakonskih obveznosti in na zagotavljanje ustreznih
prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega izobraževanja, za kar je po
zakonodaji neposredno zadolžena lokalna skupnost, ki je tudi ustanoviteljica javnih osnovnih
in glasbenih šol, ter organizacij za izobraževanje odraslih.
Letni cilji, zastavljeni s proračunom so bili vsebinsko in finančno uspešno realizirani na vseh
postavkah. Vse odredbe za izplačila sredstev so bile vsebinsko in finančno preverjene in šele
nato oddane v izplačilo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi, nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa dela ni bilo.
V Mestni občini Novo mesto je 9 osnovnih šol in štiri podružnice. V šolskem letu 2015/2016
je bilo v osnovno šolo vključenih 3.424 učencev. Pouk je potekal v 177 oddelkih redne
osnovne šole, ki ga je obiskovalo 3.335 učencev, v 9 oddelkih programa z nižjim
izobrazbenim standardom (OŠPP), ki ga je obiskovalo 57 učencev, ter v 5 oddelkih
posebnega programa vzgoje in izobraževanja, v katere je bilo vključenih 32 učencev.
Glasbena šola Marjana Kozine je imela 35 oddelkov, ki jih je obiskovalo 655 učencev.
Glasbeno šolo Marjana Kozine in Osnovno šolo Dragotin Kette obiskujejo tudi učenci iz
drugih občin. S temi občinami ima MO Novo mesto sklenjene pogodbe za kritje stroškov, ki
jih morajo po 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja šolam
zagotavljati lokalne skupnosti. Pogodbe so sklenjene za nedoločen čas, višina financiranja
pa se za vsako leto določa z aneksom k pogodbi. MO Novo mesto je obema šolama
zagotavljala vsa sredstva, ki jih mora po zakonodaji zagotavljati lokalna skupnost. Sredstva,
ki so jih občine za ta namen nakazale MO Novo mesto za leto 2016 pa so bila vrnjena
integralno v proračun. Za GŠ Marjana Kozine so bile pogodbe sklenjene s 7 občinami v
skupni višini 34.788,70 EUR (cca 29,6 % vseh sredstev), za OŠ Dragotin Kette pa z 10
občinami v skupni višini 25.884,36 EUR (cca 31,5 % vseh sredstev, potrebnih za financiranje
OŠ D. Kette).
Za sofinanciranje Posvetovalnice za učence in starše MO Novo mesto nima pravne podlage
za direktno sklepanje pogodb z drugimi občinami, zato je za leto 2016 posvetovalnica sama
sklepala pogodbe z občinami v skladu s 14. členom odloka o ustanovitvi. Pogodbe je sklenila
z občinami: Črnomelj, Metlika, Semič, Kostanjevica na Krki, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč,
Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, Šmarješke Toplice, Trebnje in Mokronog-Trebelno v
skupni višini 43.924,00 EUR (cca 37,2 % vseh sredstev). Sredstva so bila v celoti
poračunana pri financiranju posvetovalnice v letu 2016, tako da so bila izplačila plač
zmanjšana za navedeno višino sredstev, ki jih je posvetovalnica prejela po pogodbah.
Razvojno izobraževalni center je javni zavod za izobraževanje odraslih. Njegovo poslanstvo
je predvsem neformalno izobraževanje odraslih, v manjšem deležu pa tudi programi
formalnega izobraževanja. Vedno več podpornih aktivnosti RIC ponuja odraslim, ki se
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odločajo za vseživljenjsko učenje v okviru dejavnosti kot so: Informiranje in svetovanje za
odrasle, Simbioza, 5. festival ZaTE, Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM Borza znanja,
Središče za samostojno učenje, programi Univerze za starejše in programi splošnega
neformalnega izobraževanja odraslih. Izvajajo pa tudi dejavnosti za ranljive ciljne skupine kot
so Romi, brezposelni, zaporniki in odrasli s posebnimi potrebami. RIC je usmerjen v
projektno delo in v oblikovanje lokalnih in mednarodnih projektnih partnerstev. Svojo
dejavnost skoraj v celoti pokriva iz sredstev pridobljenih na državnih in mednarodnih razpisih.
Štipendije
MONM je na podlagi Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih
pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov MONM (DUL, št. 36/2016) objavila
javni razpis podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za študijsko leto
2016/2017 (DUL, št. 37/2016 in 38/2016). Vodilo ideje tovrstne finančne pomoči
posameznikom, ki se izobražujejo, je izbrati in podpreti dijake in študente, ki so talentirani,
perspektivni, dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih, kot so glasba, kultura,
umetnost, šport, tehnika in znanost in ne izkazujejo zgolj dobrega učnega uspeha. Velik
poudarek je na mednarodni konkurenčnosti posameznika, v času šolanja v tujini je tako
možno pridobiti tudi enkratno denarno pomoč.
MONM je v letu 2016 začela z izvajanjem tovrstnega projekta štipendiranja s ciljem
prepoznavanja talentov in podpore mladim pri pridobivanju znanja. Posredno je poudarek na
spodbujanju razvoja in promociji občine, ki ju posameznik lahko uresničuje s svojimi
izjemnimi dosežki v času izobraževanja in v želji, da se perspektivni mladi, ki pridobivajo
znanje v tujini, po zaključku šolanja tudi vrnejo nazaj.
Na razpis se je prijavilo 57 kandidatov, ki so podali 51 vlog za izredno štipendijo in 10 vlog za
enkratno denarno pomoč za izobraževanje. Komisija za štipendiranje je izbrala tri
štipendiste, izjemno uspešne na področjih tehnike, naravoslovne znanosti in glasbe. V času
šolanja oziroma študija bodo mesečno prejemali štipendijo v znesku 200 EUR za študij v
Sloveniji (2 študenta) in 300 EUR za študij v tujini (1 študentka). Podeljeni sta bili tudi 2
enkratni denarni pomoči za študij v tujini v višini 500 EUR.
VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
MONM nudi podporo strateškemu razvoju visokošolske, znanstveno raziskovalne in razvojne
dejavnosti, delovanju konzorcija Univerzitetnega prostora Novo mesto in nadaljnjemu
vodenju projekta ustanovitve javne Univerze v Novem mestu. Ob prevzemu ustanoviteljskih
pravic in obveznosti ukinjenega javnega zavoda URS Novo mesto (leta 2014) do treh
visokošolskih zavodov (FINI Novo mesto, FOŠ in VŠ Grm Novo mesto) je bilo v okviru
proračunske postavke Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto realizirano
sofinanciranje izvajanja študijske in znanstveno raziskovalne dejavnosti zavodov, skladno z
veljavno zakonodajo s področja visokega šolstva in Aktov o ustanovitvi zavodov. Zavodi so
sredstva uporabili namensko za izvajanje študijskih programov in enakovredno skrb za
izvajanje znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti in so v celoti izpolnili svoje
obveznosti.
Mestna občina Novo mesto je s sofinanciranjem prispevala k temu, da imajo vsi trije
visokošolski zavodi registrirano raziskovalno skupino, da so aktivni s prijavami na različne
razpise in pri oddaji projektov ter imajo zaposlenega vsaj enega raziskovalca, ki hkrati
izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega projekta po kriterijih Javne agencije
za raziskovalno dejavnost RS. Cilji so bili podrobneje opredeljeni s pogodbami, skladno s
strateškim razvojem visokega šolstva v Mestni občini Novo mesto.
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MONM ima kot dodatni ukrep podpore na področju razvoja visokega šolstva in projektu
ustanavljanja javne Univerze v Novem mestu, vzpostavljen Projektni svet za ustanovitev
Univerze v Novem mestu kot delovno posvetovalno telo župana, ki je v letu 2016 zasedal na
dveh sejah. Njegova ključna naloga je bila oblikovanje strateškega dokumenta, ki bo podlaga
za nadaljnje korake občine pri podpori razvoju visokega šolstva, povezovanje z vsemi
deležniki, ki nastopajo v projektu ustanavljanja Univerze v Novem mestu, oblikovanje
predlogov za sodelovanje MONM z vsemi visokošolskimi zavodi s sedežem v MO NM ter
reševanje odprtih vprašanj v okviru Strategije razvoja MONM 2015 – 2030.
ŠPORT
Za uresničevanje javnega interesa na področju športa skrbi lokalna skupnost tako, da izvaja
Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, ki se
nanaša na lokalne skupnosti. MONM vsebinsko opredeli nacionalni program športa s
sprejetjem Letnega programa športa, v katerem določi programe športa in investicije, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna, višino sredstev in vse dejavnosti, ki so potrebne za
izvajanje programa. Na javnem razpisu MONM izbere izvajalce letnega programa športa ter
z njimi sklene pogodbo o sofinanciranju športnih programov in projektov. Pomemben del
letnega programa športa na področju prostočasne vzgoje otrok in mladine, športnih prireditev
ter športne rekreacije izvaja Zavod Novo mesto.
Področje športa ureja Zakon o športu (ZSpo, Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 –ZSDP
in 15/03 ZOPA) in Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14), na lokalnem nivoju pa Letni program
športa, ki je podlaga za objavo javnega razpisa na področju športa in izbor izvajalcev letnega
programa športa. S tem lokalna skupnost soustvarja pogoje za razvoj športa kot
pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe ter prispeva k zmanjševanju
neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe.
Letni program športa v MONM za leto 2016:
Je temeljni dokument, ki ga je sprejel Občinski svet MONM, za izvajanje celoletnih dejavnosti
na področju športa v letu 2016. V njem smo določili športne programe, višino sredstev, ki je
bila planirana v proračunu MONM za izvajanje teh dejavnosti, obseg financiranja javnega
zavoda z opisom njegovih športnih programov, višino sofinanciranja športne zveze in
športnih društev na podlagi javnih razpisov na področju športa.
Javni razpisi v letu 2016:
V letu 2016 smo izvedli tri javne razpise:
- Triletni javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, za področja športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega
športa in športa invalidov. MONM je sofinancirala 30 programov na področju otrok in
mladine, 30 programov na področju kakovostnega športa in 7 programov na področju
športa invalidov.
- Enoletni javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za področje športne
rekreacije, vrhunskega športa, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter
športnih prireditev. MONM je sofinancirala 62 programov športne rekreacije, 67
programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, 7 programov vrhunskega
športa in 69 različnih športnih prireditev.
- Javni razpis za izgradnjo/obnovo otroških igrišč v krajevnih skupnostih v MONM –
prvič objavljen javni razpis, s katerim so skrb za igrišča prevzele krajevne skupnosti.
Projekti so bili sofinancirani na način 50 % MONM in 50 % krajevna skupnost.
Zgrajena so bila nova otroška igrišča v KS Karteljevo, KS Bršljin, KS Uršna Sela in
KS Ločna – Mačkovec, obnovljena pa igrišča v KS Šmihel, KS Drska, KS Stopiče in
KS Center.
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Javni zavod Agencija za šport – pravni naslednik je Zavod za šport, kulturo, turizem in
mladino Novo mesto:
Zavod je v skladu z odlokom o ustanovitvi skrbel za tekoče in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov, s katerimi upravlja, to je Športna dvorana Marof, Športnorekreacijski
center Portoval, Športnorekreacijski center Loka, Kegljišče, Teniška igrišča, Bazen na OŠ
Grm, organiziral tradicionalno občinsko prireditev »Športnik leta 2015«, zaključno prireditev
Delavskih športnih iger, Rudolfove tedne športa, izvajal rekreativne lige, šolska športna
tekmovanja za osnovne in srednje šole ter nudil tehnično pomoč pri organizaciji in izvajanju
drugih športnih prireditev in programov.
V sodelovanju s šolami in športnimi društvi smo v šolah uredili dodatne prostočasne športne
dejavnosti, ki so jih izvajali učitelji in strokovni delavci društev. Na vsaki osnovni šoli se je
povečal nabor dejavnosti, v katere so se učenci lahko vključili po končanem pouku. Večina
dejavnosti je bila brezplačna. Po končanih prostočasnih dejavnostih so bile telovadnice na
razpolago za treninge mlajših kategorij društev. Društva so za uporabo telovadnic plačala
enotno ceno.
Dolgoročni in letni cilji
Dolgoročni cilji predstavljajo izvajanje Resolucije o nacionalnem programu športa v RS, ki se
nanaša na lokalne skupnosti, izvajanje zakonskih obveznosti in veljavnih odlokov,
zagotavljanje ustreznih pogojev in sredstev za izvajanje letnega programa športa, za kar je
po zakonodaji neposredno zadolžena lokalna skupnost, ki je tudi ustanoviteljica javnega
zavoda na področju športa.
Letni cilji, ki so bili določeni s proračunom, so bili vsebinsko in finančno uspešno realizirani
skoraj na vseh postavkah. Vse odredbe za izplačila sredstev so bile vsebinsko in finančno
preverjene.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na področju prostočasne vzgoje otrok in mladine so bili v programe za vrtce vključeni vsi
predšolski otroci, v šolska športna tekmovanja vse osnovne in srednje šole. Športna in druga
društva so izvajala programe, v katere je bilo vključenih skoraj 6000 občanov MONM.
Izvedenih je bilo veliko športno rekreativnih prireditev, ki so bile atraktivne za gledalce in
vključene tekmovalce. Zaposleni v zavodu so zagotavljali ustrezne pogoje za vadbo v
športnih objektih in skrbeli za ustreznost športne opreme. Na tekmovalnem področju se je v
primerjavi z letom 2015 povečalo število kategoriziranih športnikov iz 151 na 193. S tem
smo uresničili glavni cilj, saj smo otrokom, mladini, rekreativcem v večji meri omogočili vse
vrste športnih dejavnosti, od prostočasnih, tekmovalnih, vrhunskih do rekreativnih. Več kot
polovico sredstev, namenjenih za javni razpis, je MONM namenila za sofinanciranje športnih
programov, prostočasnih in tekmovalnih, otrok in mladine ter strokovnih delavcev za delo z
mladimi.
KULTURA
Na podlagi zakonskih določil so bile v letu 2016 realizirane naslednje naloge na področju
kulture:
-

priprava in sprejetje Strokovnega načrta za javne razpise in pozive na področju
kulture za leto 2016,
priprava gradiv za občinski svet (svetniški odgovori),
poslovno poročilo o delovanju javnih zavodov v letu 2015,
priprava zaključnega računa za področje kulture za leto 2015 ter dopolnitve in
spremembe plana proračuna za področje kulture za leto 2017,
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-

-

-

-

-

sodelovanje pri organizaciji in izvedbi občinskih prireditev ter drugih organizacij
(kulturni praznik, spominski dnevi MO Novo mesto, občinski praznik, zaključna
slovesnost ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta in sodelovanje pri izvedbi
slavnostne akademije ob 270. letnici Gimnazije Novo mesto ter ostali dogodki in
obletnice posameznih društev ali zavodov),
priprava dokumentacije za prijavo prireditev organizatorjev kulturnih dogodkov, ki so
potekali na Glavnem trgu ali Novem trgu v Novem mestu (vloge za zaporo ceste, za
hrup, za varovanje prireditve ter vsa druga dokazila in potrdila, ki se zahtevajo pri
prijavi prireditve na Upravni enoti Novo mesto),
priprava ter sklenitev pogodb za interventna sredstva na področju kulture in kulturne
dediščine,
izvedba projekta v sklopu Evropskih dnevov kulturne dediščine: priprava in postavitev
razstave v Kettejevem drevoredu Arhitektura 20. stoletja v MO Novo mesto in izdaja
strokovne publikacije z enakim naslovom,
sodelovanje pri Združenju zgodovinskih mest (redna srečanja, priprava projektov za
STO, Interreg ter Ministrstvo za kulturo); vsebinska in finančna priprava projekta
Praznik Situl za skupno prijavo na mednarodni razpis Interreg Slovenija Hrvaška,
koordinacija in priprava tekstov in fotografij za Novo mesto, ki so objavljeni v
Monografiji zgodovinskih mest Slovenije, ki jo je konec leta izdala dr. Živa Deu v
sklopu 15-letnice delovanja združenja;
priprava Strategije MO Novo mesto do leta 2030 za področje kulture (priprava gradiv
in vodenje tematske delavnice na temo kulture v KC Janeza Trdine),
redno izplačilo sredstev za plače, prispevke in materialne stroške javnim zavodom,
katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto,
izvedba devetih javnih razpisov in pozivov na področju kulture (objava razpisov,
odpiranje vlog, obravnava vlog, izdaja odločb, sklenitev pogodb, izplačila sredstev):

Razpisno področje
Programi na področju kulture
JSKD, OI Novo mesto
Revija Rast
Redno delo kulturnih društev
Projekti na področju kulture
Urejanje grobišč
Obletnice rojstva pomembnih Novomeščanov
Sofinanciranje medijev
Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem
interesu
Skupaj

Višina razpoložljivih sredstev v EUR
55.000
19.000
20.000
70.000
40.000
3.000
2.000
60.000
12.000
281.000

Na vse razpise skupaj je prispelo 83 vlog, od tega dvanajstim niso bila odobrena sredstva,
ker so se vloge podvajale (prijava istih projektov na dveh različnih razpisih). V letu 2015 so
bili prvič objavljeni razpisi za obdobje od leta 2015 do 2018. Vsi, katerim so bila sredstva
odobrena v letu 2015, so v letu 2016 oddali program dela za tekoče leto in poročilo za
preteklo leto (vsebinsko in finančno). Enoletni razpisi so objavljeni za naslednja področja:
Projekti na področju kulture, Obletnice pomembnih Novomeščanov, Urejanje grobišč in
Sofinanciranje medijev.
Naloge na področju kulture zajemajo izvedbo procesov, ki so vezani na področno
zakonodajo (javni razpisi in pozivi, spremljanje ter spreminjanje in dopolnjevanje dokumentov
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s področja kulture, izplačila sredstev za plače, prispevke, materialne in programske stroške
za javne zavode, priprava mnenj, soglasij, sklepov za področje kulture, naloge in zadolžitve,
ki jih odredita vodja oddelka, direktor, župan in kolegija OU ter zadolžitve in naloge
občinskega sveta in odgovori na svetniška vprašanja). Med naloge sodijo tudi dejavnosti
povezane z organizacijo posameznih dogodkov, sodelovanje in koordiniranje projektov
nevladnih organizacij in javnih zavodov.
MLADINA IN PODJETNIŠTVO
Cilji:
-

-

Zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa, z
vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti,
zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij in vključevanje
čim večjega števila mladih v nacionalne in evropske mladinske programe,
zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mladino in otroke.
Veliko pozornosti je potrebno nameniti: kurativnemu delu z mladimi, izboljšanju ter
dograjevanju infrastrukture, celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih
programov in projektov ter jih dopolnjevati z novimi glede na potrebe, mladinski
kulturi in izobraževanju, pospeševanju mladinske raziskovalne dejavnosti
Zagotoviti podporo delovanju podjetniškim izobraževanjem kot pomoč pri njihovi
konkurenčnosti na trgu
Zagotoviti podporo delovanju podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku
Zagotoviti podporo delovanju točk e-VEM
Podpora delovanju mladinskega centra, mladinskih organizacij, mladinskih
programov in programov za mlade. Podpora dejavnostim društev, ki delajo z
mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine ter
vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, vključevanje čim večjega števila te
populacije v prostočasne dejavnosti. Povečanje medsebojnega sodelovanja NVO
pri posameznih projektih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
- Preko javnega razpisa MO NM za področje mladine, ki je bil objavljen v mesecu
decembru 2015 in januarju 2016 smo podprli delovanje dveh organizacij s
statusom mladinskega centra (Lokal patriot in Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto) ter delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo
na področju otrok in mladine (23 organizacij) z 32 izvedenimi projekti. V
primerjavi z letom 2015 se je v letu 2016 število izvedenih projektov povečalo.
Znesek sofinanciranja celoletnih programov se ni spremenil glede na leto 2015.
Subvencionirali smo tudi najemnino za prostore kjer deluje NVO Lokal patriot, ki
ima status mladinskega centra.
-

Za uspešno delo smo na področju mladine pridobili certifikat »Mladim prijazna
občina« za obdobje 2016-2020.

-

V skladu s triletno pogodbo smo sofinancirali izobraževanja in točko e-vem na
OOZ NM.

-

Sofinancirali smo izobraževanja in usposabljanja podjetnikov,
podjetniških krožkov in dogodkov ter delovanje točke e-vem na RC.

-

Sofinancirali smo podjetniški inkubator Podbreznik.

izvedbo
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SOCIALNO VARSTVO
Področje socialnega varstva zajema storitve in programe, ki jih lokalne skupnosti izvajamo
na podlagi Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov. To so naloge,
usmerjene v financiranje socialnovarstvenih dejavnosti in zagotavljanje pogojev za razvoj in
izvajanje socialnovarstvenih programov za občane.
Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) so te storitve:
-

-

financiranje storitev institucionalnega varstva oziroma stroškov oskrbe v zavodih za
odrasle, kadar je upravičenec v celoti ali delno oproščen plačila zavodske oskrbe
(domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi - stanovanjske skupine in
VDC),
financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika,
subvencioniranje socialnovarstvene storitve - pomoč družini na domu,
subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin.

Mestna občina Novo mesto v dvajsetih splošnih in posebnih zavodih, stanovanjskih
skupnostih ter zavodih za odrasle osebe z duševno motnjo po Sloveniji delno ali v celoti
financira institucionalno varstvo. V zavodsko oskrbo je bilo tako v letu 2016 nastanjenih
okrog 100 občanov.
Socialnovarstveni programi, ki jih izvaja Mestna občina Novo mesto na podlagi svojih
pravilnikov, katerih namen je zagotavljanje dodatnih pomoči socialno šibkim občanom so:
-

-

zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči,
na podlagi javnega razpisa sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega
varstva nevladnih organizacij, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa
pomembno dopolnjujejo in širijo,
financiranje splošno humanitarnih programov,
neposredno sofinanciranje socialnih programov in projektov nevladnih organizacij,
enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka.

Iz občinskega proračuna smo v letu 2016 neposredno financirali:
- splošno humanitarne programe, ki jih izvaja OZ RK NM,
- programe preprečevanja zasvojenosti, ki ga izvajata Projekt Človek in Društvo
Srečanje,
- program medgeneracijskega središča - Hiša Sožitja, ki ga izvaja Društvo
upokojencev Novo mesto,
- program regijskega NVO CENTRA, ki ga izvaja DRPD NM in
- program Donirane hrane v organizaciji Lions kluba Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči
zagotavlja sredstva za enkratne občinske denarne pomoči za materialno ogrožene
posameznike in družine. Sredstva so namenjena za poplačilo najnujnejših življenjskih
stroškov, nakup ozimnice, kurjave, šolskih potrebščin, medicinskih pripomočkov,…
Opažamo, da je med prosilci za dodelitev enkratne občinske denarne pomoči vse več oseb z
nizko pokojnino, katera jim ne služi za poplačilo vseh življenjskih stroškov. V letu 2016 smo
enkratnih denarnih pomoči dodelili 464-tim prosilcem. Ugotavljamo, da število upravičencev
ne upada, temveč se iz leta v leto rahlo povečuje.
Mestna občina Novo mesto na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence
zagotavlja sredstva enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. V letu 2016 smo izplačali
394 denarnih pomoči prosilcem.
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Na podlagi javnega razpisa smo iz sredstev občinskega proračuna sofinancirali izvajanje
programov socialnega varstva organizacij in društev, ki s svojimi preventivnimi programi
dopolnjujejo delovanje javnih služb in s programi pomoči zadovoljujejo potrebe uporabnikov
oziroma ciljnih skupin.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Na področju zdravstvenega varstva izvajamo naslednje naloge:
-

zagotavljamo mrežo primarne zdravstvene dejavnosti,
zagotavljamo izvajanje mrliško pregledne službe za opravljene mrliške preglede in
sanitarne obdukcije,
krijemo stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane občane,
izvajamo prekope posmrtnih ostankov.

Na podlagi javnega razpisa iz sredstev občinskega proračuna sofinanciramo izvajanje
programa Lokalne akcijske skupine (LAS), ki s svojim preventivnim delovanjem skrbi za
preprečevanje in zniževanje socialnih stisk, povezanih z rabo psihoaktivnih snovi in drugih
oblik zasvojenosti.

URAD ZA PROSTOR IN RAZVOJ
1 UREJANJE PROSTORA
Urad za prostor in razvoj na področju urejanja prostora vodi pripravo prostorskih aktov
občine, vodi zbirke prostorskih podatkov, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti (vodenje in
vzdrževanje prostorskega informacijskega sistem v občinski pristojnosti, kot so podatki o
namenski rabi prostora, ki je določena z OPN, o gospodarski javni infrastrukturi,..), izdaja
lokacijske informacije in druga potrdila iz uradnih evidenc, ki se vežejo na prostorske podatke
v pristojnosti občine, vodi pripravo strokovnih podlag s področja prostorskega načrtovanja in
projektiranja za prostorske ureditve lokalnega pomena in za gospodarsko javno
infrastrukturo, vodi pripravo strokovnih podlag in dokumentov na področju varstva okolja, ki
se vežejo na vključevanje varstva okolja v procese načrtovanja, vodi postopke za izdajo
dovoljenj za čezmerno obremenitev okolja s hrupom in spremlja stanje prostora preko
spremljanja izvajana OPN.
Na področju geoinformatike pridobiva, vzdržuje, obdeluje in posreduje podatke in informacije
geoinformacijske narave vezane na prostorske baze podatkov ter za druge urade OU
pripravlja podatke o prostoru iz njihove pristojnosti.
Dolgoročni cilji na področju prostora so izvajanje Strategija prostorskega razvoja občine, ki
je bila sprejeta konec leta 2009 kot strateški del Občinskega prostorskega načrta. Strategija
prostorskega razvoja občine teži k uravnoteženem doseganju družbene blaginje in svobode
posameznika pri uresničevanju prostorskih potreb, tako da ne bodo ogrožene bodoče
generacije. Prostorski razvoj občine mora s preudarnim izkoriščanjem prostorskih
potencialov, razvijanjem regionalnih posebnosti, ohranitvijo krajinske pestrosti in naravnih
kakovosti ob upoštevanju naravnih omejitev ter upoštevanjem prehodnosti prostora
prispevati h krepitvi nacionalnega prostora. Med ključnimi izhodišči prostorskega razvoja
občine je tudi namera, da bo Mestna občina Novo mesto postala najbolj razvita občina
južnega dela vzhodne kohezijske regije, da se bo Novo mesto razvijalo kot nosilno razvojno
območje regije in eno od gospodarsko najbolj razvitih slovenskih mest, da bo Novo mesto
postalo kulturno bolj prepoznavno manjše srednjeevropsko mesto, za kar se bo prednostno
pospešil razvoj univerze in odmevnih kulturnih programov, vključno z arheološkim parkom ter
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razvijala turistična ponudba in da bo Novo mesto postalo privlačno in varno bivalno okolje za
vse kategorije prebivalstva, zato se bodo urejala zadostna in kakovostna stanovanjska
območja in omrežja družbenih dejavnosti ter javni prostor.
Letni cilji zastavljeni s proračunu 2016 iz delovnega področja so spremljanje izvajanja OPN,
priprava prostorskih aktov na pobudo investitorjev in za občinske ureditve javnega pomena,
usmerjanje v racionalno rabo prostora, izdajanje informacij občanom in drugim subjektov o
namenski rabi prostora, vodenje in vzdrževanje baz prostorskih podatkov v občinski
pristojnosti, priprava strokovnih podlag s področja urejanja prostora in varstva okolja.
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.
1.1 PRIPRAVA PROSTORSKIH AKTOV
Priprava prostorskih aktov obsega vodenje postopka priprave prostorskih aktov, ki so v
pristojnosti lokalne skupnosti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in podzakonskih
predpisov. Le ta obsega obravnavo pobude za pripravo prostorskega akta, pripravo
projektne naloge in pogodbe, pridobitev oziroma pregled strokovnih podlag in obravnavo
variantnih rešitev, pregled obravnavo osnutka PA, pripravo vlog za pridobitev smernic za
načrtovanje k osnutku PA in posredovanje osnutka nosilcem urejanja prostora v pridobitev
smernic, pregled in obravnavo dopolnjenega osnutka PA, izvedbo javne razgrnitve in javne
obravnave, opredelitev do pripomb iz javne razgrnitve in zavzetje stališč do pripomb (župan),
pregled in obravnavo predloga PA, pripravo vlog za pridobitev mnenj in pridobitev mnenj
nosilcev urejanja prostora k predlogu prostorskega akta, pripravo gradiva za obravnavo in
sprejem na občinskem svetu ter vodenje spisa o postopku. Poleg tega obsega priprava tudi
usklajevanja z investitorji, izdelovalci in nosilci urejanja prostora.
V letu 2016 sta bila z delovnega področja z odlokoma sprejeta 2 prostorska akta:
 Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro
naselja Otočec SD OPPN Otočec-1 (DUL, št. 35/16),
 Občinski podrobni prostorski načrt Revoz (DUL, št. 41/16).
Izvedli smo tudi pripravo Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Mestne občine Novo mesto, ki je bil sprejet v aprilu 2016 (DUL, št.
20/16), sicer pa spada v delovno področje Urada za družbene dejavnosti.
V letu 2016 je potekala priprava naslednjih prostorskih aktov1, ki še niso zaključeni :
 Redne spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta*
Po neformalnih pripravljalnih delih v letih 2014 in 2015 na spremembe in dopolnitve OPN
(izveden javni poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo
sprememb in dopolnitev OPN MONM, izvedba terenskih ogledov pobud, priprava strokovnih
podlag s področja kmetijstva, demografije in grafične priprave podatkov), je bil v mesecu
novembru 2015 na portalu javnih naročila objavljen razpis za izbiro izdelovalca Sprememb in
dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2. Do
marca 2016 je nato potekala izvedba razpisa, pogajanj in podpis pogodbe z izbranim
izdelovalcem. Do konca leta 2016 so bili opravljeni ogledi pobud na terenu z izdelovalcem,
priprava in posredovanje vseh obstoječih strokovnih podlag izdelovalcu, usklajevanje z
izdelovalcem in MOP, pregled oddanega prvega dela strokovnih podlag, posredovanje vlog
za pridobitev posebnih smernic MOP in MORS, evidentiranje pobud, prispelih po roku.
Za potrebe SD OPN 2 so bile izdelane Strokovne podlage za razvoj kmetijstva z
naslednjimi vsebinami in novelirana Demografska študija*.


Spremembe in dopolnitve OPN za območje romskega naselja Žabjak Brezje
(SD OPN 3)*

1

* prostorski akti, ki se financirajo iz proračuna
** prostorski akti, ki jih financirajo investitorji
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V letu 2016 se je pričela priprava spremembe in dopolnitve veljavnega OPN za območje
romskega naselja Žabjak Brezje in ožjega vplivnega območja. Priprava se je pričela z
uveljavitvijo Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta Mestne Občine Novo mesto, ki ga je dne 24. 5. 2016 sprejel župan Mestne občine
Novo mesto, objavljen pa je bil v Dolenjskem uradnem listu, št. 32/16, z dne 31. 5. 2016. V
letu 2016 je bil izdelan osnutek razpisne dokumentacije in projektna naloga za oddajo
javnega naročila izdelave prostorskega načrta. Izdelana je bila tudi dopolnitev geodetskega
načrta, ki bo podlaga za izdelavo prostorskega akta.
Da bi bila prostorska ureditev načrtovana v okviru realnih možnosti za izvedbo in v okviru
razpoložljivih javnih finančnih sredstev je MONM v oktobru 2016 podala pobudo za uvrstitev
sofinanciranja realizacije prostorske ureditve v državni NRP. V okviru nepremičninskega
posveta je bila javno predstavljena problematika neprimernih stanovanj v romskih naseljih in
podan predlog vključevanja Stanovanjskega sklada RS v reševanje problematike.
 Spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN 4)*
Načrtovane spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljnjem besedilu: SD OPN 4) se nanašajo
na spremembo posebnih prostorsko izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora NM/10OPPN-h OPPN Stanovanjska zazidava nad šolo Bršljin, NM/11-OPPN-a OPPN Arheološki
park Marof, NM/11-OPPN-c OPPN Poslovna cona Ločna, NM/14-k Kettejev drevored,
NM/14-m do NM/14-n Reka Krka, NM/14-OPPN-a UN Novi trg v Novem mestu, NM/22OPPN-a UN Zdravstveni kompleks in OTO/1-a Novi Otočec.
Razlogi za pripravo SD OPN 4 izhajajo iz potreb načrtovanih investicij Mestne občine Novo
mesto in Krke tovarne zdravil d.d.. Sklep o začetku priprave SD OPN 4 je bil objavljen v
Dolenjskem uradnem listu, št. 43/2016.
 Spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN 5) za območje Gostinsko turističnega
kompleksa Prepih (v natančnosti OPPN)**
SD OPN 5 vključujejo enoto urejanja prostora KOV/8-OPPN (v nadaljevanju: EUP), za katero
je v skladu z določili veljavnega OPN predvidena priprava OPPN »Gostinsko turistični center
Prepih« (v nadaljevanju: OPPN). Postopek priprave SD OPN 5 se je začel v letu 2016 na
podlagi pobude družbe Prepih d.o.o. (v nadaljevanju: pobudnik) Pobuda za SD OPN 5 se
nanaša na spremembo oziroma povečanje območja enote urejanja prostora KOV/8-OPPN,
spremembe veljavnih prostorsko izvedbenih pogojev OPN, ki za enoto urejanja prostora
KOV8-OPPN določajo pripravo OPPN, na način da priprava OPPN ne bo več obvezna in da
se namesto tega za ureditev razširjenega območja enote urejanja prostora KOV/8-OPPN
prostorsko izvedbeni pogoji OPN določijo v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za
občinski podrobni prostorski načrt, spremembe podrobnejše namenske rabe, s katero se
zmanjšujejo površine kmetijskih zemljišč (K1, K2) in gozda (Gg), povečujejo pa se površine
stavbnih zemljišč s poudarkom na gostinskih in turističnih dejavnostih, površinah za športne
objekte, rekreacijo in prosti čas ter površinah za ureditev parkirišč za tovorni promet kot
počivališče, počivališče za avtodome, parkirišča za osebni promet in avtobuse. Pobudnik je
pobudo za začetek SD OPN 5, ki je vključevala predvideno strokovno prostorsko rešitev,
podal meseca marca 2016. V nadaljevanju smo na Uradu za prostor in razvoj pobudo
preučili, na kar so stekla dodatna usklajevanja o meji območja obravnave, seznanitev ostalih
lastnikov zemljišč, izdelava projektne naloge in osnutka tripartitne pogodbe. Postopek SD
OPN 5 se bo uradno začel s podpisom pogodbe in sklepom župana, kar je predvideno v
začetku leta 2017.
 OPPN Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 2**
OPPN obravnava lokacijo, ki je umeščena v trikotnik med Otoško cesto na jugu in Qulandijo
na severu ter priključek na AC na zahodu. V območje se umeščajo poslovne dejavnosti in
pomenijo zadnjo fazo izgradnje poslovno storitvene cone Mačkovec. V letu 2016 se je
nadaljevalo usklajevanje z nosilci urejanja prostora in investitorjem, to je z DARS d.d., ki je
odrekel pozitivno mnenje glede priklopa meteorne kanalizacije iz območja na obstoječi
meteorni kanal v upravljanju DARS-a in s Komunalo Novo mesto d.o.o. oziroma MONM
glede prenosa javne fekalne kanalizacije in vodovoda v last MONM in v upravljanje
Komunale Novo mesto d.o.o., ki je bila zgrajena za potrebe Qlandije in na katero se
priključuje tudi območje PSC Mačkovec 2.
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 OPPN NOVI TRG**
Mestna občina Novo mesto vodi, na pobudo podjetja Trgograd d.o.o. Litija, postopek
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (v nadaljevanju: OPPN Novi
trg).
Območje obravnave OPPN Novi trg zajema del območja, za katerega veljajo določila UN
Novi trg. V naravi zajema območje porušene poslovne stavbe Novi trg 6, območje KC
Janeza Trdina, Visokošolsko središče Novo mesto in športni park Loka. Velikost območja
OPPN Novi trg obsega površino približno 4,7 ha.
Glavni namen priprave OPPN Novi trg je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za
gradnjo objekta na mestu porušene poslovne stavbe Novi trg 6, ki se pridobijo z izvedbo
dvostopenjskega arhitekturnega natečaja, določitev pogojev za gradnjo garažne hiše na
brežini pod Upravno enoto Novo mesto ter določitev pogojev urejanja športnega parka Loka.
Postopek priprave OPPN Novi trg se je začel s Sklepom o začetku priprave OPPN Novi trg in
je bil dne 19. 7. 2016 objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 35/16. OPPN Novi trg je v
fazi osnutka prostorskega akta in pridobivanju smernic nosilcev urejanja prostora ter
projektnih pogojev za izvedbo dvostopenjskega arhitekturnega natečaja.
 OPPN TZ KRKA**
Prostorske ureditve na podlagi trenutno veljavnega Zazidalnega načrt Tovarna zdravil Krka
Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/94, 21/97, 3/00, 54/03 in 125/08) so izvedene, za
nadaljnje ureditve pa je potrebno pripraviti nov OPPN. Glavni cilj priprave je izdelava
nadomestnega sodobnega podrobnega prostorskega akta namesto zazidalnega načrta iz
leta 1994 s spremembami in dopolnitvami, določitev robnih pogojev gradenj stavb in
objektov, kar vključuje določitev zunanjih gradbenih linij na mejah s sosednjimi EUP,
maksimalnih višin ipd., zagotovitev najprimernejšega navezovanja ureditvenega območja na
Andrijaničevo cesto ob upoštevanju predvidenih ureditev v sosednjih EUP, določitev pogojev
za nemoteno sobivanje s prebivalci in uporabniki prostora na sosednjih EUP in določitev
drugih pogojev za navezovanje na gospodarsko javno infrastrukturo, vse za namen
zagotovitve dopustne družbene sprejemljivosti za nadaljnji prostorski ter s tem poslovni
razvoj tovarne zdravil na ureditvenem območju. V letu 2016 je bil izdelan osnutek OPPN,
pridobljene smernice NUP, izvedena JR in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN,
sprejeta stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in pripravljen predlog OPPN, le
ta posredovan v mnenja NUP.
 Spremembe in dopolnitve OLN Univerzitetni kampus Novo mesto*
Na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OLN Univerzitetni kampus
Novo mesto z dne 6. 12. 2016 (DUL, št. 47/16) se je začel postopek sprememb in dopolnitev
prostorskega akta (v nadaljevanju: SD OLN). Namen SD OLN je omogočiti, da se obstoječi
objekti v lasti občine do začetka realizacije univerzitetnega kampusa lahko vzdržujejo,
prenavljajo in rekonstruirajo ali pa se jim spremeni namembnost, kar po veljavnem OLN ni
mogoče. Ob pripravi tovrstnih sprememb pa se lahko dopustijo le tisti posegi in ureditve na
obstoječih objektih, ki ne bodo ovirali realizacije univerzitetnega kampusa oziroma njena
izvedba ne bo otežena, v kolikor bo do nje prišlo. Spremembe OLN so predvidene zgolj v
tekstualnem delu in ne bodo vplivale na celovitost z OLN načrtovanih prostorskih ureditev ter
na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato bo priprava potekala po skrajšanem postopku.
Mestna občina Novo mesto je izvedla postopek oddaje javnega naročila male vrednosti,
izbrani izdelovalec pripravil osnutek SD OPPN za smernice.
 Spremembe in dopolnitve OPPN Gospodarska cona Na Brezovici*
V 2. polovici leta 2016 je občina prejela nekaj pobud za spremembe in dopolnitve
prostorskega akta (v nadaljevanju: SD OPPN) s strani podjetnikov, ki so lastniki zemljišč na
predmetnem območju. Pobude se nanašajo na spremembe pogojev glede obsega in
ureditve javnih površin (parkirišč, javnih cest), dostopov do zemljišč posameznih lastnikov in
drugih podrobnejših pogojev prostorskega akta. Predloge za spremembe ima tudi Mestna
občina Novo mesto, in sicer glede zmanjšanja obsega javnih površin, popravke tras
navezave komunalne infrastrukture na že zgrajeno omrežje in drugo. Na 19. seji Občinskega
sveta MONM je bil dne 22. 12. 2016 na podlagi 56.a člena ZPNačrt sprejet tudi ugotovitveni
sklep, na podlagi katerega bo mogoče s SD OPPN spremeniti posebne PIP iz 123. člena
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OPN MONM za predmetno EUP (NM/7-OPPN-b) brez poprejšnje spremembe OPN MONM,
in sicer v zvezi z obsegom javnih parkirišč na območju. Do konca leta je bil pripravljen
predlog sklepa o začetku priprave.
 Spremembe in dopolnitve OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški
cesti**
Leta 2008 je bil sprejet Občinski podrobni prostorski načrt Nadomestna gospodarska cona
ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 117/08), leta 2014 pa njegove spremembe (Uradni list RS,
št. 70/14). Večino zemljišč na območju ima v lasti podjetje Avtotransporti Kastelec, Kastelec
Lado, s.p., ki je novembra 2016 podalo pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški
cesti (v nadaljevanju: SD OPPN). Spremembe so predvidene samo v jugozahodnem delu
območja urejanja. Tam namerava investitor zgraditi visokoregalno skladišče, na območju št.
1, kjer sta predvidena bencinska črpalka in gostinsko-poslovni objekt, pa dopustiti možnost
izgradnje proizvodnega oziroma skladiščnega objekta. Postopek priprave SD OPPN se je
začel s Sklepom o začetku priprave z dne 6. 12. 2016 (DUL, št. 3/17). Po pridobitvi smernic
nosilcev urejanja prostora in odločbe, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna, je bil
izdelan dopolnjen osnutek SD OPPN.
 Občinski podrobni prostorski načrt Graben/1**
Pobudo za pripravo OPPN v manjšem obsegu od predvidenega po OPN je podala
gospodarska družba AGROMA TS d.o.o.. Na obravnavanem območju urejanja se nahaja
grad Graben z gospodarskim poslopjem. Postopek priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Graben/1 (OPPN Graben/1) se je pričel s Sklepom o začetku priprave
OPPN Graben/1 (DUL, št. 27/16). Z OPPN se določijo prostorske rešitve in izvedbeni
prostorski pogoji za del EUP NM/16-OPPN-c in sicer za območje funkcionalnega zemljišča
gradu Graben s pripadajočim gospodarskim objektom, z vso potrebno komunalno opremo in
drugimi spremljajočimi ureditvami. Naročnik predvideva grad Graben urediti kot poslovni
objekt z gostiščem in prostori za kratkotrajno namestitev. Na mestu obstoječega
gospodarskega objekta predvideva gradnjo trgovine in delavnice za popravilo kmetijske
mehanizacije. Načrtujejo se dejavnosti gostinstva, trgovine, vzdrževanja in popravila
motornih vozil.
Konec leta 2016 so bile oddane strokovne podlage za celotno EUP in so trenutno še v fazi
manjših dopolnitev.
 SD OLN Gabrje*
V letu 2016 se je pristopilo k aktivnostim za začetek priprave sprememb in dopolnitev OLN
Gabrje predvsem zaradi umestitve avtobusnega postajališča v center Gabrja. Po javnem
pozivu občanom lastnikom zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta Gabrje, je
občinska uprava prejela nekaj pobud, ki bodo upoštevane v pripravi sprememb in dopolnitev
prostorskega akta, katerega dokončanje priprave je predvideno v letu 2017.
ŠTUDIJE, STROKOVNE PODLAGE IN PROJEKTI
Pri pripravi prostorskih aktov in drugih nalog na področju urejanja prostora je potrebno
predhodno zagotoviti tudi razne strokovne podlage, študije, projekte. V letu 2016 je potekala
priprava naslednjih dokumentov:
 IDEJNI PROJEKT ZA OBVOZNICO ŠMIHEL
Mestna občina Novo mesto skupaj z DRSI načrtuje gradnjo obvoznice Šmihel do Regrških
Košenic. V letu 2016 je bila izvedena recenzija idejnega projekta in projekt dokončan ter
oddan na DRSI.
 PGD-PZI DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO PRAKIRIŠČ OB TRDINOVI ULICI
Mestna občina Novo mesto načrtuje infrastrukturno in parterno (obnova tlakov, urbane
opreme, javne razsvetljave,…) prenovo Glavnega trga ter prenovo tržnice. Tako prenova
tržnice kot prenova Glavnega trga bosta posegli v obseg parkirnih površin v smislu
zmanjšanja le teh v korist peščevih površin, zato je potrebno v neposredni bližini jedra mesta
zagotoviti dodatna oziroma nadomestna parkirišča. Ena od primernih lokacij je lokacija ob
Trdinovi ulici, kjer javna parkirišča že obstajajo (parc. št. 445 k.o. Kandija), le te pa je možno
razširiti na sosednji občinski parceli (parc. št. 446 in 448/4 obe k.o. Kandija). Za namen
1.2
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gradnje parkirišč za potrebe mestnega jedra je bil izdelan PGD/PZI projekt za ureditev
parkirišč ob Trdinovi ulici. Mestna občina Novo mesto je kot investitorka 15. 2. 2016 pridobila
gradbeno dovoljenje št. 351-1864/2014-37 za rekonstrukcijo obstoječega parkirišča in
njegovo razširitev na Trdinovi ulici v Novem mestu. Zoper izdano dovoljenje je bila podana
pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor je 11. 5. 2016
zadevo vrnilo v ponovni postopek prvostopnemu organu. Upravna enota Novo mesto, kot
prvostopni organ, je Mestni občini Novo mesto v ponovnem postopku dne 1. 7. 2016 izdala
gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo obstoječega parkirišča in njegovo razširitev na
Trdinovi ulici. Zoper izdano gradbeno dovoljenje je bila ponovno podana pritožba.
Drugostopni organ je dne 23. 9. 2016 zavrnil pritožbo pritožnika. Zoper izdano odločbo
Ministrstva za okolje in prostor je bila dne 14. 11. 2016 vložena tožba na Upravno sodišče
Republike Slovenije.

PRENOVA GLAVNEGA TRGA IN ROZMANOVE ULICE V NOVEM MESTU – JAVNI
NATEČAJ
Mestna občina Novo mesto načrtuje prenovo javnih mestnih površin v mestnem jedru, zato je
izvedla javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za prenovo odprtih
javnih površin mestnega jedra Novega mesta skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor
Slovenije.
Dvostopenjski javni natečaj je bil razpisan oktobra 2015, konec januarja 2016 je ocenjevalna
komisija iz prispelih rešitev na prvi stopnji izbrala pet najboljših in njihove predlagatelje
povabila v drugo stopnjo. Ta je zahtevala podrobnejšo arhitekturno in likovno obdelavo idej, s
poudarkom na oblikovanju tlakovanja, urbane opreme, javnih spomenikov, stalnih in
začasnih prireditvenih prostorov ter načrtovanju komunalne opreme.
Na področju prostora smo koordinirali izvedbo natečaja in opravili v letu 2016 naslednje
naloge:
- koordiniranje postopka z ZAPS,
- udeležba na vseh sejah komisije,
- sodelovanje pri pripravi obrazložitve oddanih elaboratov in pri pripravi zaključnega poročila
- priprava sklepa o zaključku natečaja,
- organizacija razstave natečajnih rešitev,
- organizacija oblikovanja in tiskanja brošure za predstavitev natečajnih elaboratov,
- sodelovanje pri izvedbi pogajanj z izbranim natečajnikom.
Druga stopnja natečaja je bila zaključena v marcu 2016. Pogodba o izdelavi projektne
dokumentacije za prenovo odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta je bila v
mesecu septembru 2016 podpisana s prvonagrajenim natečajnikom, podjetjem
ATELIERarhitekti. Projektna dokumentacija za prenovo javnih mestnih površin mestnega
jedra Novega mesta bo izdelana za naslednja zaključena območja oziroma sklope: Sklop A:
Kandijsko križišče s Kandijskim mostom, Sklop B: Glavni trg, Sklop C:Rozmanova ulica
Sklop D: Prešernov trg s Kastlečevo ter Linhartovo ulico.
 KOLESARSKA POVEZAVA Sava – Krka bike
MONM se je vključila v projekt Sava – Krka bike, katerega cilj je vzpostavitev državnih
kolesarskih povezav skozi dolenjske in zasavske občine, ki se nahajajo ob trasi daljinske
kolesarske povezave. Vodilni partner projekta bo Občina Krško. Koordinativno vlogo
opravljata Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto. Konec leta
2016 je bil zaključen postopek ''pridobitve stavbne pravice za dosego javne koristi'' za
manjkajoči del zemljišča s parc št. 490 in 501, obe k.o. Smolenja vas, v skupni izmeri
2500 m2 za odsek na trasi Krka-Žihovo selo. V nadaljevanju se bo za odsek trese med
naseljema Krko in Žihovim selom izdelala projektna dokumentacija za ureditev kolesarske
povezave, ki je predvidena v letu 2017.
 Projekt za ukinitev motornega prometa na cesti od Otočca do Gradu Otočec
V letu 2015 je Urad za prostor in razvoj v sodelovanju z Uradom za GJS vodil projekt ukinitve
motornega prometa na lokalni cesti od jedra naselja Otočec do gradu Otočec z namenom, da
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se prometnica nameni le za peš in kolesarski promet, s tem pa uresniči eden od ciljev
pospeševanja razvoja turizma na tem območju in hkrati sledi načrtovanim ureditvam z OPPN
prenove Otočca. Spomladi leta 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija (INZI), ki je
podlaga za izvedbo investicije.
 Peš in kolesarske poti Novega mesta
V letu 2016 smo skupaj z ostalimi uradi sodelovali pri projektu realizacije peš in kolesarskih
poti NM, predvsem poti Od mlina do mlina, večnamenske peš in kolesarske poti ob
Levičnikovi cesti, Straški cesti in dokončanje ob Topliški cesti ter obnova stopnišča na Bregu.
Za pot Od mlina do mlina je bila naročena izdelava projekta PZI. Meseca decembra 2016 je
bil izdelan projekt IDZ, ki predstavlja 1. fazo naročila. Ker načrtovana trasa poti leži v
območju poplavne nevarnosti bo potrebna izdelava Karta poplavne nevarnosti, kar pomeni
dodatni obseg del. Zaključna 2. faza projekta bo končana v letu 2017. V jeseni 2016 je bila
za obnovo stopnišča na Bregu prav tako naročena izdelava projekta INZI.
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju MONM
Za nepremično kulturno dediščino je bil v pripravi odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na
območju MONM, ki je nadomestil stari odlok iz leta 1992. V letu 2016 smo z ZVKDS
usklajevali stališča do pripomb, ki so bile podane s strani zainteresirane javnosti na predlog
odloka v času javne razgrnitve. Odlok je bil sprejet na aprilski seji občinskega sveta in
meseca junija 2016 uveljavljen z objavo v DUL, št. 30/16.
 ARHEOLOŠKI PARK SITULA (MAROF)
Kot ena od predhodnik aktivnosti za vzpostavitev arheološkega parka je bila v letu 2016
izvedena interdisciplinarna delavnica »Arheološki park Marof v Novem mestu«, v kateri so
sodelovali študenti in mentorji Fakultete za arhitekturo, Biotehniške fakultete, Oddelka za
krajinsko arhitekturo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Zaključek delavnice je
bila postavitev odprte razstave na Muzejskih vrtovih, kjer so bile predstavljene različne
arhitekturne ter krajinske ureditve ter predlog oblikovanja celostne grafične podobe.
Vsebine, ki so bile izvedene v letu 2016 so še:
- Strokovne podlage na nivoju idejne zasnove na območju celotnega arheološkega parka na
Marofu. Vsebina strokovnih podlag je zasnova ureditev potrebne prometne infrastrukture
(vstopne točke, dostopne poti za avtomobile, avtobuse, dostopnost z javnim prevozom,
omrežje pešpoti, omrežje za kolesarje …), ureditev ostale komunalne infrastrukture
(sonaravne, okoljsko prijazne ureditve, potrebne prestavitve vodov), ter ureditve posameznih
lokacij predvidenih prezentacij arheoloških vsebin;
- Investicijska dokumentacija DIIP za Arheološki park;
- Javni natečaj za izdelavo celostne grafične podobe Arheološkega parka Situla. Predmet
javnega natečaja je bilo oblikovanje elementov celostne grafične podobe Arheološkega
parka Situla. Na podlagi izvedenega javnega natečaja je MONM pridobila predloge za: znak,
predlog slogana, izbor tipičnega črkovnega materiala, tiskovine (dopisni papir; pisemska
ovojnica), poslovno vizitko, mapo, oblikovno zasnovo spletne strani ter promocijski material.
- Arboristično mnenje o stanju dreves v Kettejevem drevoredu (za namen projektiranja v PZI
na območju Kettejevega drevoreda z gradiščem Marof);
- Prijava projekta Arheološki parki "Arhipark-net" na Interreg VA SLO-HR. Glavni skupni cilj
vseh partnerjev (MONM, Občina Krško, Istarska razvojna agencija d.o.o. in Arheološki muzej
Istra) projekta je sodobno interpretirana kulturna dediščina v celovitem čezmejnem
turističnem produktu mreže arheoloških parkov. MONM želi skozi aktivnosti tega projekta
predstaviti pomen in izjemnosti enega najpomembnejših srednjeevropskih arheoloških
najdišč na Marofu v Novem mestu - Arheološki park Situla. Za uspešno trajnostno
upravljanje je pomembna izdelava upravljavskega načrta, zato je ta ena najpomembnejših
aktivnosti projekta. Na urejenih urbanih zelenih rekreativnih površinah Marofa bi z uporabo
sodobne IKT tehnologije dvignili razpoznavnost ter z izobraževalnimi, kulturnimi in zabavnimi
vsebinami spodbujali razvoj kulturnega turizma v Novem mestu.
- Predlog projekta za izvedbo na območju Kettejevega drevoreda z gradiščem Marof, ki se
navezuje na vsebine arheološkega parka (projekt je voden pod imenom Tematska pot
Gradišče Marof in Kettejev drevored). PZI zajema sanacijo obstoječega drevoreda, cestno
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razsvetljavo, izvedbo novih peščenih pešpoti na Gradišču Marof, ki se neposredno navezuje
na Kettejev drevored ter določitev lokacij posamezne urbane opreme.
 Urbana oprema – Katalog urbane opreme za urejanje javnega prostora Mestne
občine Novo mesto
Ker MONM še nima izdelanega kataloga urbane opreme, je julija 2016 pristopila k naročilu
storitve za izdelavo Kataloga urbane opreme za urejane javnega prostora MONM.
Urbana oprema iz Kataloga urbane opreme za urejanje javnega prostora Mestne občine
Novo mesto se bo postavljala na javnih površinah Mestne občine Novo mesto t.j. površinah,
katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče,
parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina …) in
drugih površinah, ki so vidne iz javnih površin (oprema za dejavnost oglaševanja ipd.)
Izdelovalec Kataloga bo izdelal inventarizacijo urbane opreme, ki v prostoru Mestne občine
Novo mesto že obstaja, ovrednotil obstoječe stanje, podal usmeritve za postavitev ter
urejanje urbane opreme v posameznih območjih urejanja, določil sistem postavitve
elementov urbane opreme ter predstavil posamezne elemente urbane opreme (dimenzije,
oblikovne značilnosti, material, tehnične lastnosti …).
 Projekt GORJANCI – TRAJNOSTNI RAZVOJ
MONM je v letu 2015 v okviru nove razvojne perspektive 2014-2020 pristopila k projektni
skupini Gorjanci in postala eden od partnerjev Partnerskega sporazuma Gorjanci – razvojna
priložnost 2015 – 2020. Cilj projektnega partnerstva je sodelovanje pri celovitem urejanju
Gorjancev, skupno upravljanje z naravno in kulturno dediščino z namenom trajnostnega
razvoja, pripravi smernic strategije razvoja Gorjancev in pripravi projektnih vsebin za
kandidiranje za razpisna sredstva v okviru nacionalnih in EU razpisov.
V marcu 2016 je bila oddana prijava na razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška s projektom
»Ohranitev in razvoj dediščine skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja« z
akronimom »zelENOgorje« skupaj s sedmimi partnerji, ki ni bila uspešna. Ponovna prijava na
omenjeni razpis je bila oddana v novembru 2016.
 Hidrogeološki elaborat za oceno geotermalnega potenciala Mestne občine
Novo mesto
V novembru 2015 je Mestna občina Novo mesto naročila izdelavo ocene geotermalnega
potenciala na območju MONM. Namen elaborata je ugotoviti ali je v MONM mogoče
izkoriščati toploto podpovršja za pridobivanje toplote in hladu oziroma ali je v globini
pričakovati obstoj termalne vode. Ocena geotermalnega potenciala s predlogom programa
raziskovalnih del je bila oddana januarja 2016.
 Projekt postajališča za avtodome PZA
Mestna občina načrtuje urediti parkirišča za avtodome na lokaciji športno-rekreacijskega
parka Portoval. V okviru projekta za ureditev balinišča s pripadajočo opremo in parkirišči so
predvidena tudi tri parkirišča za avtodome. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno.
Investicija bo obsegala izvedbo del na območju, kjer je možno urediti parkirišče za oskrbo za
avtodome (3 pakirna mesta, eno oskrbovalno mesto, pripadajoča urbana oprema) z
namenom povečanja števila obiskovalcev/turistov, saj bi mu občina lahko nudila urejeno
storitev parkiranja s kakovostno oskrbo in izkušnjo doživljanja območja ter ureditev otroškega
igrišča, kot dodatno vsebino v neposredni bližini na zelenici med reko Krko in trgovskoposlovnim centrom TUŠ. Investicija je bila prijavljena na razpis programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija – Hrvaška s projektom »Ustavi, odpelji, dediščina!« z akronimom
»Interheritage« skupaj s šestimi partnerji, in je bila oddana v novembru 2016. Projekt je v
fazi, ko sta že izdelana PZI tako za postajališče kot za otroško igrišče, prav tako je izdelan
DIIP.
 Strokovna prostorska preveritev za območje EUP NM/20-a v Gotni vasi
Za območje EUP NM/20a, ki je v občinski lasti, je bila z namenom kasnejše prodaje zemljišč
oziroma gradbenih parcel za gradnjo stanovanjskih hiš izdelana strokovna prostorska
preveritev. V letu 2016 so bile opravljene naslednje naloge:
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- priprava projektne naloge,
- izbira izvajalca,
- usklajevanje z lastniki sosednjih zemljišč, ki želijo odkupiti del zemljišč,
- terenski ogled,
- pregled in potrditev izdelane strokovne podlage.
 Pripravljalna dela za javni natečaj za peš in kolesarsko brv Irča vas ter javni
natečaj za peš in kolesarsko brv Loka-Kandija
V sklopu priprave dokumentacije za črpanje EU sredstev iz mehanizma CTN na poziv ZMOS
iz prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za
urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in
ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, so bile za gradnjo peš in kolesarskih brvi čez
reko Krko v letu 2016 izvedena naslednja pripravljalna dela:
NATEČAJ PEŠ IN KOLESARSKA BRV Irča vas
- priprava in posredovanje vloge za pridobitev projektnih pogojev,
- priprava projektne naloge za natečaj,
- sodelovanje pri pripravi dokumentacije v postopku povabila ZAPS k oddaji pogodbe.
NATEČAJ PEŠ IN KOLESARSKA BRV LOKA-KANDIJA
- priprava in posredovanje vloge za pridobitev projektnih pogojev,
- naročilo geodetskega načrta,
- naročilo geomehanskega poročila.
 Geotehnične raziskave in izdelava geotehničnih poročil
V letu 2016 sta bili izvedeni dve geotehnični raziskavi in pridobljeni geotehnični poročili, in
sicer za potrebe gradnje parkirne hiše pod Upravno enoto Novo mesto, v okviru priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg in za potrebe gradnje peš in
kolesarske brvi čez reko Krko brvi v Irči vasi.
1.3

VODENJE PREDPISANIH ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV, IZDAJANJE
POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC IN INFORMACIJE STRANKAM
Urad za prostor na vlogo strank izdaja lokacijske informacije za namen projektiranja
objektov, potrdila o namenski rabi zemljišč za namen prometa z zemljišči in potrdila o pogojih
za parcelacijo stavnih zemljišč na podlagi Zakonu o urejanju prostora - ZureP in Zakonu o
prostorskem načrtovanju - ZPNačrt ter dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v
zemljišče za gradnjo stavb na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ -ZUJF.
Pod pojmom vodenja evidence prostorskih dokumentov in izdaje potrdil iz uradne evidence
se šteje hranjenje dokumentov in evidenc, na osnovi katerih občina izdaja lokacijske
informacije in potrdila po ZureP, ZPNačrt in ZUJF. Primerjava o številu vlog in številu rešenih
spisov po vrsti lokacijske informacije oziroma potrdila od leta 2008 do leta 2016 je razvidna
iz naslednje tabele:
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Tabela: Primerjava podatkov o izdanih listinah z delovnega področja od 2008 do 2016
Prenos odprtih spisov iz preteklega
leta
Število vlog v tekočem letu
Dokazila po ZUJF
SKUPAJ
Lokacijske
informacije
za
projektiranje
Lokacijske
informacije
za
enostavne objekte
Potrdila o namenski rabi zemljišča
Odstop od vloge
Dokazila po ZUJF
SKUPAJ rešeni spisi
Nerešeni spisi
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Na Uradu za prostor deluje sprejemna pisarna, kjer strankam nudimo ustne informacije o
možnostih gradnje na zemljiščih, sprejemamo vloge in pojasnjujemo določila občinskih
prostorskih aktov. Kot strankam prijazna uprava pa poleg informacij iz naše pristojnosti
nudimo strankam tudi druge prostorske informacije, ki so kakorkoli povezane z gradnjo
oziroma postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo iz področja dela, ki je sicer v
pristojnosti UE Novo mesto, predvsem kadar se nanašajo vprašanja na gradnje enostavnih
in nezahtevnih objektov, za katere ni potrebno GD oziroma je potrebno enostavno GD.
1.4 DRUGE NALOGE, KI SO SE IZVAJALE NA PODROČJU PROSTORA
 Trajnostna urbana strategija in izvedbeni načrt TUS
Evropska kohezijska politika je v obdobju 2014–2020 zaznamovana z okrepljeno urbano
razsežnostjo, saj so države najmanj 5 % sredstev ESRR v okviru cilja “naložbe za rast in
delovna mesta” namenile za podporo realizaciji ciljev trajnostnih urbanih strategij evropskih
mest (TUS). Slovenija bo s pomočjo mehanizma CTN (Celostnih teritorialnih naložb) s
sredstvi KS/ESRR izvajala tri prednostne naložbe (PN) Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (OP), in sicer:
4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem
sektorju,
4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi,
6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo
degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje
onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.
Naložbe na področju trajnostnega urbanega razvoja se bodo s sredstvi, namenjenimi
izvajanju mehanizma CTN, lahko izvajale v vseh 11 mestnih občinah v Sloveniji. Podprte
bodo naložbe, ki v največji meri prispevajo k realizaciji ciljev trajnostnih urbanih strategij
posameznega mestnega območja in k realizaciji ciljev ter kazalnikov Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
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Mestna občina Novo mesto bo v okviru mehanizma CTN prijavila projekte za vse tri PN OP.
Eden izmed pogojev za črpanje sredstev iz naslova trajnostnega urbanega razvoja v okviru
člena 7. Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj je, da ima izbrano urbano območje
sprejeto celovito strategijo trajnostnega urbanega razvoja. Mestna občina Novo mesto je za
izvajanje ukrepov trajnostnega urbanega razvoja na mestnem območju Novega mesta v
finančni perspektivi 2014-2020 pripravila Trajnostno urbano strategijo Novo mesto 2030.
TUS je sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 12. redni seji 28. 1. 2016.
Na podlagi sprejete TUS, ki določa celostne ukrepe za spopadanje z razvojnimi izzivi
urbanega območja Novega mesta je potrebno za izvajanje mehanizma CTN pripraviti še
Izvedbeni načrt za izvajanje TUS v obdobju 2014-2020 vključno z zagotavljanjem različnih
virov financiranja (v nadaljevanju: IN TUS). V letu 2016 so bile aktivnosti tako usmerjene v
pripravo IN TUS. V drugi polovici leta je bil pripravljen osnutek IN TUS, ki je bil skozi
strokovno delo s posameznih področij dopolnjevan do nabora prioritetnih in drugih projektov.
IN TUS prikazuje smiselno izvajanje aktivnosti v obdobju 2014-2020 in je operativni
dokument, s katerim bo začrtana pot za dosego takšnih gospodarskih, socialnih ter okoljskih
učinkov, kot so bili identificirali v strateškem delu dokumenta TUS in s katerimi bodo
doseženi boljša kvaliteta življenja ter višja blaginja ljudi na območju občine. Izvedbeni načrt
prikazuje notranjo skladnost, uresničevanje, financiranje in opise projektov TUS-a, ki se bodo
izvedli v obdobju 2014–2020, oziroma do 2030. Do konca leta 2016 je bil pripravljen predlog
za javno razpravo, ki vsebuje prioritetne projekte do leta 2020 in druge projekte do leta 2030,
ki naj bi se izvajali na območju TUS in predstavlja akcijski načrt za izvajanje projektov.
 Strategija razvoja MONM 2030
Mestna občina Novo mesto potrebuje strategijo o svoji prihodnosti. Lokalno in širše poslovno
območje, v katerem deluje občina, se spreminja, ob tem se spreminjajo tudi pričakovanja in
vrednote občanov, podjetij, organizacij in civilne družbe do lokalne skupnosti. Namen
strategije mora biti, da se doseže dogovor o dolgoročnih prioritetah razvoja Mestne občine
Novo mesto, tako z vidika usklajevanja med različnimi področji delovanja kakor tudi med
nosilci razvoja. S strategijo je potrebno doseči sinergijo med sektorji, organizacijami in
institucijami razvoja za doseganje skupnih ključnih ciljev trajnostnega razvoja. V letu 2016 je
bilo izvedeno naročilo za izdelavo SR MONM 2030, izvedene so bile delavnice znotraj
občinske uprave in delavnice o izhodiščih za strategijo po posameznih stebrih-področjih
(gospodarstvo, trajnostni prostorski razvoj, družbene dejavnosti), izdelana je bila analiza
stanja po posameznih področjih delovanja občine (osnovni podatki o MONM, gospodarstvo,
turizem, podeželje-kmetijstvo, prostor, stanovanjska politika, okolje, energetika in
infrastruktura, izobraževanje, šport, kultura, NVO, zdravstvo, sociala, varnost, podeželje in
krajevne skupnosti, finančno stanje občine …) in SWOT analiza.
 Železniško postajališče ob ŠC NM
Zaradi vse bolj pereče prometne problematike v območju ŠC NM in okoliških ulic (Volčičeva,
Westrova, Šegova) in preobremenjenosti s peš prometom, ki ga generira ŠC NM, ki ni
ustrezno vpet v mestno prometno mrežo, je v aprilu 2016 v sodelovanju s Šolskim centrom
MONM podala pobudo Ministrstvu za infrastrukturo, št. 350-11/2016, z dne 8. 4. 2016, o
izgradnji novega železniškega postajališča v območju ŠC NM. Do konca leta so nato stekla
usklajevanja in ogledi na terenu med Ministrstvom za infrastrukturo, Sektorjem za železnice,
ŠC NM, Slovenskimi železnicami in MONM.
Ugotovljeno je bilo, da je izgradnja
železniškega postajališča nujno potrebna iz več razlogov in sicer:
 da je vzgojno-izobraževalni zavod v Republiki Slovenji (Šolski center Novo mesto)
s 3100 dijaki, 900 študenti in 1200 udeleženci izobraževanja odraslih;
 da se migracijski tokovi od postajališča Kandija odvijajo po Šmihelski cesti, preko
Westrove, Volčičeve ter Šegove ulice do Šolskega centra Novo mesto in obratno,
ter, da so te ulice zelo obremenjene z motornim in peš prometom in niso
opremljene in urejene za varno pot;
 da se z izgradnjo postajališča odpravijo tveganja in se vzpostavi ustrezen nivo
varnosti vseh udeležencev v prometu in razbremeni obravnavano območje s peš
prometom;
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da imajo v okviru aktivnosti javnega prevoza potnikov potrebo po izgradnji
postajališča v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnega zavoda;
 da je bila s strani Šolskega centra Novo mesto ob obisku Vlade Republike
Slovenije, 8. in 9. novembra 2016, predstavljena pobuda o nujnosti izgradnje
postajališča;
 da se vzpostavi interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema za
invalide in funkcionalno ovirane osebe (Uredba komisije (EU) št. 1300/2014).
Na podlagi naštetih ugotovitev je MzI pripravilo predlog dogovora in ga posredovala vsem
udeleženim v usklajevanje.
 Projekt »Arhitektura in otroci«
Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj,od novembra 2010 izvaja projekt
Arhitektura in otroci. Namen projekta Arhitektura in otroci (AiO), ki ga je v Sloveniji uvedla
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, je permanentno izobraževanje in vzgoja otrok in
mladostnikov na področju grajenega okolja, arhitekture, urbanizma in trajnostnega razvoja.
Na delavnicah otroci dobijo vpogled v temeljna znanja, da bodo znali kot odrasli odgovorno
in kakovostno vstopati v odločanje o oblikovanju prostora. Na delavnicah kot predavatelji
sodelujejo različni arhitekti, krajinski arhitekti, pedagogi in drugi strokovnjaki.
V šolskem letu 2015/2016 je bilo uspešno izvedenih 13 delavnic.
Vsebina delavnic je pokrivala različna področja obravnave/zaznavanja prostora (od
majhnega do velikega merila). Predavatelji so se v vsaki temi dotaknili tudi našega
(konkretnega) okolja, mesta. Brezplačne delavnice so potekale v mali dvorani KC Janeza
Trdine. Po vsebini so bile namenjene otrokom od 5 do 13 let, večinoma so se jih udeleževali
otroci od 5 – 10 let. Uvodoma je vsak predavatelj predstavil temo (pogovor o konkretni temi,
predstavitev s fotografijami,…), sledil je praktični del, ki je od otrok zahteval ročne spretnosti
(uporaba lepila, škarij, skalpela…), ustvarjalnost in pripravljenost delati v parih ali skupini.
Delavnice, ki so bile izvedene v preteklem šolskem letu so bile: Arhitektura = igra =
domišljija, Čisto prava risanka, Naj park zaživi! - 1, Moja ulica je lepa - 1, Moja ulica je lepa 2, Novi most za Novo mesto, Videti čudež, Najprej zgradim zid, Povej mi pravljico o prostoru,
Kralji mesta, (Pre)pleteni zidovi, Ustvari svoj CARski vrt, Naj park zaživi! - 2.
 Spremljanje izvajanja OPN
Po uveljavitvi OPN smo reorganizirali delo tako, da več sodelujemo z drugimi uradi MONM
pri spremljanju postopkov dovoljevanja gradenj, ki jih vodi UE NM. V letu 2016 smo prejeli s
strani UE Novo mesto, na podlagi 62. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1,
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05- sprememba in 126/07) 266 pozivov za priglasitev v
postopek izdaje gradbenih dovoljenj. V 9-ih primerih smo se priglasili v postopek izdaje
gradbenega dovoljenja, v nekaterih primerih je MONM, skupaj z UE in projektanti uskladila
projektno dokumentacijo, tako da ni bila potrebna ustna obravnava. S takim načinom dela
usmerjamo prostorski razvoj in uveljavljamo prostorski red na območju MONM.
 Evidentiranje pobud za izdelavo OPPN za sanacijo neskladnih in nelegalnih
gradenj v vinogradniških območjih MONM
Po uveljavitvi OPPN leta 2014 pobudniki pridobivajo gradbena dovoljenja za neskladno in
nelegalno zgrajene objekte na vinogradniških območjih MONM, kar ima nezanemarljiv vpliv
na prihodkovni del proračuna MONM. Urad za prostor nadaljuje z zbiranjem pobud za
sanacijo neskladnih in/ali nelegalnih gradenj na vinogradniških območjih MONM. V letih 2015
in 2016 je bilo zbranih 24 pobud, to je manj od pričakovanega. Ugotavljamo, da je razlog za
izostanek pobud v medijskem prostoru ob sprejemanju nove zakonodaje na področju
urejanja prostora in graditve objektov oziroma zastanku inšpekcijskih postopkov.
 Sodelovanje v projektni skupine Vlade RS za nov sistem obdavčitve
nepremičnin
Predstavnik Urada za prostor in razvoj je imenovan v projektno skupino Vlade RS za
obdavčitev nepremičnin. V delu projektne skupina zastopa strokovna izhodišča treh asociacij
občin (ZMOS, SOS in ZOS). V letu 2016 je projektna skupina uskladila temeljne rešitve
predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.
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Sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor pri zasnovi vzpostavitve vsebin
državnega prostorsko informacijskega sistema e-prostor
Na Uradu za prostor in razvoj je v okviru sodelovanja z MOP tekel pilotni projekt vzpostavitve
registra stavbnih zemljišč s poudarkom na določanju gradbenih parcel obstoječim objektom
in določanja razvojne stopnje nezazidanih stavbnih zemljišč. Pilotni projekt je potekal v
desetih v Novem mestu. Vzpostavljena je bila testna baza podatkov, ki jo občinska uprava že
uporablja v okviru strokovnih analiz. Projekt je bil konec leta nadgrajen s pilotnim projektom
vzpostavljanja kakovostnih podatkov o stopnji komunalne opreme stavbnih zemljišč. Projekt
teče v sodelovanju s Komunalo Novo mesto.
 Sodelovanje pri aktivnostih Združenja mestnih občin in Skupnosti občin
Slovenije
Predstavnika Urada za prostor in razvoj sta člana komisij za prostor pri ZMOS in SOS.
Podajata pobude, pripravljata predloge in sodelujeta s predstavniki drugih občin pri obravnavi
problemov povezanih s prostorom.
 Priprava mednarodnih projektov
Mestna občina Novo mesto je v koordinaciji z večimi partnerji sodelovala pri pripravi
mednarodnega projekta ASTUS – Alpine Smart Transport and Urbanism Strategies v okviru
programa Območje Alp 2014 – 2020. Sofinanciranje projekta je bilo konec 2016 odpobreno,
zato so pričeli pripravljalne aktivnosti za izvedbo.
 Projekt NALAS
V okviru projekta strokovnega sodelovanja asociacij občin JV Evrope (projekt NALAS)
predstavnik urada za prostor in razvoj sodeluje kot ekspert v skupini za prostorski razvoj.
Projekt NALAS je sicer mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope. NALAS
združuje 13 združenj, ki zastopajo približno 4000 lokalnih oblasti v regiji. V letu 2016 je
Slovenija gostila redno letno srečanje, ki ga je pripravil in moderiral predstavnik mestne
občine v sodelovanju s SOS.
Letno srečanje je bilo namenjeno dobrim praksam
vključujočega prostorskega načrtovanja na lokalni ravni.
 Ureditev urbane skulpture na Westrovi ulici
Ob predvideni rekonstrukciji Westrove ulice oz. porušitve kapelice in dveh stoletnih dreves je
bila izvedena koordinacija in mediacija z lastniki zemljišč ter dogovorjena lokacija urbane
skulpture na križišču Westrove in Volčičeve ulice.
 Dodatna telovadnica športne dvorane Marof
V prvi polovici leta 2016 so bile izdelane variantne rešitve dodatne telovadnice za potrebe
Osnovne šole Center in srednjih šol do nivoja, potrebnega za odločanje.
 UREJANJE ROMSKIH NASELIJ
V marcu 2016 je Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo objavilo javni razpis za
sofinanciranje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih za leti 2016 in 2017 (JRRomi). Mestna občina Novo mesto je na razpis prijavila projekt izboljšanja osnovne
komunalne infrastrukture "Ureditev RN Žabjak/Brezje". Projekt je predvideval sofinanciranje
rekonstrukcije kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje (oznaka JP
799526, dolžina 280 m1) z namenom ureditve varnih površin za pešce in otroke,
rekonstrukcije priključka kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje
(oznaka JP 799526) na državno regionalno cesto III. reda Trebnje – Novo mesto (Bučna
vas), rekonstrukcije kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje (oznaka
JP 799526, dolžina 280 m1) z namenom ureditve javne razsvetljave v dolžini 330 m1 in
ureditve avtobusnega postajališča za šolski avtobus v romskem naselju Brezje. Ministrstvo je
ugotovilo, da prijava izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa, projekta pa ni podprlo s
sofinanciranjem, ker je presodilo, da projekt glede na točkovanje ni dosegel dovolj točk.
Zoper odločitev je Mestna občina Novo mesto sprožila tožbo na Upravnem sodišču, ki je v
decembru 2016 ugodilo argumentom mestne občine in od ministrstva zahtevalo, da v okviru
dopolnitve vloge ponovno ugotovi dejansko stanje glede točkovanja prijavljenega projekta.
 DRUŽBENA INFRASTRUKTURA V ROMSKIH NSELJIH
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V romskem naselju Brezje, Šmihel in Poganški vrh že tečejo javni programi vključevanja
Romov. Vendar je zaradi nujne izboljšave prostorskih pogojev za izvajanje programov v
romskem naselju Brezje (kjer programi potekajo v pretesnih prostorih vrtca), mestna občina
vzpostavila dialog s potencialnim donatorjem, ki želi v okviru svojega humanitarnega
poslanstva prispevati k izboljšanju prostorskih pogojev. V letu 2016 je potekalo usklajevanje
glede obsega in načina izboljšanja pogojev, vključena je bila tudi fakulteta za arhitekturo.
Dogovor bo predvidoma sklenjen v letu 2017. V letu 2016 ni bilo na voljo javnih
sofinancerskih sredstev za pripravo drugih razvojnih projektov družbene infrastrukture v
romskih naseljih. Površine za šport in rekreacijo se zato načrtujejo v okviru SD OPN3.
1.5

PROJEKTI na področju PROSTORSKE INFORMATIKE

V Uradu za prostor in razvoj se je v letu 2016 opravljalo tudi naloge na področju prostorske
informatike. Izvajala se je koordinacija pri pripravi geodetskih načrtov (izbor izvajalca,
priprava podatkov, izvedba naročila,…), vodenje in arhiviranje digitalnih podatkov oziroma
PA občine v digitalni obliki, priprava digitalnih podatkov iz PA za uporabnike oziroma
izdelovalce PA, vodenje drugih prostorskih evidenc (baze podatkov o namenski rabi prostora
iz veljavnega prostorskega plana občine, območja varovanj in omejitev, območja veljavnih in
predvidenih PA,….), izdelava kartografskega gradiva za potrebe izvajanja nalog občinske
uprave.
Ena od pomembnejših nalog je tudi vzdrževanje portala »Prostorski akti Mesne občine
Novo mesto«, ki je bil oblikovan in deluje v sklopu spletnih strani MONM. Preko portala so
občanom in drugim zainteresiranim dani na vpogled vsi sprejeti prostorski akti na območju
MONM kot tudi akti v pripravi, to je aktualno stanje prostorskih aktov, ki so še v fazi izdelave,
tako da je vsaka faza priprave dokumenta posebej opisana, priložena pa so tudi ustrezna
gradiva, kar olajšuje komunikacijo med zainteresirano javnostjo in uradom, npr. možnost
vpogleda v gradivo javno razgrnjenih prostorskih aktov ipd. Podatki se redno vzdržujejo in
prenavljajo glede na faze priprave posameznih prostorskih aktov. Prostorski portal je izredno
koristen predvsem zato, ker so na enem mestu zbrani (grafično prikazani na skupni karti) vsi
prostorski akti z interaktivnimi povezavami na ustrezne objave v uradnem glasilu, kot tudi
povezave med samimi akti (osnovni odlok v povezavi z vsemi nadaljnjimi spremembami in
dopolnitvami ter seznami predpisov, na katere vpliva). Portal se redno vzdržuje in polni z
aktualnimi podatki.
Mestna občina je vključena tudi v vseslovenski portal občin PISO- Prostorski Informacijski
Sistem Občin, preko katerega občine omogočajo občanom in drugim zainteresiranim vpogled
v podatke o prostorskih aktih, namenski rabi zemljišč iz občinskih prostorskih načrtov,
gospodarski javni infrastrukturi, režimih varovanja itd. PISO je pomembno orodje tudi za
uslužbence javne uprave, saj preko internega vpogleda za svojo občino veliko hitreje in
kompetentneje podajajo informacije občanom, ki po njih vprašujejo oziroma je nepogrešljivo
orodje pri pripravi strokovnih gradiv in pri prostorskem načrtovanju. Tako so bili za MONM v
letu 2016 v sodelovanju z Uradom za prostor in razvoj na portalu PISO podjetja Realis
dodane oz. dopolnjene naslednje vsebine tematskih sklopov:
- za potrebe ugotavljanja historiata stanja namenske rabe so bile skenirane karte
Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega
družbenega plana za odboje 1986-1990 za območje mestne občine Novo mesto,
dopolnjene 1996. Podatki so bili vključeni med ostale občinske vsebine v PISO
pregledovalniku za potrebe izdelave grafičnega izseka,
- izvedena je bila nadgradnja aplikacije za evidentiranje nepremičnin MONM, PISO –
EN (Evidenca nepremičnin)
Poleg zgoraj navedenih nalog so bile na področju prostorske informatike v letu 2016
izvedene še naslednje naloge:
- posodobitev katastra javne razsvetljave (Urad za GJS, okolje in promet),
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1.6

priprava podatkov za zunanje izdelovalce SD OPN in OPPN-jev,
posodobitev baze prostorskih podatkov na strežniku MONM,
priprava podatkov in sodelovanje pri projektu testni zajem evidence nezazidanih
stavbnih zemljišč (naročnik MOP, izvajalec Geodetski inštitut),
priprava grafičnega dela Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju MONM,
izdelava video almanaha za lokalne ceste (priprava razpisne dokumentacije),
katalog urbane opreme (priprava razpisne dokumentacije).
STROKOVNE PODLAGE IN ŠTUDIJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

V delovno področje Urada za prostor in razvoj sodi tudi vključevanje vidikov varstva okolja v
procese prostorskega načrtovanja. To obsega predvsem vodenje priprave raznih študij s
področja varstva okolja v povezavi s prostorskim načrtovanjem, vodenje priprave okoljskih
poročil za prostorske načrte in podobno.
V letu 2016 je delo na področju okoljske problematike obsegalo pripravo občinskega
programa varstva okolja, sodelovanje pri pripravi podatkov za izvajanje odloka o načrtu za
kakovost zunanjega zraka na območju MO Novo mesto in pripravo strokovnih podlag ter
dovoljenj za čezmerno obremenitev okolja s hrupom:
 Priprava podatkov o območjih prednostnega načina ogrevanja v okviru
izvajanja odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Mestne
občine Novo Mesto
Urad za prostor in razvoj je v letu 2016 skrbel za pripravo podatkov o območjih prednostnega
načina ogrevanja iz četrte točke četrtega člena odloka o načrtu za kakovost zraka na
območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 108/13), ki jih za namen
dodeljevanja subvencij potrebuje Ekosklad.
 Občinski program varstva okolja
V letu 2016 se je nadaljevala priprava programa varstva okolja (OPVO). Predlog programa je
bil v jeseni 2016 v javni obravnavi, na 19. redni seji Občinskega sveta pa je bil dne
22. 12. 2016 sprejet.
 Študija analize prireditvenega prostora Glavni trg in Novi trg ter ukrepov za
preprečevanje in zmanjševanje hrupa
Mestna občina Novo mesto je v letu 2015 pridobila študijo analize prireditvenega prostora
Glavni trg in Novi trg ter ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, za namen
pridobitve dovoljenja za prireditveni prostor. Območje Glavnega trga in Novega trga (slika
spodaj), namreč v skladu z določili 10. tč. 3. člena Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav,
ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05; v nadaljevanju:
Uredba) izpolnjujeta definicijo prireditvenega prostora. Na podlagi Študije je bilo izdelano v
letu 2016 Poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, ki je bil
podlaga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi
uporabe zvočnih naprav na prireditvenem prostoru Glavni trg in prireditvenem prostoru Novi
trg, katerega je Občinska uprava MONM dne 29. 4. 2016 izdala Mestni občini Novo mesto,
kot upravljavcu prireditvenega prostora Glavni trg in prireditvenega prostora Novi trg.
 Dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
V letu 2016 je na Urad za prostor in razvoj prispelo 41 vlog za izdajo dovoljenja za
čezmerno obremenitev okolja s hrupom na javnih prireditvah, od tega je bilo izdanih 39
dovoljenj, en zahtevek je bil odstopljen pristojni občini, ena zahteva pa je bila zavrnjena.
Tabela: Prikaz števila izdanih dovoljenj za čezmerno obremenitev okolja s hrupom na javnih
prireditvah:
LETO
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014 2015 2016
Število izdanih
30
34
26
35
36
29
58
59
56
39
dovoljenj
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2 UPRAVLJANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM V LASTI MESTNE OBČINE NOVO
MESTO
Pristojnosti urada na področju stvarnega premoženja so predvsem ravnanje s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto (pridobivanje, razpolaganje, upravljanje,
obremenjevanje premoženja idr.) in opravljanje nalog na področja kmetijstva, gozdarstva in
razvoja podeželja. Ravnanje s stvarnim premoženjem se je izvajalo skladno s področno
zakonodajo, to je predvsem z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, Zakonom o kmetijskih zemljiščih, Stanovanjskim zakonom in ostalimi predpisi, na
podlagi katerih smo opravljali delo na področju premoženja.
Na področju ravnanja s stvarnim premoženjem so bila načrtovana sredstva za kritje stroškov,
povezanih z upravljanjem, razpolaganjem in pridobivanjem nepremičnin. Glavni cilj je bil
rešiti čim večje število premoženjskopravno razmerij, ki so neurejena že vrsto let in izvajanje
prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z nepremičninami.
Tekoče delo na področju premoženja v letu 2016 je predstavljalo predvsem:
- izvajanje letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za
leto 2016 vključno z dopolnitvami, to je pridobivanje in prodaja nepremičnin,
- pridobivanje drugih stvarnih pravic za potrebe izvajanja investicij,
- obremenjevanje občinskih nepremičnin,
- oddajanje nepremičnin v najem,
- oddajanje nepremičnin v brezplačno uporabo,
- dokončanje javnega razpisa za oddajo treh neprofitnih stanovanj v najem iz leta 2014,
- izvedba javnega razpisa za oddajo sedmih neprofitnih stanovanj v najem,
- izdajanje potrdil o (ne)uveljavljanju predkupnih pravic na podlagi Odloka o predkupni
pravici Mestne občine Novo mesto in Zakona o varstvu kulturne dediščine,
- izdajanje odločb in sklepov s področja premoženja (odločbe o vzpostavitvi grajenega
javnega dobra na javnih cesta in poteh ter odločbe o odvzemu statusa javnega dobra na
nepremičninah, oboje v skladu z Zakonom o graditvi objektov, odločbe o vpisih
upravnikov v register upravnikov v skladu s Stanovanjskim zakonom, sklepi o ustavitvi
postopkov ipd.),
- priprava zahtev za razlastitev za gradnjo gospodarske javne infrastrukture (večnamenska
pot v Irči vasi – zadeva je na upravnem sodišču in za gradnjo prometne infrastrukture na
območju PC Cikava – vloženi sta pritožbi zoper prvostopenjski odločbi),
- urejanje lastništva na ''javnem dobru'' in na pripadajočih zemljiščih k večstanovanjskim
stavbam ter drugih zemljiškoknjižnih stanj,
- vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov za vpise stvarnih pravic v korist Mestne občine
Novo mesto (lastninske pravice na podlagi različnih pogodb in odločb, služnosti, stavbne
pravice idr.) na podlagi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
- upravljanje stvarnega premoženja vključno z urejanjem evidence nepremičnin,
- sodelovanje z drugimi uradi, državnimi in lokalnimi organi, javnimi zavodi in javnimi
podjetji,
- vsakodnevne aktivnosti in individualne obravnave strank.
V lanskem letu je bilo na področju premoženja na novo odprtih preko 700 zadev, ki so
pretežno vezane na odkup nepremičnin oziroma na pridobivanje drugih stvarnih pravic za
potrebe investicij (OIC Livada, GC Brezovica, rekonstrukcija Šmihelske ceste idr.) in na
urejanje lastništva na javnih cestah, ki potekajo po zasebnih nepremičninah.
Z namenom oživljanja ožjega mestnega jedra smo pridobili oziroma kupili prostore na
Glavnem trgu 2 in Dilančevi 3, kjer načrtujemo ureditev cca. 16 stanovanj, s čimer želimo
pripeljati v mestno jedro nove prebivalce.
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3 KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
Na področju kmetijstva in razvoja podeželja je bil v tudi v letu 2016 na podlagi Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za
programsko obdobje 2015 – 2020 izveden Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2016 (v
dvofaznem postopku).
Razpisanih je bilo 6 ukrepov in 2 podukrepa na katere je prispelo 90 vlog oziroma 103 vloge
po posameznih ukrepih oz. podukrepih in sicer:
 za ukrep 1:
- posod. kmet. gospodarstev (podukrep): skupaj 68 vlog, od teh za:
- naložbe v gradnjo: 4 vloge,
- nakup kmetijskih strojev in opreme: 54 vlog,
- za urejanje kmet. zemljišč in pašnikov (podukrep): 17 vlog,
 za ukrep 2 – pomoč za zaokrožitev zemljišč: 7 vlog,
 za ukrep 3 – pomoč za plačilo zavarovalnih premij: 10 vlog,
 za ukrep 4 – pomoč za naložbe za ohranjanje dediščine: 4 vloge,
 za ukrep 5 – pomoč za naložbe v predelavo in trženje: 4 vloge,
 za ukrep 7 – podpora delovanju društev : 10 vlog.
Izvedena je bila tudi kontrola prejemnikov pomoči po navedenih ukrepih. Na terenskih
ogledih je bilo preverjenih 10 upravičencev oz. prejemnikov subvencij, pri katerih je bilo
izvedenih skupaj 20 kontrol investicij, prijavljenih na javni razpis v posameznih letih
(izvedena kontrola za zadnje 5-letno obdobje). Pri navedenih kontrolah ni bilo ugotovljenih
značilnih odstopanj oz. nepravilnosti.
Tekom leta smo sodelovali pri pripravi strateškega dokumenta Strategija razvoja Mestne
občine Novo mesto 2015 – 2030: pripravili smo vsebinska izhodišča za področje kmetijstva
in podeželja, sodelovali v delovni skupini in sodelovali v delavnicah in pri pripravi povzetkov
delavnic.
Na področju promocije zdrave prehrane – ekološkega kmetijstva smo tudi v letu 2016
sodelovali z Združenjem za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine pri
izvedbi 11. eko-praznika v Novem mestu. Skrbeli smo za nemoteno delovanje ekološke
tržnice v mestnem jedru, ki deluje znotraj navedenega združenja. Prav tako smo finančno
podprli (ob prijavi združenja na javni razpis za področje kmetijstva in podeželja) izvedbo eko
praznika, izobraževalne dejavnosti združenja in dejavnosti, povezane s promocijo zdrave
prehrane.
Na področju gozdarstva smo izvedli naslednje naloge:
revidirali in preverili baze podatkov gozdnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto
za potrebe priprave Aneksa št. 4 k osnovni koncesijski pogodbi: po posameznih
katastrskih občinah (27) so bili za posamezno parcelo preverjeni naslednji podatki:
površina, lastništvo, delež gozda, namenska raba, perspektiva oz. kategorija – skupaj
preverjenih 250 parcel,
vnesli osnovne podatke o gozdnih parcelah (250) v skupni program za vodenje občinske
evidence nepremičnin (EN),
pripravili Aneks 4 h koncesijski pogodbi za izvajanje izbirne gospodarske javne službe
izvajanja del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto (vključuje seznam z
osnovnimi podatki za 240 parcel v lasti občine),
izvedli terenske oglede gozdnih parcel v lasti občine za potrebe gospodarjenja z gozdom
v letu 2017 in za potrebe uvrstitve posameznih parcel v plan prodaje ter za potrebe
priprave Aneksa št. 4: s predstavniki koncesionarja GG NM d.d. in odgovornim revirnim
gozdarjem pregledali parcele v 10 katastrskih občinah.
Prav tako smo tudi v letu 2016 izvajali vsebine koncesijske pogodbe, sklenjene med Mestno
občino Novo mesto in Gozdnim gospodarstvom Novo mesto d.d.. V celoti smo realizirali
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program del v gozdovih v lasti občine za tekoče leto, preverjali cenik gozdnih sortimentov ter
stroškov dela, obračunali koncesnino koncesionarju ter spremljali in vršili nadzor nad
koncesijo, ki zajema sečnjo in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje
varstvenih in gojitvenih del ter gradnjo oziroma vzdrževanje gozdne infrastrukture v gozdovih
v lasti občine. Skupaj s predstavniki koncesionarja in revirnih gozdarjev območne enote ZGS
NM smo izvedli oglede občinskih gozdnih parcel na terenu za potrebe gospodarjenja v letu
2016.
Na področju oskrbe zapuščenih živali v občini smo v skladu s področno zakonodajo
tekoče skrbeli za proračunsko postavko Zavetišče za zapuščene živali in s tem za nemoteno
delovanje zavetišča za zapuščene živali (Turk – zavetišče za živali d.o.o.), in sicer za kritje
stroškov namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču (stroškov bivalnih prostorov,
stroškov odlova zapuščenih psov na terenu in oskrbe zapuščenih psov v zavetišču). Dne
28. 11. 2016 se je iztekla 15-letna Pogodba o vlaganju kapitala za zagotovitev zavetišča za
zapuščene živali, sklenjena med imetnikom zavetišča in občino (k pogodbi sta bila sklenjena
dva aneksa – aneks št. 1 z dne 30. 10. 2002 in aneks št. 2 z dne 10. 12. 2004).
Poleg zavetišča za zapuščene živali, ki je na področju zaščite zapuščenih živali dobrih 15 let
delovalo v skladu s področno zakonodajo oz. z veljavno pogodbo do 28. 11. 2016, smo
problematiko skrbi za zapuščene živali tudi v letu 2016 reševali v sodelovanju z Društvom za
zaščito živali Novo mesto, katerega delovanje smo tudi finančno podprli (ob prijavi društva na
javni razpis za področje kmetijstva in podeželja).
Ostale stalne naloge, izvedene na področju kmetijstva v letu 2016:
- izdaja potrdil o prejemu sredstev iz občinskega proračuna upravičencem, ki se prijavljajo
na razpise Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja;
- poročanje o dodeljenih državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva po skupinskih
izjemah pristojnem ministrstvu (MKO);
- sodelovanje z društvi in združenji, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja;
- sodelovanje s svetovalno službo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – izpostavo
Novo mesto in območnimi izpostavami te službe (vsakodnevno v času izvedbe javnega
razpisa – priprava mnenj k investicijam);
- vodenje javnih objav – ponudb za prodajo ali zakup kmetijskega zemljišča ali gozda;
- vodenje javnih objav - odločb Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, Ministrstva za
kmetijstvo, v zvezi s pojavom nevarnih rastlinskih bolezni in škodljivcev oziroma
zdravstvenim varstvom rastlin na območju občine.
4 RAZVOJ IN INVESTICIJE
Glede na obsežnost in vsebinsko raznolikost del in nalog, ki jih pokriva Urad za prostor in
razvoj, se lahko delovno področje razvoja in investicij razdeli po naslednjih vsebinskih
sklopih:
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programih in strategij MONM,
- Komunalna dejavnost – ravnanje z odpadki Cerod, odvajanje odpadnih voda,
vodooskrba s števnino, urejanja in vzdrževanje katastra ter hidrantov,
- Investicije,
- Energetika,
- Širokopasovno omrežje Dolenjske,
- Urejanje gospodarske javne infrastrukture na območjih, za katere so sprejeti podrobni
občinski prostorski načrti ter
- vodenje upravnih postopkov s področja dodeljevanja sredstev subvencioniranja malih
čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto.
V letu 2016 smo na uradu sodelovali pri pripravi razvojnih projektov in strategij,
zastavljenih v okvirih lokalnih in regionalnih programskih usmeritev in aktivnosti spodbujanja
razvoja občine ter ustvarjanja ustreznih podlag za črpanje evropskih in državnih sredstev iz
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naslova celostnih teritorialnih naložb in drugih virov sofinanciranja. V letu 2016 smo
sodelovali pri pripravi naslednjih dokumentov: Operativnega programa varstva zunanjega
zraka pred onesnaževanjem s PM10, Občinskega programa varstva okolja Mestne občine
Novo mesto, Trajne urbane strategije, Celostne prometne strategije ter Strategije Mestne
občine Novo mesto.
Na področju investicij je urad v okviru dodeljenih pristojnosti skrbel za strokovne, razvojne,
organizacijske in upravne naloge v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem investicijskih projektov
in investicijskem vzdrževanju objektov v lasti občine ter objektov gospodarske javne
infrastrukture. Komunalna dejavnost je posebno področje, kjer se izvaja in potrjuje
investicijsko vzdrževanje deponije v Leskovcu skladno s potrjenim planom, ki ga sprejme
Svet županov in Skupščina podjetja, ter planira in izvaja investicijsko vzdrževanje
vodovodnih in kanalizacijskih sistemov iz prihodka najemnin na podlagi letnih pogodb s
Komunalo. Velik poudarek je urad namenil področju energetike in izvajanju Lokalnega
energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto s ciljem zmanjšanja porabe energentov..
Ena od poglavitnih nalog urada je načrtovanje projektov in priprava ustrezne investicijske
dokumentacije, na osnovi katerih se projekti uvrščajo v Načrt razvojnih programov ter
izvajanje projektov v skladu z zastavljenimi časovnim planom in zagotovitvijo predvidene
finančne konstrukcije. Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je obvezen sestavni
del proračuna občine. Predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko
občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta in
sicer od 2016-2019, oziroma do zaključka projekta. V načrt razvojni programov se
prednostno uvrščajo projekti in programi, ki so že bili začeti v preteklih letih in so bili
predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proračun.
Na uradu tudi tekoče spremljamo objave državnih in evropskih razpisov ter tedensko
pripravljamo informacije o aktualnih javnih razpisih s področij delovanja občinske uprave,
javnih zavodov in drugih subjektov na območju občine. Prav tako kontinuirano obveščamo
potencialne prijavitelje o aktualnih javnih razpisih in tedensko objavljamo povzetke aktualnih
razpisov na spletni strani MONM. Na uradu pripravljamo vloge in prijave za pridobivanje
sredstev sofinanciranja in v času izvajanja projekta zahtevke za sofinanciranje.
4.1 KOMUNALNA DEJAVNOST – RAVNANJE Z ODPADKI CEROD, ČIŠČENJE IN
ODVAJANJE ODPADNIH VODA, VODOSKRBA S ŠTEVNINO, UREJANJE IN
VZDRŽEVANJE KATASTRA TER HIDRANTOV
Na uradu se načrtuje in izvaja investicijsko vzdrževanje na področju čiščenja in odvajanja
odpadnih voda, na področju vodovodnih sistemov ter na področju ravnanja z odpadki.
Investicijsko vzdrževanje deponije Leskovec je opredeljeno v Poslovnem planu javnega
podjetja CeROD d.o.o. (v nadaljevanju CeROD) za tekoče leto in ga sprejme Svet županov
in Skupščina podjetja. Plan investicijskega vzdrževanja na področju kanalizacijskih sistemov
in vodovodnih sistemov se sprejme vsako leto po sprejetju proračuna ter podpiše letna
pogodba z javnim podjetjem Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala).
Čiščenje in odvajanje odpadnih voda
Na področju investicijskega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov je v sodelovanju s
Komunalo potekala sanacija kanalizacijskih odsekov ter intervencij, in sicer:
- obnova kanala na Smrečnikovi ulici,
- obnova kanala na Ulici Milana Jarca,
- obnova kanala na Brodu,
- obnova kanala na Trdinovi ulici,
- obnova kanala na Majstrovi ulici,
- obnova kanala na Westrovi ulici ter
- obnova kanala v delu Smrečnikove ulice,
V sklopu investicijskega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov je MONM izvedla tudi
obnovitvena dela na objektih in opremi:
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- sanacija črpališča Drejčetova pot,
- sanacija črpališča Ratež.
ter izvedla interventno popravilo na ulici Pod Trško goro.
Vodovodni sistemi
Na področju investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov so bili v sodelovanju s
Komunalo zaradi dotrajanosti obnovljeni naslednji vodovodni odseki:
- vodovod Smolenja vas – 1. faza,
- vodovod Ratež- Sela – Gumberk,
- gradnja sekundarnega voda v Gabrski gori,
- prestavitev vodovoda Grčevje.
V sklopu investicijskega vzdrževanja so bila izvedena tudi obnovitvena dela na vodohranih:
- Vodohran Laze,
- Vodohran Kamnje,
- Vodohran Uršna sela
ter ostali opremi, poleg tega pa so bila izvedena tudi interventna popravila.
Ravnanje z odpadki
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov ravnanja z odpadki CeROD, v sodelovanju
z javnim podjetjem CeROD, so bila v letu 2016 realizirana naslednja investicijska dela:
- nadgradnja plinjakov,
- začasno prekrivanje odlagališča za ločevanje meteorne in izcedne vode,
- predobdelava izcedne vode z nadgradnjo sistema za čiščenje izcedne vode,
- zapiranje prve berme odlagališča,
- investicijska nabava opreme in vzdrževanje objektov.
Urad je zadolžen tudi za nadzor nad vodenjem in vzdrževanju katastra za komunalno
infrastrukturo. Naloge izvaja izvajalec gospodarske javne službe Komunala Novo mesto.
Hkrati se v uradu vrši nadzor nad vzdrževanjem javnega hidratnega omrežja, za katerega
je pooblaščeno javno podjetje Komunala.

4.2 INVESTICIJE - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
V nadaljevanju so predstavljene investicije oz. projekti opredeljeni v NRP-ju, ki so se
projektno vodile v uradu. Del investicij se vodi tudi v ostalih uradih MONM, in sicer: Uradu za
družbene dejavnosti (investicijsko vzdrževanje športnih objektov, investicije in investicijsko
vzdrževanje s področja Romov in zdravstva) ter Uradu za gospodarske javne službe, okolje
in promet (Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in izgradnja CČN, investicijsko
vzdrževanje javne razsvetljave, cestnega omrežja in priprava projektne dokumentacije s
cestnega področja).
OBJEKTI V LASTI MONM, VRTCI, ŠOLE
Na uradu se aktivno sodeluje pri načrtovanju in izvajanju investicijskega vzdrževanja
objektov v lasti MONM ter objektov, v katerih deluje občinska uprava in zavodi za izvajanje
predšolske in šolske dejavnosti. Plan investicijskega vzdrževanja za te objekte se uskladi po
sprejetem proračunu v sodelovanju z zavodi, ki imajo objekte v upravljanju.
Dela investicijskega vzdrževanje objektov v uporabi uprave MONM se izvajajo v okviru
Urada za prostor in razvoj, del pa se izvaja tudi v Uradu za finance in splošne zadeve
(tekoče oz. redno vzdrževanje). V sklopu investicijskega vzdrževanja objektov občinske
uprave so se v letu 2016 izvajala naslednja dela:
- tekoče vzdrževanje opreme na Seidlovi in Rotovžu,
- prenova pisarn na Seidlovi cesti 1,
- streha in fasada na Seidlovi cesti 1,
- ureditev kolesarnice na Seidlovi cesti 1,
- ureditev lovilnega odra na fasadi Sokolska 25 po inšpekcijski odločbi,
- ureditev elektro omaric in vgradnja odštevalnih števcev v Drgančevju.
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V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev so bila v letu 2016 izvedena vzdrževalna dela v
vrtcu Ciciban enota Labod, kjer je bila izvedena menjava stavbnega pohištva. V vrtcu
Najdihojca so se uredile sanitarije. V vrtcu Pedenjped, enota Metka je bilo izvršeno plačilo za
prestavitev kotlovnice. V enoti Pedenjped so bile urejene zunanje sanitarije. V vrtcu Stopiče
je bilo urejeno prezračevanje in nabavljene klimatske naprave. V vrtcu Brusnice pa so bile
nabavljene klimatske naprave in urejen dodatni oddelek vrtca (nabava pohištva in opreme).
MONM je v letu 2016 izdelala IDZ preveritve dveh variant ureditve tri oddelčnega vrtca (na
obstoječi lokaciji in na novi lokaciji pod osnovno šolo). Po izdelanem DIIP-u in IDZ je bila za
ureditev vrtca izbrana lokacija pri osnovni šoli. Nadaljnje aktivnosti sledijo v 2017.
Pričeli smo z investicijo Vrtec Bršljin, za katero smo v letu 2016 izvedli javno naročilo za
izbiro izvajalca za projektiranje in izvedbo.
Na osnovnih šolah so bila sredstva porabljena za zamenjavo obtočne črpalke na OŠ
Dragotin Kette. V podružnični šoli Birčna vas smo zaradi povečanega vpisa otrok
sofinancirali prestavitev knjižnice na podstrešje. Refundirali smo stroške zamenjave parketa
v štirih učilnicah OŠ Otočec. Na OŠ Bršljin smo plačali stroške sanacije strelovodnih naprav.
Glavnina stroškov je bila za poplačilo stroškov obnove strehe na OŠ Šmihel. Na OŠ Center
smo sofinancirali nabavo večnamenskega stroja za kuhinjo. Na objektu posvetovalnice za
starše pri OŠ Grm smo izvedli obnovo strehe in sofinancirali obnovo tlakov.
Na OŠ Mali Slatnik smo obnovili streho in zaključili vse aktivnosti izgradnje prizidka vrtca
Najdihojca. Na OŠ Center se je izvedla delna menjava oken (71 komadov).
ŠPORT
Na področju športa smo izvedli dve večji investiciji: Energetsko sanacijo športne dvorane
Marof z novim prizidkom skladišča za orodje ter menjavo umetne trave. Obe investiciji sta bili
sofinancirani s strani Fundacije za šport. Za Energetsko sanacijo športne dvorane Marof smo
del sredstev za izvedbo pridobili tudi na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport. Na Velodromu Češča vas je bil prestavljen plinovod, ker so bili temelji bodoče strehe
objekta na trasi plinovoda. Projekt izgradnje podkonstrukcije pokritja objekta Velodrom in
opreme za atlete smo konec 2016 prijavili na razpis Fundacije za šport.
KULTURA
Na področju objektov namenjenih kulturni dejavnosti so se izvajala investicijska vzdrževalna
dela na objektu APT - sanacija poda v dvorani Novomeške pomladi. Izveden je bil javni
razpis za izvajalca prekritja strehe na Narodnem domu, vendar ni prišlo do izvedbe zaradi
nedokončanega sodnega postopka v zvezi z izpraznitvijo stavbe.
KOMUNALNA DEJAVNOST
Ravnanje z odpadki
Zaradi prekinitve izvajalske pogodbe z družbama Helector in Riko d.o.o. za izvedbo projekta
Regijski center ravnanja z odpadki CeROD II je še vedno v teku pravdni postopek, ki ga vodi
Okrožno sodišče v Novem mestu. V letu 2016 je podjetje CeROD izvajalo različne aktivnosti
glede izvedbe manjšega MBO na lokaciji deponije v Leskovcu.
Čiščenje in odvajanje odpadnih voda
V letu 2016 sta se na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda fizično zaključili
investiciji Ureditev komunalne infrastrukture v Ravnikarjevi ulici in rekonstrukcija in
dograditev čistilne naprave Otočec, s katero smo povečali zmogljivost čistilne naprave iz
obstoječih 1000 PE na 1900 PE. Investicija ČN Otočec je bila v letu 2015 in v letu 2016
sofinancirana s strani ZFO. V letu 2016 smo izvedli dve javni naročili in pridobili izvajalca za
dvoletni investiciji Kanalizacija in vodovod Šentjošt in Kanalizacija in vodovod Potov vrh.
Vodovodni sistemi
Konec leta 2015 smo pričeli z obnovo in dograditvijo dveh vodarn (Stopiče in Jezero), ki se
izvajata v sklopu projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje
Dolenjske«. V letu 2016 sta bili zaključeni izgradnji vodarn Stopiče in Jezero in predani v
poskusno obratovanje. V drugi polovici leta se je pričelo z izgradnjo cevovodov in
vodohranov. MONM je v letu 2016 z MOP podpisala pogodbe o sofinanciranju za celotno
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operacijo. V letu 2016 se je nadaljevalo z aktivnostmi projektiranja in pridobivanja zemljišč
oz. služnosti za projekt Vodovod in kanalizacija Ždinja vas.
CESTNA INFRASTRUKTURA TER POVRŠINE ZA MIRUJOČI PROMET
Naloge s področja cestnega gospodarstva so se v letu 2016 izvajale v dveh uradih. Urad za
prostor in razvoj je v dogovoru z Uradom za gospodarske javne službe, okolje in promet, po
reorganizaciji občinske uprave, s primopredajo del in nalog prevzel del investicij s cestnega
področja. Tako je urad vodil vse aktivnosti v zvezi z izvedbo investicij na področju občinske
cestne infrastrukture, kar vključuje pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije,
vseh potrebnih upravnih soglasij in dovoljenj, sodelovanje pri pridobivanju zemljišč, potrebnih
za izvedbo investicij, pripravo in izvedbo postopkov javnih naročil za oddajo del in storitev,
vodenje investicij, prevzem investicije, končni zaključni obračun in predajo končane
investicije v uporabo. Poleg vseh opravil, ki jih zahteva področje vodenje investicij občinskih
cest, je potekalo tudi sodelovanje oz. koordinacija nalog z državnimi organi na področju
priprave in izvedbe investicij na državnih cestah, ki se sočasno financirajo iz državnega in
občinskega proračuna, na podlagi predhodno sklenjenih sporazumov o sofinanciranju. Velik
del aktivnosti je potekal na investicijah, za katere je možno črpanje evropskih in državnih
sredstev iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Predvsem se je pripravljala ustrezna
projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija.
Občinske ceste
V letu 2016 so se izvajale naslednje gradnje občinskih cest: Obnova Smrečnikove ulice izgradnja nadomestnega mostu čez Težko vodo, dokončanje Ureditve gospodarske javne
infrastrukture za območje UN Zdravstveni kompleks – Šmihelska cesta ter pričetek 1. Faze
izvedbe projekta Pločnik in JR Kamence. Za izgradnjo mostu čez Težko vodo smo pridobili
povratna sredstva sofinanciranja iz naslova ZFO. Izvedlo se je javno naročilo za izgradnjo
Kolesarske steze in pločnika ob Straški cesti, vendar je bil podan zahtevek za revizijo s strani
enega od ponudnikov. Po izvedenem javnem natečaju Ureditve mestnega jedra smo pričeli s
projektiranjem PGD in PZI dokumentacije. Projekt je razdeljen na štiri zaključene celote.
Ureditev Glavnega trga in Ureditev Rozmanove ulice sta predvideni za prijavo za črpanje
evropskih in državnih sredstev. Konec leta 2016 se je izvedla tudi porušitev kapelice na
Westrovi ulici, ki bo nadomeščena na novi lokaciji ob ulici. Izvedli smo tudi novelacijo
projektne dokumentacije Ureditve križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto, ki bo
izvedeno v letu 2017.
Državne ceste
V sodelovanju z MzI-DRSI je bila na državnih cestah v letu 2016 izvedena investicija Obnova
Kandijske ceste. Za potrebe rekonstrukcije R3-668 skozi Velike Brusnice smo izvedli
prestavitev zakristije ob cerkvi Sv. Križa. V letu 2016 so za predmetno investicijo potekala
usklajevanja z MOP-ARSO in MzI-DRSI glede podpisa sofinancerskega sporazuma in
prevzema sofinancerskih deležev. Po podpisu pogodbe o sofinanciranju se bo pričelo s
fizično izvedbo investicije. V sodelovanju z DRSI smo izvedli projektiranje Rekonstrukcije R3664/2501 skozi Šmihel z dograditvijo pločnika ter pričeli z odkupi zemljišč. Investicija bo šla v
izvedbo v letu 2017. V letu 2016 smo naročili tudi novo prometno študijo križišča Ratež in
izdelavo nove idejne zasnove križišča. Pridobivanje zemljišč je predvideno v letu 2017, sledi
naročilo PZI projektne dokumentacije. Z MzI-DRSI so potekala usklajevanja tudi glede ostalih
investicij, in sicer Rekonstrukcija križišča Žabja vas, zaključek investicije Šmihelska cesta z
ureditvijo prehoda preko železniške proge in navezavo na Westrovo ulico ter glede
rekonstrukcije križišča Ločna.
Ostala prometna infrastruktura
V letu 2016 smo namenili veliko sredstev urejanju in povezovanju kolesarskih in pešpoti.
Izvedlo se je projektiranje in pričelo z odkupi na Večnamenski poti ob Levičnikovi cesti.
Izvedla se bo povezava kolesarske steze in pločnika ob Straški cesti. Pričelo se je s
pridobivanjem zemljišč in pripravami za izvedbo javnega natečaja za izgradnjo brvi v Irči
vasi. Ostale aktivnosti so vodene v Uradu za gospodarske javne službe.
Prav tako smo veliko pozornosti namenili ureditvi mirujočega prometa v mestnem jedru.
Pričeli smo z izdelavo idejnih zasnov Parkirne hiše Kapitelj. Izvajali smo aktivnosti pridobitve
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zemljišč za potrebe izgradnje parkirišča ob Težki vodi. Zaradi pritožbe na izdano gradbeno
dovoljenju za Parkirišče Trdinova v letu 2016 nismo mogli nadaljevati z izvedbo parkirišča.
4.5 KOMUNALNO OPREMLJANJE OBRTNIH, POSLOVNIH IN GOSPODARSKIH CON
V letu 2016 smo pričeli aktivno delati na komunalnem urejanju gospodarskih con v MONM.
Na osnovi izdelane PGD projektne dokumentacije smo pridobili gradbeno dovoljenje za 1.
fazo izvedbe Komunalnega opremljanja OIC Livada. Pridobili smo izvajalca za projektiranje
PZI za Komunalno urejanje GC Na Brezovici. Za predmetno investicijo smo pridobili tudi
sredstva sofinanciranja s strani MGRT. Pričeli smo z aktivnostmi pridobivanja zemljišča za
Komunalno urejanje PIC Cikava. Z aktivnostmi glede komunalnega opremljanja obrtnih,
poslovnih in gospodarskih con bomo nadaljevali tudi v letu 2017.
4.6 ENERGETIKA
Med dejavnosti samoupravnih lokalnih skupnosti sodi po Energetskem zakonu tudi
energetsko načrtovanje in organizacija javnih služb s področja energetike. Energetska
politika je tako del dolgoročnega načrtovanja v občini. Energetski zakon navaja, da so
izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti dolžni v svojih razvojnih dokumentih
načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z
nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.
Lokalna skupnost se v področje energetike vključuje kot:
- porabnik energije (občinske stavbe, kot so osnovne šole, občinski uradi, dvorane za
prireditve, zdravstveni domovi, domovi za ostarele, športne dvorane, javna razsvetljava,
vozni park, itd. – potrebujejo energijo za ogrevanje, pripravo tople vode, hlajenje,
razsvetljavo, pogon električnih aparatov, javni transport, idr.),
- podeljevalec koncesije podjetjem za oskrbo z energijo,
- občinski planer na področju razvoja, prostorskega načrtovanja, industrijskega in
stanovanjskega razvoja, prometnih in komunalnih ureditev, itd.
- usmerjevalec lokalnega razvoja (odpiranje svetovalnih energetskih pisarn za občane,…).
Lokalna skupnost je na podlagi Energetskega zakona dolžna pripraviti in sprejeti lokalni
energetski koncept, s katerim na podlagi analize obstoječega stanja določi način bodoče
oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne
energije ter uporabo obnovljivih virov energije.
Energetski koncept občine je temeljni planski dokument za osnovanje enotne politike občine
na področju oskrbe in rabe vseh vrst energije. Na osnovi izdelanega energetskega koncepta
lokalna skupnost izvaja programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije
v okviru svojih pristojnosti. Mestna občina Novo mesto ima sprejet energetski koncept občine
iz leta 2008, njegova veljavnost pa je 10 let. V letu 2016 je Mestna občina Novo mesto
pričela z izvedbo novelacije lokalnega energetskega koncepta. Novelacija bo zaključena v
letu 2017 po sprejetem energetskem konceptu Slovenije. Lokalni energetski koncept mora
biti usklajen z energetskim konceptom Slovenije.
V proračunu je zagotovljena stalna postavka Energetika, kjer so sredstva zagotovljena za
izvajanje ukrepov na področju energetike skladne z Lek ter pripravo projektne dokumentacije
in investicijske dokumentacije za potrebe energetskih sanacij.
SKUPNA DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VSE JAVNE ZAVODE
Konec leta 2015 se je izteklo obdobje skupne dobave električne energije za potrebe občin in
ostalih javnih ustanov, ki je bilo naročeno v okviru Skupnosti občin Slovenije. Ta je pripravila
novo javno naročilo za dobavo električne energije za obdobje do 31. 12. 2018. Mestna
občina Novo mesto je pristopila k skupnemu javnemu naročilu. Za potrebe objektov občine in
ostalih javnih ustanov smo prijavili 90 merilnih mest električne energije, ter za potrebe javne
razsvetljave in semaforizacije 124 merilnih mest električne energije. Pogodba z novim
dobaviteljem električne energije Energija Plus d.o.o. je bila podpisana marca 2016.
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MENJAVA TARIFNEGA OBRAČUNA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO
RAZSVETLJAVO V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
Pri javni razsvetljavi se je energija obračunavala po enotarifnem obračunu (ET), kar pomeni
enoten strošek električne energije ne glede na obdobje rabe energije. Javna razsvetljava
sveti v času zmanjšanja vidljivosti, pretežno ponoči, ko pri dvotarifnem merjenju poteka
obračun po mali tarifi (MT). V letu 2016 se je izvedla sprememba obračuna iz enotarifnega
na dvotarifno merjenje pri 67 merilnih mestih, ki imajo že vgrajene števce z daljinsko
komunikacijo. Ti omogočajo menjavo tarife brez menjave števca električne energije. Na ta
način smo privarčevali pri stroških električne energije za javno razsvetljavo. Za ostala merilna
mesta se bo menjava tarife izvedla, ko bodo tudi na teh odjemih montirani števci z možnostjo
daljinske komunikacije. Predvidoma bo to v letu 2017.
ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO
Energetsko knjigovodstvo je temeljni sistem za dobro gospodarjenje z vidika porabe
energentov. Na podlagi jasne evidence porabe omogoča vpogled v stanje objekta,
posledično pa omogoča določitev prioritetne liste ukrepov za sanacije z namenom
zmanjševanja porabe energentov.
Mestna občina Novo mesto vodi energetsko knjigovodstvo za enainpetdeset javnih objektov
in za sto enajst odjemnih mest javne razsvetljave. V letu 2016 se je izvedla prilagoditev
programa za potrebe uvoza računov novega dobavitelja električne energije.
ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA MREŽE ENSVET
V letu 2016 je v Mestni občini Novo mesto delovala energetska svetovalna pisarna mreže
ENSVET za potrebe svetovanja občanom pri pridobitvi spodbud iz Ekoskada javni okoljski
sklad. Pisarna deluje na naslovu Rozmanova 10. Iz poročila Ekosklada sledi, da se je v letu
2016 v primerjavi z letom 2015 povečalo črpanje sredstev za cca 11 %.
ENERGETSKA SANACIJA STAVB
Eden najpomembnejših dolgoročnih projektov občine je energetska prenova stavb v javni
lasti z namenom zmanjševanja stroškov za električno energijo in zmanjševanja okoljskih
posledic energetsko potratnih stavb.
V letu 2016 je Mestna občina Novo mesto izvedla vse potrebne aktivnosti za izbiro
zasebnega partnerja. Energetske sanacije občinskih stavb se bodo v večjem delu izvajale po
modelu javno-zasebnega partnerstva, preko katerega zasebni partner investira v energetsko
sanacijo objekta in garantira minimalni nivo prihrankov, javni partner pa ga skozi te prihranke
poplača. Po poteku pogodbenega obdobja so prihranki pri stroških za energijo v celoti
občinski. Partner bo v času trajanja koncesije zagotovil tudi upravljanje ter vzdrževanje novo
vgrajenih energetskih naprav in sistemov.
V sodelovanju z izbranim zasebnim partnerjem družbo Petrol bo Mestna občina Novo mesto
izboljšala energetsko učinkovitost 24 javnih objektov. Projekt je razdeljen na dva sklopa. Prvi
sklop obsega 16 objektov, na katerih je predvidena delna energetska sanacija: OŠ Center,
Drska, Šmihel, Bršljin, Stopiče s telovadnico in Grm (bazen), VVE Ostržek in Kekec, Anton
Podbevšek Teater, Glasbeno šolo Marjana Kozine, Kulturni center Janeza Trdine, Ropasovo
hišo in Galerijo, rotovž, stavbo NOB-Križatija, Poslovno-stanovanjski kompleks na
Rozmanovi 10 in stavbo Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1. Ukrepi obsegajo
predvsem vzpostavitev visokotehnološkega sistema energetskega upravljanja objektov z
implementacijo oz. nadgradnjo centralnih nadzornih sistemov, optimizacijo obratovanja
ogrevalnih in hladilnih sistemov, prenovo kotlovnic in sanacije notranje razsvetljave.
Drugi sklop obsega osem objektov, na katerih je predvidena celovita energetska sanacija:
OŠ Otočec in Dragotin Kette, OŠ in VVE Brusnice, POŠ Birčna vas, Dolž in Podgrad, VVE
Rdeča kapica in Labod. Pri celovitih sanacijah lahko v glavnem zasledimo toplotne izolacije
fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnjo
termostatskih ventilov ali toplotnih črpalk, sanacije razsvetljav, kotlovnic itd. Pri teh objektih
zasebnik zagotovi minimalno 51 % sredstev, do 40 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih
skladov, ostalo zagotovi občina.
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Mestna občina Novo mesto bo dodatno izvedla še celovite energetske sanacije treh
objektov, kjer pričakovani prihranki niso zadostili kriterijem javno-zasebnega partnerstva,
zato bodo obnovljeni v okviru postopka oddaje javnega naročila in s pomočjo finančnih
sredstev iz evropske kohezijske politike. Sanacija se financira iz nepovratnih kohezijskih
sredstev do 40 %, ostalo zagotovi občina. Gre za OŠ Mali Slatnik, VVE Pedenjped in VVE
Metka, izvedla pa se bo predvsem toplotna izolacija fasad, stropa in zamenjava stavbnega
pohištva.
Občina s projektom energetske sanacije kandidira na Javnem razpisu za sofinanciranje
energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev
nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov. V primeru, da bo na razpisu uspešna, bodo
objekti tako celovite kot delne sanacije deležni že v letošnjem poletju, sicer se bodo najprej
začele delne prenove, ki jih v celoti krije zasebni partner. Zaključek izvedbenih del je
predviden v oktobru 2017.
EBRD - ELENA
Mestna občina Novo mesto je skupaj z Mestno občino Kranj in Mestno občino Celje v letu
2015 podpisala pogodbo z EBRD o sofinanciranju v višini 1.621.537,20 EUR oz. 90 %
upravičenih stroškov pripravljalnih aktivnosti za izvedbo projektov energetske učinkovitosti v
okviru EU programa »Inteligentna Energija Evropa« - finančni mehanizem EBRD - ELENA.
V letu 2016 so bila sredstva črpana za potrebe izdelave razširjenih energetskih pregledov, za
izdelavo investicijske dokumentacije, za pripravo razpisne dokumentacije, za potrebe prijave
na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev in za ostalo tehnično in pravno pomoč za
izvedbo projekta energetske sanacije javnih stavb v lasti Mestne občine Novo mesto.

4.7 ŠIROKOPASOVNA OMREŽJA DOLENJSKE
Mestna občina Novo mesto želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do
širokopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih
širokopasovnih storitev, ki bodo pomembno krojile naše življenje v prihodnosti na vseh
področjih (zdravstvo, šolstvo, gospodarstvo…). V ta namen smo že v letu 2015 naročili
izdelavo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije v Mestni občini Novo mesto. V letu 2016 je država pristopila k določitvi
območji t.i. belih list in je izvedla tržno povpraševanje. Prav tako še niso dogovorjeni modeli
financiranja. Načrt bo zaključen po pridobitvi vseh podatkov in bo predstavljen na seji
občinskega sveta v letu 2017.
4.8 IZDAJANJE ODLOČB O SUBVENCIONIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN
HIŠNIH ČRPALIŠČ V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 sprejela Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev
za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v
Mestni občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/13 (V nadaljevanju:
Pravilnik).
Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi objave javnega poziva
za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni
občini Novo mesto. V letu 2016 je bilo prejetih in rešenih 14 vlog za subvencioniranje nakupa
in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.

5 KOMUNALNI PRISPEVEK
Po določilih 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je komunalni prispevek plačilo dela
stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Zavezanec za plačilo
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komunalnega prispevka po določilih 80. člena ZPNačrt pa je investitor oziroma lastnik
objekta, ki se na novo priključujejo na komunalno opremo ali ki povečujejo neto tlorisno
površino objekta ali spreminjajo njegovo namembnost.
Ob upoštevanju meril za odmero komunalnega prispevka se komunalni prispevek po
določilih 82. člena ZPNačrt določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in
opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto tlorisno površino
objekta, njegovo namembnost, oziroma glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega
zemljišča s komunalno opremo.
Merila za odmero komunalnega prispevka so določena s Pravilnikom o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07), s katerim je med drugim v 6. členu predpisan
tudi izračun komunalnega prispevka in enačba za izračun komunalnega prispevka. Ob
upoštevanju določil 7. člena Pravilnika pa lahko občina z Odlokom o komunalnem prispevku
v svojih merilih za odmero komunalnega prispevka določi le faktorje dejavnosti, razmerje
med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta in merila, ki se nanašajo na
določene oprostitve in obročno plačevanje komunalnega prispevka ob ustreznem
zavarovanju.
Vsebina programa opremljanja je določena v 75. členu ZPNačrt, na podlagi katerega je bila
izdana tudi Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07). Z
navedeno Uredbo so določeni pojmi, vrste programov opremljanja, vsebine programov
opremljanja, podlage za odmero komunalnega prispevka in oblike in objave programov
opremljanja. Pri podlagah za odmero komunalnega prispevka pa je predpisano, kako se
določa obračunska območja, kako se določa skupne in obračunske stroške komunalne
opreme in preračun obračunskih stroškov na enoto mere, oziroma na m2 vseh neto tlorisnih
površin objektov (Cti) in na m2 vseh gradbenih parcel (Cpi) na obračunskem območju, ki so
osnova za izračun komunalnega prispevka po predpisani enačbi, določeni s 6. členom
Pravilnika.
Program opremljanja se po določilih 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju pripravi na
podlagi občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta in
se sprejme v obliki Odloka.
Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo ima občina sprejet s splošnim
odlokom oz. z Odlokom o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 62/10, 76/13, 112/13, Dolenjski uradni list, št.
2/2015 in 22/16). Načrtovana nova komunalna oprema pa je predmet posameznih
programov opremljanja, ki se nanašajo samo na izboljšave v komunalno opremo (vodovod,
kanalizacija) ali vso javno komunalno opremo, načrtovano s posameznimi OPPN-i, ob
upoštevanju določil splošnega odloka.
5.1 IZDAJA ODLOČB ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Odločbe o odmeri komunalnega prispevka se izdajajo na podlagi sprejetih Odlokov oziroma
programov opremljanja na vlogo investitorjev ali po njihovem pooblastilu s strani Upravne
enote Novo mesto.
V letu 2016 so bile podane 204 vloge v zvezi z odmero komunalnega prispevka za gradnjo
novih objektov, legalizacije ali prizidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov ter
priključitve obstoječih objektov na novozgrajeno kanalizacijsko in vodovodno omrežje in 4
vloge za vračilo komunalnega prispevka.
V primerjavi z letom 2015 je bilo podanih bistveno manj vlog za odmero komunalnega
prispevka, zato je bilo lahko rešenih tudi vseh 126 zaostankov v zvezi z odmero
komunalnega prispevka iz leta 2015. Rešenih je bilo skupno 327 zadev, od tega je bilo
izdanih 305 odločb, 12 potrdil, 8 sklepov o ustavitvi postopka in 2 odločbi o ničnosti pogodbe.
Na dan 31. 12. 2016 je ostalo nerešenih 10 vlog za odmero komunalnega prispevka in 3
vloge za vračilo komunalnega prispevka.
V zvezi z izdajo odločb so se izvajale tudi naslednje aktivnosti:
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sodelovanje z upravno enoto, Komunalo Novo mesto d.o.o. in projektanti;
sodelovanje z občinskim inšpektoratom v zvezi s priključevanjem obstoječih objektov
na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje in podajanje odgovorov na poizvedbe v zvezi
z vlogami in odmero komunalnega prispevka;
 spremljanje dokončnosti odločb o odmeri komunalnega prispevka;
 spremljanje plačil komunalnega prispevka ter pozivanje investitorjev k plačilu
komunalnega prispevka glede na zapadle roke za plačilo;
 izračunavanje zamudnih obresti in posredovanje odločb o odmeri komunalnega
prispevka v izvršbo Finančnemu uradu RS;
 pripravljenih je bilo 92 informativnih izračunov komunalnega prispevka;
 reševanje zahtevkov za vračila komunalnega prispevka po prenehanju veljavnosti
gradbenega dovoljenja, za kar je bila izdana 1 odločba, za ostale 3 vloge pa so se
vodi postopke v zvezi z dopolnitvijo vlog in preverjanjem izpolnjevanja pogojev za
vračilo v skladu z zakonodajo;
 reševala pa se je tudi ponovna izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka v
skladu z odločitvijo upravnega sodišča v zvezi z odmero komunalnega prispevka
podjetju Adria Mobil d.o.o..
Na izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka na 1. stopnji je bilo v letu 2016
podanih 22 pritožb, ki so bile odstopljene drugostopenjskemu organu.
Prihodki od odmerjenih komunalnih prispevkov so bili realizirani v višini 2.235.884,98 EUR ,
kar je za 35.884,98 EUR več od načrtovanih prihodkov v višini 2.200.000,00 EUR.

5.2

PRIPRAVA IN SPREJEMANJE PODLAG IN MERIL ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
V zvezi s spremembami in dopolnitvami Odlokov in programov opremljanja stavbnih zemljišč
so bile izvedene aktivnosti v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev krovnega Odloka in
programa opremljanja zaradi uskladitev s sprejetimi spremembami in dopolnitvami
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (OPN), kakor tudi s
spremembami in dopolnitvami občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in novih
OPPN-jev. Med navedenimi spremembami lahko navedemo spremembe OPN MONM za
območje centralnih dejavnosti ob Topliški cesti- SD OPN-1, SD Odloka o ZN Podbreznik,
OPPN PSC Mačkovec 2, SD Odloka o ZN BTC Češča vas, ..).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Mestne občine Novo mesto je Občinski svet MONM sprejel na 12. seji
28. 1. 2016 in je objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 22/16.
5.3 REALIZACIJA KOMUNALNE OPREME PO SPREJETIH PROSTORSKO
IZVEDBENIH AKTIH NA PODLAGI SKLENJENIH POGODB O OPREMLJANJU
Gradnja javne komunalne opreme na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju se izvaja v
sodelovanju med investitorji, upravljavci in pristojnimi službami za investicije, premoženjsko
pravne zadeve in komunalni prispevek.
 V zvezi z zgrajeno javno komunalno opremo in podaljšanjem roka za predajo po
sklenjenih pogodbah o opremljanju je bil v letu 2016:
- podpisan aneks k Pogodbi o opremljanju, št. 354-63/2012, z dne 18. 1. 2013, ki je bila
sklenjena med Mestno občino Novo mesto, Rifelj Francem, s.p., in podjetjem Komunala v
zvezi z izgradnjo 1. faze komunalne opreme po določilih OPPN Turistična cona na
Brezovici in
- pripravljen Aneks št.1 k Pogodbi o opremljanju v zvezi s komunalnim opremljanjem
območja na podlagi »OPPN Gospodarska cona na Brezovici», št. 354-67/2012, z dne
7. 3. 2013, ki je bila sklenjena med Mestno občino Novo mesto, podjetjem ZNASS, d.o.o.
in podjetjem Komunala Novo mesto, v zvezi z izgradnjo dela komunalne opreme na
območju OPPN Gospodarska cona Na Brezovici.
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 Na podlagi podanih vlog za sklenitev pogodb o opremljanju v zvezi z gradnjo komunalne
opreme na območju OPN-PSC Cikava, UN Livada, OPPN Šipčev hrib, pozidave ob
Topliški cesti ter komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Svetega Roka,
z oznako EUP NM-23-j, so bile v letu 2016 pripravljene naslednje pogodbe :
Pogodba o opremljanju v zvezi z izgradnjo dela javnega meteornega in
kanalizacijskega omrežja na podlagi "Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta za obrtno-industrijsko cono Livada«, med Mestno občino Novo mesto, podjetjem
Roletarstvo Medle d.o.o., Podbevškova ulica 31, 8000 Novo mesto in podjetjem
Komunala Novo mesto,
- Pogodba o določitvi medsebojnih razmerij pri komunalnem opremljanju zemljišč na
območju OPPN Šipčev hrib in plačilu komunalnega prispevka za novo načrtovano
komunalno opremo, ki naj bi jo sklenile Mestna občina Novo mesto, investitorji oziroma
lastniki zemljišč na območju OPPN Šipčev hrib in podjetje Komunala Novo mesto;
- predlog Pogodbe o opremljanju oziroma o izvedbi komunalne opreme na podlagi »PIP
za območje centralnih dejavnosti ob Topliški cesti- EUP-NM/13-b«;
- pogodba o opremljanju v zvezi z izgradnjo komunalne opreme zemljišč parc. št. 844/4,
844/5, 844/6, 844/7, 844/8, 844/10, 844/12, 844/13 in 844/14, vsa k.o. Gotna vas, ki se
nahajajo na območju enote urejanja prostora (EUP) imenovana Sv. Rok, z oznako EUP
NM-23-j.
 Poleg tega so se izvajale tudi aktivnosti v zvezi s predajo zgrajene javne komunalne
opreme in sicer:
- javnega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na območju OLN PSC Mačkovec-1,
za kar je bila pripravljena Pogodba o prenosu zgrajenega dela javnega vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja na območju OLN PSC Mačkovec in
- javnega cestnega in vodovodnega omrežja na območju OPPN Turistična cona Na
Brezovici.
5.4 PLANIRANI CILJI IN NJIHOVA REALIZACIJA
Planirani cilji v letu 2016, so bili:
a.
čim višja realizacija prihodkov iz naslova odmere komunalnega prispevka glede na
načrtovane prihodke s proračunom MONM za leto 2016;
b.
zmanjšanje števila zaostankov pri reševanju vlog za odmero komunalnega prispevka,
c.
bolj ažurno spremljanje pravočasnih plačil komunalnih prispevkov glede na roke,
določene z odločbo o odmeri komunalnega prispevka in opominjanje zavezancev k
pravočasnim plačilom komunalnega prispevka,
d.
predaja zgrajene komunalne opreme po sklenjenih pogodbah o opremljanju.
Realizacija zastavljenih ciljev:
- realizirani so bili planirani prihodki iz naslova odmere komunalnega prispevka;
- v primerjavi z letom 2015 se je bistveno zmanjšalo število zaostankov, kar je rezultat
začasno sprejetih ukrepov v zvezi z izdajanjem odločb o odmeri komunalnega prispevka.
Poleg tega je potrebno omeniti, da so se v letu 2016 vse odločbe v zvezi s pridobitvijo
komunalnega prispevka za novogradnje, rekonstrukcije, prizidave in nadzidave,
legalizacije in spremembe namembnosti reševale v zakonsko določenem roku, kar ima
pozitivne učinke tako na zmanjševanje števila pritožb, kakor tudi takojšnja plačila in
zmanjševanje porabe časa v zvezi s spremljanjem pravočasnih plačil in izterjavo
komunalnega prispevka ter reševanjem pritožb.
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6. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč na območjih mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena
za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski
izvedbeni načrt in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim
omrežjem. Odmerja se na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05, 102/05 in 93/14- v
nadaljnjem besedilu Odlok o NUSZ) in Sklepa o vrednosti točke (Ur. l. RS, št. 95/14), ki ga v
skladu s 13. členom Odloka o NUSZ sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
6.1 PRIPRAVA BAZE PODATKOV ZA ODMERO NUSZ
Mestna občina Novo mesto je v skladu z zakonodajo pristojna za vodenje baze podatkov za
odmero NUSZ, ki mora vsebovati vse potrebne podatke o objektih in površinah zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč, njihovi legi, namenu uporabe, komunalni opremljenosti,
lastništvu in zavezancih za plačilo nadomestila. Skrbeti mora tudi za evidentiranje vseh
sprememb podatkov, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Navedena podatkovna baza je osnova za izdajo odločb o odmeri in plačilu NUSZ s strani
Ministrstva za finance oz. Finančnega urada RS (FURS).
Da bi dosegli načrtovane prihodke od odmere NUSZ in evidentirali vse spremembe, so bile v
obdobju od januarja do maja meseca 2016 izvedene naslednje aktivnosti v zvezi z
nadgradnjo baze podatkov za odmero NUSZ:
- nadaljevali smo z nadgradnjo baze podatkov za odmero NUSZ ob uporabi podatkov
iz javnih evidenc, oziroma registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS.
Lastnike enostanovanjskih hiš, pri katerih smo ugotovili večja odstopanja med
prijavljenimi površinami v primerjavi s podatki o neto tlorisnih površinah objektov iz
javnih evidenc, smo o tem tudi pisno obvestili. S tem namenom je bilo posredovanih
1.306 dopisov.
- zavedli smo 1391 sprememb v povezavi s prometom nepremičnin na podlagi
podatkov, prejetih od Finančnega urada RS;
- zavedli smo vse medletne spremembe glede na prejeta obvestila nepremičninskih
podjetij o prodaji in nakupu nepremičnin in spremembe, ki so jih posredovali
zavezanci sami;
- upoštevali smo vse spremembe v povezavi s pritožbami na izdane odločbe o odmeri
NUSZ iz preteklega leta in novo nastale situacije;
- vnesli smo spremembe glede zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč;
- v bazo podatkov smo vnesli tudi spremembe na podlagi projektne dokumentacije,
predložene s strani investitorjev v zvezi z dovoljenji za gradnjo in legalizacijo
obstoječih objektov v postopkih za odmero komunalnega prispevka;
- upoštevali smo spremembe v zvezi s komunalnim opremljanjem zemljišč,
- zavedli spremembe glede podjetij, ki so prenehala delovati,
- upoštevali spremembe pri odmeri iz nezazidanega v zazidano stavbno zemljišče in
roke za petletno oprostitev plačevanja NUSZ in
- spremembe na podlagi vsakoletnega usklajevanja s FURS glede umrlih.
6.2 Odmera NUSZ v letu 2016 in realizacija načrtovanih prihodkov
Rezultat izvedenih aktivnosti v zvezi z nadgradnjo baze podatkov za odmero NUSZ se
odraža v povečanju odmere NUSZ v letu 2016 fizičnim in pravnim osebam, kot je razvidno iz
naslednje primerjave z letom 2015. Pri tem je potrebno upoštevati še 0,2% deflacijo pri
vrednosti točke za odmero NUSZ :
2016
2015
Odmera NUSZ za pravne osebe
4,947.210,86 EUR
4,855.653,10 EUR
Odmera NUSZ za fizične osebe
948.815,65 EUR
929.320,33 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SKUPAJ:
5,896.026,51 EUR
5,784.973,43 EUR
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Povečanje zavezancev za odmero nadomestila in površin za odmero za fizične osebe je
razvidna iz naslednje primerjave:
2016
2015
Povečanje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Št. zapisov:
14.544
14.493
51 enot
Večina podatkov je bila vpisanih in usklajenih v letu 2015 ob združevanju podatkov iz REN s
podatki iz evidence zavezancev za NUSZ.
Realizacija prihodkov od odmere NUSZ v letu 2016 in primerjava z letom 2015
2016
2015
- pravne osebe
4.712.060,81 EUR
4.544.036,96 EUR
- fizične osebe
1.152.461,84 EUR
1.010.208,54 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SKUPAJ:
5,864.522,65 EUR
5,554.245,00 EUR
Prikaz načrtovanih in realiziranih prihodkov od odmere NUSZ v letu 2016 je razviden iz
naslednje primerjave:
PLAN 2016
REALIZACIJA 2016
Odmera NUSZ za pravne osebe
odmera NUSZ za fizične osebe
SKUPAJ:

4.800.000,00 EUR
1.050.000,00 EUR
5.850.000,00 EUR

4,712.060,81EUR
1.152.461,84 EUR
5.864.522,65 EUR

Na izdane odločbe o odmeri NUSZ je bilo v letu 2016 podanih 243 pritožb, kar je bistveno
več v primerjavi s preteklimi leti. Pritožbe so se večinoma nanašale na zavezance, ki se niso
odzvali na povabilo za predhodno uskladitev sprememb pri podatkih za odmero NUSZ.
Na zaprosilo FURS je bilo s strani občine k vsem pritožbam podano tudi pisno mnenje.
6.3 PLANIRANI CILJI IN REALIZACIJA
Planirani cilji v letu 2016 so bili;
e.
posodobitev baze podatkov za odmero NUSZ ob upoštevanju javnih podatkov in
podatkov iz registra nepremičnin;
f.
obveščanje zavezancev o spremembah in predhodna uskladitev podatkov;
g.
priprava baze podatkov za odmero NUSZ v najkrajšem možnem času;
h.
uskladitev podatkov za odmero s FURS zaradi izdaje odločb o odmeri NUSZ in
določitvijo rokov zapadlosti plačil v najkrajšem možnem času;
i.
hitrejše reševanje pritožb oziroma podajanja mnenj na pritožbe na zaprosilo FURS.
Navedeni cilji so bili uspešno realizirani.
IZDAJANJE ODLOČB O OBRATOVALNIH ČASIH GOSTINSKIH LOKALOV
Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti opravljeni pogoji, določeni v skladu z
Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07-UPB2, 26/14-ZKme-1B in 52/16 - v
nadaljevanju: Zakon), Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99,
107/00, 30/06 in 93/07 - v nadaljevanju: Pravilnik) in Odlokom o merilih za izdajo soglasij za
obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v
podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/09 - v
nadaljevanju: Odlok).
Gostinec določi obratovalni čas gostinskega obrata/kmetije, na kateri se opravlja gostinska
dejavnost, samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in z upoštevanjem določb
zakonodaje.
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Vlogo za izdajo soglasja za redni in podaljšan obratovalni čas gostinec odda pred začetkom
opravljanja dejavnosti in ob vsaki spremembi rednega ali podaljšanega obratovalnega časa
gostinskega obrata/kmetije.
Soglasje za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije je časovno
omejeno in velja le za obdobje, ki je v soglasju potrjeno, oziroma največ do konca tekočega
leta. 15 dni pred potekom te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu
pravica do podaljšanja obratovalnega časa preneha.
Pristojni organ občine mora pri izdaji soglasja upoštevati potrebe gostov in značilnosti
območja, kjer se nahaja gostinski obrat oziroma kmetija. Podrobnejša merila, na podlagi
katerih se odloča o podaljšanju obratovalnega časa so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

območje, kjer se gostinski obrat nahaja (mestno jedro Novega mesta, stanovanjski
objekti ali objekti v stanovanjskih naseljih, obrtne cone, večnamenski objekti),
vrsta gostinskega obrata (nastanitveni gostinski obrat, prehrambeni nastanitveni obrat),
vključenost gostinskega obrata v turistično ponudbo, kulturno-zgodovinsko, zabavno in
športno-rekreacijsko ponudbo,
varstvo pred hrupom,
interesi gostincev in kmetov,
drugi primeri, ko je izkazan javni interes.

Gostinec lahko kljub temu, da ima že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času,
obratuje v dodatnem podaljšanem času (srečanja, prireditve, dogodki). V tem primeru mora
gostinski obrat oddati vlogo za soglasje, ki je vezano za točno določen datum oz. določeno
obdobje, ko se odvija napovedan dogodek. Odlok dopušča izdajo do 20 soglasij za enkratno
podaljšanja obratovalnega časa, za gostinske obrate v mestnem jedru, se lahko izda tudi več
soglasij za podaljšanje obratovalnega časa, v skladu s programom prireditev v mestnem
jedru.
Pravilnik opredeljuje, da lahko gostinec brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa
občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom (1.
in 2. januar, 8. februar, 27. april, 1. in 2. maj, 25. junij, 1. november in 26. december), ter ob
pustovanju in martinovanju (vsakič enkrat).
Za leto 2016 je oddalo 64 gostincev vlogo za prijavo obratovalnih časov.

URAD ZA GJS, OKOLJE IN PROMET
Urad za gospodarske javne službe je s svojim delovanjem v letu 2016 pokrival delovanje
krajevnih skupnosti, področje gospodarskih javnih služb, investicij ter rednega in
investicijskega vzdrževanja komunalne in cestne infrastrukture, rednega in investicijskega
vzdrževanja javne razsvetljave, upravljanja in varstva javnih površin, urejanje prometa in
prometne preventive, investicije in sodelovanje pri upravljanju državnih cest in ostale državne
infrastrukture.
Krajevne skupnosti
Urad skrbi za koordinacijo med krajevnimi skupnostmi in občinsko upravo ter za krajevne
skupnosti opravlja strokovne in organizacijske naloge, zagotavlja strokovno-tehnično pomoč
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pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti, spremlja izvajanje nalog iz
pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.
Skrbi tudi za realizacijo proračunske postavke "Redno delovanje krajevne skupnosti",
uvedene po posamezni krajevni skupnosti in je namenjena rednemu delovanju krajevne
skupnosti, vzdrževanju javnih objektov v krajevni skupnosti in investicijam v krajevni
skupnosti. Sredstva za investicije obsegajo financiranje izgradnje vodovoda, kanalizacije,
mrliških vežic, pokopališč, obnove, sanacije lokalnih cest in ostalih investicij.
S krajevnimi skupnostmi je bilo organiziranih več delovnih posvetov v smislu reševanja
problematike po posamezni krajevni skupnosti, ter skupni delovni sestanki - posveti med
predsedniki svetov KS, županom in občinsko upravo.
Urad skrbi tudi za vsa opravila od razpisa za sredstva za sofinanciranje programov, za
usklajevanje programov z ostalimi občinskimi programi in proračunom, za pripravo
razdelilnika sredstev po krajevnih skupnostih, sodeluje pri pripravi in pripravlja dokumentacije
in dovoljenja za posamezne projekte, pomaga KS pri razpisih in izvedbi programov, spremlja
in nadzira izvajanje programov. Skrbi tudi za realizacijo in namenskost porabe sredstev,
zbranih s krajevnim samoprispevkom, ki je bil uveden v šestih krajevnih skupnostih.
Poleg navedenega skrbi tudi za postavko programi lastnih sredstev. Le-ta obsega sredstva,
ki so jih krajevne skupnosti pridobile izven občinskega proračuna, s strani donatorjev,
najemnin in ostalega in jih porabijo predvsem za sofinanciranje investicij v krajevnih
skupnostih. V postavki »Programi lastnih sredstev KS« so zajeti tudi odhodki iz naslova
vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za krajevne skupnosti, v katerih so bili
izvedeni postopki vračanja oziroma so ostala sredstva od vračanj fizičnim osebam. S temi
sredstvi so bile realizirane posodobitve občinskih cest, zgrajena javna razsvetljava,
obnovljeni javni objekti in izvedene druge investicije.
Urad je prvič v letu 2016 pripravil poziv za polovično sofinanciranje projektov krajevnih
skupnosti, preko katerega je bilo uspešno izvedenih 35 projektov v 18 krajevnih skupnostih.
Krajevne skupnosti so v letu 2016 realizirale letne cilje KS v okviru finančnih možnosti in
sredstev, pridobljenih s strani Mestne občine Novo mesto ter lastnih sredstev.
Komunalno gospodarstvo
V okviru komunalnega gospodarstva je urad opravljal strokovne naloge ter odločal o
upravnih stvareh s področja komunalnega gospodarstva. Zagotavljal je pogoje komunalnega
gospodarstva, vodnega gospodarstva ter energetike. Na področju komunalnega
gospodarstva je pripravljal analize, sodeloval pri razvojnih projektih ter pri načrtovanju in
izvedbi projektov v komunalno infrastrukturo, pripravljal informacije, poročila in druga
gradiva, ki so potrebna za nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb. Predlagal in
zakonsko je usklajeval standarde in normative za gospodarske javne službe in skrbel za
njihovo izvajanje. Pripravljal je predloge planov in planske porabe sredstev za zagotavljanje
in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb. Vodil je strokovni nadzor nad
izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb ter drugih pogodbenih partnerjev.
Opravljal je naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem komunalnih infrastrukturnih
objektov in koordiniral naloge z državnimi organi na področju komunalnega gospodarstva.
Organiziral je medsebojno sodelovanje in usklajevanje notranjih organizacijskih enot in
sodelovanje z drugimi pristojnimi državnimi organi, javnimi podjetji, zavodi ter strokovnimi
institucijami s področja komunalnega gospodarstva, vodnega gospodarstva ter energetike.
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 Izvajanje gospodarskih javnih služb
Po posameznih področjih se obvezne in izbirne gospodarske javne službe izvajajo kot je
navedeno v spodnji tabeli:
Zap. št. Gospodarska javna služba
1.
oskrba s pitno vodo,
2.
odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode
3.
zbiranje komunalnih odpadkov,
4.
prevoz komunalnih odpadkov,
5.
obdelava mešanih komunalnih odpadkov
odlaganje ostankov
6.
odlaganje
ostankov
predelave
ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
7.
pokopališka in pogrebna dejavnost ter
urejanje pokopališč,
8.
urejanje in čiščenje javnih površin,
9.
urejanje zelenih površin,
10. dejavnost
sistemskega
operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina
in dobava zemeljskega plina tarifnim
odjemalcem
11. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti
12. upravljanje s pristanišči oziroma vstopno –
izstopnimi mesti na plovbnem območju reke
Krke
13. urejanje javnih parkirnih hiš
14. urejanje svetlobnih prometnih znakov
15.

urejanje javne razsvetljave,

Vrsta GJS
obvezna
obvezna

Izvajalec
JP Komunala NM d. o. o.
JP Komunala NM d. o. o.

obvezna
obvezna

JP Komunala NM d. o. o.

obvezna

CeROD d. o. o.

obvezna

JP Komunala NM d. o. o.

obvezna
izbirna
izbirna

JP Komunala NM d. o. o.
Trata d.o.o.
Istrabenz Plini d. d.

izbirna
izbirna

JP Komunala NM d. o. o.
Zavod Novo mesto

izbirna
izbirna

JP Komunala NM d. o. o.
Elektromehanika, Brane
Gregorič s. p.
Elektromehanika, Brane
Gregorič s. p.

izbirna

Urad predlaga spremembe odlokov, pravilnikov in drugih upravnih aktov s komunalnega
področja. Predlaga standarde in normative za izvajanje javnih služb, predlaga predloge
planov in planske porabe sredstev za zagotavljanje in uporabo storitev gospodarskih javnih
služb (cene storitev), vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev ter drugih
pogodbenih partnerjev gospodarskih javnih služb. Usklajuje upravljanje in gospodarjenje
komunalnih infrastrukturnih objektov. Sodeluje in usklajuje izvajanje gospodarskih javnih
služb tudi z drugimi pristojnimi državnimi organi in službami s področja komunalnega
gospodarstva. Izdaja podzakonske akte, ki so potrebni za nemoteno delovanje in razvoj
gospodarskih javnih služb.
Za obvezne in izbirne gospodarske javne službe iz naslova komunalnega gospodarstva, ki jih
izvaja JP Komunala Novo mesto, urad nadzira izvajanje same dejavnosti, ter nadzira porabo
proračunskih sredstev. Sodeluje pri načrtu novih smernic na področju urejanja in čiščenja
javnih površin, urejanje tržnice in urejanje javnih sanitarij, urejanja pokopališč, urejanja
parkirišč ter gospodarjenja z vodnjaki in izlivkami na področju Mestne občine Novo mesto.
V okviru omenjenih GJS urad skrbi za:
- usklajevanje poslovnega plana in plana investicij javnega podjetja s proračunom
občine,
- pregled in pripravo poslovnih planov in rebalansov plana za obravnavo in sprejem na
občinskem svetu,
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pregled in pripravo poslovnih poročil za obravnavo in sprejem na občinskem svetu,
pregled, pripravo in analizo predlogov za spremembe cen storitev GJS,
pripravo predlogov za spremembo odlokov in drugih predpisov za obravnavo in
sprejem na občinskem svetu.

Na področju oskrbovanja s pitno vodo občanom, ki nimajo zagotovljene oskrbe s pitno vodo
iz javnega vodovodnega omrežja, občina z regresiranjem dostave pitne pomaga pri oskrbi s
pitno vodo. Mestna občina Novo mesto tako v celoti subvencionira prevoz pitne vode na
območja, kjer ni vodovodnega omrežja, vsem gospodinjstvom, v katerih ima stalno
prijavljeno prebivališče vsaj ena oseba.
Izbirna gospodarska javna služba urejanje zelenih površin zajema spomladansko in jesensko
čiščenje zelenih površin, tedensko in mesečno pobiranje smeti na zelenih površinah,
vzdrževalna dela in košnjo travnatih površin, gnojenje trat in ostalih rastlin, urejanje nasadov
in sajenje cvetličnih gredic, oskrbo, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic,
zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin, obrezovanje živih mej,
posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti, oskrbo in
obrezovanje vegetacije na prometnih otokih, varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi,
škodljivci in poškodbami, redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah,
vzdrževanje parkovne opreme, izdelavo in noveliranje katastra javnih zelenih površin in
druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin. Hkrati pa
se v okviru zelenih površin skrbi za nujne posege (sanacija poškodovanega in dotrajanega
drevja, sanacija pešpoti ob nalivih …). Koncesionar opravlja dela na podlagi koncesijske
pogodbe ter skladno s potrjenim planom. Plan zajema standard vzdrževanja zelenih površin
ter velikosti površin, ki so vključene v vzdrževanje. Standard in plan vzdrževanja vsako leto
potrdi na predlog kolegija občinske uprave župan.
V letu 2016 je bila podeljena koncesija za izvajanje izbirne gospodarske javne službe
urejanja zelenih površin. Ta je podeljena za obdobje dveh let. Iz rednega vzdrževanja zelenih
površin so izvzeta igrišča v mestnih krajevnih skupnostih. Vzdrževanje igrišč se izvaja
neposredno iz rednega delovanja krajevnih skupnosti. Z deli na zelenih površinah se je v
preteklem letu zagotavljalo minimalno oskrbo zelenih površin.
Na področju gospodarske javne služb urejanja javne razsvetljave je v letu 2016 koncesionar
izvajal najnujnejše ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja javne razsvetljave v
Mestni občini Novo mesto. Nujna redna vzdrževalna dela so v letu 2016 zajemala zamenjavo
svetil in svetilk, zamenjava drogov svetil in drugih naprav, popravilo oziroma menjavo
sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo, čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih
delov javne razsvetljave, intervencije na javni razsvetljavi, pripravo letnih programov
vzdrževanja, razvoja, načrtovanja, varčevanja z energijo in pospeševanja javne službe v
skladu s programi občine, vodenje katastra in kontrolne knjige, izvedbo dodatnih
obremenitev na javni razsvetljavi, dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo, druge storitve,
ki jih določa zakon ali izvršilni predpis, izdelavo letnega načrta urejanja javne razsvetljave. V
okviru investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave pa smo prenovili in dopolnili javno
razsvetljavo na glavni avtobusni postaji Novo mesto, Volčičevi ulici, Lamutovi ulici in ulici
Ivana Roba.
V letu 2007 je bil začeti projekt usmerjanja in obveščanja na območju Mestne občine Novo
mesto. Projekt izvaja družba Sporti d. o. o.. Z nadgrajevanjem sistema smo nadaljevali tudi v
letu 2016, tako da imamo trenutno v sistem vključenih 389 lamel, ki so nameščene na
skupno 141 nosilcih.
Izbirno gospodarsko javno službo distribucije zemeljskega plina izvaja koncesionar
ISTRABENZ PLINI. V okviru delovanja te je urad skrbel za usklajevanje plana investicij, ki so
predvidena z načrtom plinifikacije z JP Komunala Novo mesto in Mestno občino Novo mesto,
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pripravo poslovnih poročil za obravnavo in sprejem, pregled, pripravo in analizo predlogov za
spremembe cen plina in storitev GJS, pripravo predlogov za spremembo odlokov in drugih
predpisov za obravnavo in sprejem na občinskem svetu zaradi spremenjenih zakonov s
področja distribucije zemeljskega plina.
Cestno gospodarstvo
Na področju cestnega gospodarstva je urad skrbel za upravljanje in varstvo občinskih cest
ter vodil investicije in investicijsko vzdrževanje na cestnem področju. V okviru upravljanja in
varstva občinskih cest in investicijskega vzdrževanja skrbi za izvajanje gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest, predlaga standarde in normative za izvajanje
gospodarskih javne službe, predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in
storitev gospodarskih javnih služb, vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalca GJS
vzdrževanje občinskih cest, sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi na področju
cestno – prometne infrastrukture.
V okviru varovanja občinskih cest urad izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje in soglasja
k projektnim dokumentacijam, OPN, soglasja za prekope občinskih cest, soglasja za
postavitve začasnih in pomožnih objektov, se udeležuje geodetskih meritev, se udeležuje
ustnih obravnav ter tehničnih pregledov. Pri vzdrževanju cest vodi naročila in pregleduje
izvedena dela in obračune, vodi evidence.
 Vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki jo ureja Odlok o načinu
izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v
Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 8/15). Po odloku je predviden koncesijski način izvajanja
vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec gospodarske javne službe je koncesionar CGP, družba
za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Mestne občine Novo mesto
431,923 km kategoriziranih cest, od tega 153,361 km lokalnih cest ter 278,562 km javnih
poti. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje,
preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi snega ...) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi,
sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje,
popravila cestne opreme, sanacija vozišča…). Stroški za izvedbo potrebnih del (na lokalnih
cestah), po pravilniku o rednem vzdrževanju znašajo cca. 3.500 EUR/km ceste.
Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Glede na
določila pravilnika in izkušenj iz preteklih let je bil sestavljen tudi program rednega
vzdrževanja občinskih cest, ki je osnova za izvedbo vzdrževanja občinskih cest. Dejavnost
se izvaja na podlagi potrjenih letnih planov vzdrževanja občinskih cest. Plačevanje
poteka na osnovi potrjenih situacij o izvršenih delih.
Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega
vzdrževanja občinskih cest, ki pa je posledično odvisno od trajanja zimskih razmer,
temperatur in izdatnosti snežnih padavin. Ob izvajanju le zakonsko določenih aktivnosti in ob
upoštevanju povprečnih zimskih razmer znaša vrednost del po koncesijski pogodbi okoli
2.400.000 EUR. Praktično so lahko stroški izvajanja tudi večji od ocenjenih v koncesiji. Glede
na izkušnje v zadnjih letih pa so stroški izvajanja zimske službe med 50 in 70 % ocenjene
vrednosti koncesije.
V sklopu vzdrževanja so potekale naslednje aktivnosti:
 izvajanje zimske službe od novembra – do marca,
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čiščenje peskolovov in rešetk meteorne kanalizacije; po izvajanju zimske službe je bil
odstranjen pesek in ostale usedline,
sanacija in izvedba odvodnjavanja meteorne kanalizacije (dežne rešetke, mulde,
kanalizacija): G. Kamenje, Križe, Dolž, Ul. Milana Majcna, Vinja vas, Florjanov trg,
Gabrska gora, Mihovec, Jurna vas, Mirana Jarca, Podgrad, Potov vrh, Trška gora – del
planinske poti, Koštialova ...,
ukrepi za izboljšanje oprijemljivosti vozišča (rezkanje obstoječega asfalta),
Kastelčeva ulica, Na Loko, V. Slatnik, Ob Potoku, Smrečnikova),
dodali smo nove jeklene varnostne ograje (JVO); Šmarješka cesta, Križe ...,
zgradili smo oporni zid ob Ulici Milana Majcna, kamnito zložbo v Šentjoštu, AB gredo v
Grčevju in Herinji vasi, ter AB ploščo v Gabrju nad Šumečim potokom,
izvedli smo obrezovanje dreves in grmičevja ob kategoriziranih cestah, predvsem ob
lokalnih cestah,
večje sanacije – preplastitve; Brinje, Šmarješka cesta, Karteljevo, Grčevje.

K vzdrževanju občinskih cest sodi tudi vzdrževanje objektov na cestni mreži, predvsem
mostov.
Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli nujna vzdrževalna dela, ki obsegajo: oplesk ograj,
popravilo ograj, manjša popravila lesenih mostov, popravilo ostalih mostov. V letu 2016 smo
izvedli preplastitev večjih asfaltnih zaplat na Šmihelskem mostu ter barvanje ograje na
Kandijskem mostu.
Sredstva namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki potekajo po zasebnem in državnem
gozdu, po predhodni oceni nujnosti vzdrževanja po odsekih, ki jih opredeli Zavod za
gozdove, porabimo za vzdrževanje le teh. Sredstva se zbirajo preko pristojbine, ki jo
plačujejo lastniki gozdov in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v zakonodaji in v programu občine. Izvajalec Gozdno
gospodarstvo Novo mesto je bil izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa
je izvedeno na podlagi izdanih situacij oziroma računov. Določen del sredstev (27 %) na
osnovi pogodbe in zahtevka povrne Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Neurejena lastninska razmerja iz preteklih desetletij še vedno zahtevajo zemljiško knjižno
urejanje predvsem tistih cest, ki jih zaradi dotrajanosti ponovno saniramo. V Mestni občini
Novo mesto je preko 80 km lokalnih cest, ki po posegu niso bile geodetsko odmerjene in
zemljiško knjižno urejene. S predvidenimi sredstvi smo izvedli nekaj najnujnejših odmer in
odkupov zemljišč, seznam zemljišč, ki so bila predvidena za nakup v letu 2016 je razviden iz
plana nabav.
V smislu urejanja lastninskih razmerij smo izvedli geodetske meritve na posameznih odsekih
občinskih cest. Sredstva so namenjena vzpostavitvi mej med javno in zasebno lastnino in
postopno odpravo neurejenih stanj in razmerij iz preteklih desetletij. Obnove mejnikov so prvi
korak za nadaljnje rešitve na občinskih cestah (ukrepi Inšpektorata, odškodnine, ukinitve ...).
 Investicije in investicijsko vzdrževanje
S predvidenimi sredstvi za projekte v cestnem gospodarstvu smo pokrili stroške izdelave
investicijsko tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo in novogradnjo cest, ki se bodo
uvrščale v proračun v naslednjih letih.
Sanacija in preplastitev lokalnih cest - več kot polovico cest je brez zapornega sloja, kar je
razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj
poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe; Westrova ulica,
Gumberk, Hrušica, Rajnovšče, konzolni pločnik ob Ljubljanski cesti, Groblje, Zajčji vrh.
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Ljubljanska cesta:
po sklenjeni sodni poravnavi z razlaščenim lastnikom zemljišč smo izvedli tehnični pregled
ceste in pridobili uporabno dovoljenje.
 Varovanje občinskih cest
V okviru upravljanja in varovanja javnih cest so se izvajale naslednje naloge:
-

izdaja soglasij in dovoljenj za posege na javne ceste in v varovalnem pasu javnih
cest,
priprava in spremembe odlokov, pravilnikov in drugih upravnih aktov na področju
varovanja in upravljanja javnih površin in cest v skladu z nadrejeno zakonodajo,
izdaja tehničnih smernic,
izdaja projektnih pogojev,
izdaja soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
izdaja soglasij k nezahtevnim in enostavnim objektom,
upravljanje in vzdrževanje baze cestnih podatkov,
urejanje lastništva ob javnih površinah in javnih cestah,
urejanje mej ob javnih cestah.

Vsi postopki izdaje soglasij v varovalnem pasu občinskih cest in izdaja projektnih pogojev so
bili vodeni skladno z Zakonom o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.
US:U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US:U-I-286/04-46 in 126/07), Odlokom o občinskih cestah
(Uradni list RS, št. 63/08), Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št.
37/08) in ob uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, ZUPUPB2,105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08). Navedena zakonodaja določa, da mora investitor,
kadar nameravana gradnja leži na območju, ki je s predpisi ali s tem zakonom opredeljeno
kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture ali na območju, ki je s predpisi
opredeljeno kot varovano območje, pridobiti soglasje pristojnega organa.
Promet
Urad za gospodarske javne službe na področju prometa skrbi za izvajanje gospodarskih
javnih služb iz tabele 1:
Št.
Gospodarska javna služba
Izvajalec
1.
Urejanje mestnega prometa
Arriva d. d.
2.
Urejanje svetlobnih prometnih znakov
Elektromehanika, Brane Gregorič s. p.
Poleg upravljanja z izvajanjem navedenih gospodarskih javnih služb na področju prometa
urad opravlja tudi strokovne in upravne ter druge naloge in zagotavlja pogoje in nadzor za
razvoj prometa, predlaga standarde in normative v prometu in skrbi za njihovo izvajanje,
pripravlja predloge za določanje prometne ureditve na območju Mestne občine Novo mesto,
spremlja problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, izvaja monitoring prometnih tokov, sodeluje in koordinira naloge z
državnimi organi na področju cestno-prometne infrastrukture, Izvaja aktivnosti na področju
varovanja prometne infrastrukture, prometne signalizacije in druge prometne opreme.
V letu 2016 smo se na področju prometa ukvarjali z različnimi področji kot so: izdelava
občinskih aktov (odloki, odredbe), varnost prometa, zapore cest (gradbeni posegi, prireditve),
postavitev prometne signalizacije, vertikalne in horizontalne ter opreme (znaki za nevarnost,
izrecne odredbe, obvestila, dopolnilne table, označbe na vozišču, prometna oprema –
ogledala), priprava projektne dokumentacije s področja prometa, urejanje baze cestnih
podatkov in izmenjava podatkov z DRSI, ureditev prometnega režima v naseljih (mirujoči
promet, tekoči promet, cone omejene hitrosti, območja umirjenega prometa), urejanje voznih
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redov v mestnem potniškem prometu in druge naloge, ki izhajajo iz področja avtobusnih
prevozov, izdaja dovolilnic za parkiranje v ožjem mestnem jedru, razne ureditve na državnih
in občinskih cestah s stališča varnosti prometa (peš prehodi, semaforji, pregledni trikotniki),
urejanje področja izrednih prevozov na občinskih cestah, varne šolske poti, projekti v okviru
ETM, izobraževanja, ipd. Na področju kategorizacije cest je bil pripravljen Odlok o
spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto.
Poleg rednih delovnih nalog je delo potekalo na naslednjih projektih:
 usklajevanje na področju kategorizacije cest v Mestni občini Novo mesto,
 izdelava projektnih dokumentacij: prehod za pešce na Šmarješki cesti, priprava CPS,
montažno krožno križišče na Kandijski cesti, prometni model, pločnik Prečna,
priključevanje ceste brigad na Andrijaničevo cesto, drugo,
 sodelovanje v delavnicah projektov: trajnostna mobilnost v mestnih občinah,
integrirani javni potniški promet, razvoj kolesarskega omrežja v RS,
 sodelovanje pri organizaciji ETM 2016,
 organizacija drugih prevozov,
 monitoring prometa na občinskih cestah (izvajanje meritev),
 delo v okviru aktivnosti AVP RS – SPV Novo mesto,
 usmerjevalni sistem v Novem mestu,
 urejanje avtobusnih postajališč v mestnem potniškem prometu in na področju šolskih
prevozov,
 priprava strategije razvoja Mestne občine Novo mesto 2015 – 2030 s področja
prometne varnosti,
 drugo.
 Urejanje svetlobnih prometnih znakov
Urejanje svetlobnih prometnih znakov se v Mestni občini Novo mesto izvaja kot izbirna
gospodarska javna služba. Izvajalec navedene javne službe je samostojni podjetnik
Elektromehanika Branko Gregorič s. p. Koncesijska pogodba je bila sklenjena v maju 2016
za obdobje 5 let. Izvajalec opravlja redna vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo
okvarjenih delov (sijalke, signalni dajalniki, varovalke, transformatorji, tipke, semaforske
glave ipd.) ter najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali prometnih nesreč. Izvajalec mora
zagotavljati dežurno službo 24 ur dnevno, vse dni v letu. Poleg navedenega izvajalec tudi
namešča in odstranjuje radarske table, ki služijo kot pomoč pri sprejemanju ukrepov za
izboljšanje varnosti v prometu na posameznih odsekih cest.
 Mestni potniški promet
Mestni potniški promet se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe in aneksov k osnovni
koncesijski pogodbi. Mestni promet deluje na petih avtobusnih linijah od katerih ena
spreminja potek trase v času obratovanja (linija 1A in 1B). S 1. septembrom 2015 je začel
veljati nov vozni red v terminsko deljenem režimu dopoldanskega in popoldanskega
obratovanja.
Vozni park javnega prevoza v Novem mestu sestavlja osem (8) vozil. Organizacija mestnega
potniškega prometa temelji na sistemu petih avtobusnih linij. Še vedno se izvaja režim
krožnih voženj ob 21.30 in 22.10 uri na poteku trase Qlandia / tov. Krka – avtobusna postaja
NM – Drska – Košenice – Regrča vas - Bršljin. Za izvedbo večernih odhodov je zagotovljen
posebni odhod avtobusov – ukrep se izvaja zaradi zagotavljanja prevoza za potrebe
povratka iz dela domov (vezano na mesečne vozovnice). Urejena je tudi povezava naselij
Otočec in Stopiče v sistemu podaljšanih linij mestnega potniškega prometa. Vozni redi so bili
predmet prilagoditve časov odhodov in prihodov tako, da so kar najbolj v funkciji potreb
potnikov za relacije dom-šola-dom in dom-delo-dom.
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Obveščanje potnikov o postajnih voznih redih je urejeno na avtobusnih postajališčih z
izobešenimi voznimi redi linij mestnega potniškega prometa in s pomočjo objav voznih redov
na spletnih straneh koncesionarja. Potnike o spremembah obveščamo tudi preko spletnih
strani mestne občine Novo mesto, Arrive, lokalnih medijev in obvestil na vozilih in avtobusnih
postajališčih.
Avtobusi ekološkega standarda EURO 5 + EEV (filter trdnih delcev PM10) zagotavljajo
čistejše, ekološko obratovanje sistema, potnikom nudijo kvaliteten, udoben in varen prevoz.
Vozni park je v letu 2016 načeloma obratoval brez težav, prišlo je le do rednega izpada
obratovanja posameznih vozil na delu ob izvajanju rednih servisnih posegov in v času
odprave tehnične napake na klimi vozila Mercedes Sprinter. Vsa vozila so opremljena s
klimatskimi napravami, pripomočki za uporabo avtobusov za invalidne osebe, elektronskimi
prikazovalniki avtobusnih linij in smeri voženj.
Mestni potniški promet je bil za vse uporabnike brezplačen v mesecu septembru 2016 v
okviru Evropskega tedna mobilnosti ETM 2016 in Evropskega dneva brez avtomobila za kar
je Mestna občina Novo mesto prejela veliko število točk pri ocenjevanju ukrepov ETM na
nacionalni ravni. Mestna občina Novo mesto je edina mestna občina s tovrstnim ukrepom.
Skupno smo zasedli tretje mesto v Sloveniji.
V letu 2016 smo predšolskim otrokom v vzgojno-varstvenih zavodih v Mestni občini Novo
mesto ponudili možnost brezplačnega koriščenja vožnje z mestnim avtobusom. Namen
ukrepa je spoznavanje javnega prevoza v ranih letih, česar otroci s starši morda ne bi nikoli
preizkusili. Na podlagi povratnih informacij iz vzgojno-varstvenih zavodov je ukrep za njih res
dobrodošel, posebej pri organiziranju dejavnosti izven sedežev ustanov, pa tudi otroci se
venomer razveselijo vožnje z mestnim avtobusom.
Brezplačni prevozi so urejeni tudi za člane medobčinskega društva delovnih invalidov Novo
mesto, varovance Varstveno delovnega centra Novo mesto in ŠENT-a ter za člane Varne
hiše Novo mesto. Za varovance VDC Novo mesto, Varne hiše in ŠENT-a pa je izdana
enotna vozovnica.
V letu 2016 smo v sistemu MPP v okviru avtobusnih postajališč izvedli nekatera vzdrževalna
dela (menjava razbitih stekel, popravila poškodovanih klopi in košev za smeti), obnovili pa
smo tudi talno prometno signalizacijo na številnih postajališčih v mestnem potniškem
prometu in zamenjali nekaj prometnih znakov za označitev avtobusnih postajališč. Novo
opremo – nadstrešnico za potnike je dobilo postajališče na Topliški cesti pod avtobusno
postajo. Na glavni avtobusni postaji pa smo zaradi varnosti v letu 2016 uvedli tudi
videonadzor, ki je v veliki meri pripomogel k izboljšanju varnostnih razmer na tem območju.
 Prometna varnost in preventiva
V letu 2016 so bile realizirane naslednje aktivnosti – delo SPV:









Priprava poročila o delu v letu 2015 in plan za leto 2016,
Izvedba programov JUMICAR in KOLESARČEK na OŠ Bršljin, OŠ Center in OŠ
Brusnice,
Nakup prometno tehnične opreme – dve radarski tabli Viasis compact 3000 in
merilnik MHP 50,
Nakup prometno tehnične opreme – LED utripalnik za označitev prehodov za pešce,
Sodelovanje pri izvedbi akcije BODI preVIDEN v sklopu nacionalne akcije Pešec,
Obravnava prometno varnostnih načrtov nekaterih OŠ,
Udeležba na seji Upravnega odbora in Nadzornega odbora ZŠAM Novo mesto,
Izvajanje meritev v prometu,
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Sodelovanje s ŠC Novo mesto pri izvedbi dogodka »Dan varnosti«,
SPV MoNm je v letu 2016 pridobil plaketo nacionalnega gibanja »Še vedno vozim –
vendar ne hodim«; organizirali smo prometno preventivno delavnico na ŠC Novo
mesto, sodelujemo drugo leto zapored,
Izvedba tekmovanja »Kaj veš o prometu«,
Osnovnim šolam smo v okviru izvedbe tehničnega pregleda koles zagotovili potrebno
število obrazcev poročil o pregledu kolesa in nalepke varno kolo,
Sodelovanje v akciji Mobilni telefoni v sodelovanju s podjetjem Arriva (opozorilo
voznikom, plakati, prispevek na lokalni TV), sodelovanje s Policijsko postajo NM –
opozarjanje voznikov, poostren nadzor,
Sodelovanje v akciji Alkohol – 40 dni brez alkohola – posredovano spletno povabilo k
sodelovanju in video gradiva na temo alkohol; plakat, letak, zgibanka,
Organiziran ogled prometnega okolja v spremstvu policista za predšolske otroke,
Organizacija in izvedba prometno preventivnih delavnic za starejše občane v
sodelovanju z ZŠAM in AVP,
Organizacija srečanja SPV na Rotovžu – avgust 2016 (ravnatelji srednjih in osnovnih
šol, vrtcev, predstavniki Policije, ZŠAM, Zavod RS za šolstvo OE NM, MONM in
AVP),
Izvedba oglaševanja v sklopu akcije »Prvi šolski dan« na TV Vaš kanal,
Sodelovanje s prostovoljci ZŠAM in Policijo v okviru akcije »Prvi šolski dan«,
Izvedba trajnostnih ukrepov v okviru ETM 2016,
Organizacija in izvedba pregleda trase šolske poti na OŠ Grm in OŠ Otočec,
Udeležba posveta predstavnikov SPV v RS in podelitev svečane listine AVP,
Izvedba prometno varnostnih ukrepov Stranski vasi – KS Birčna vas,
Organizacija in izvedba slovesnosti ob Dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč,
V okviru akcije Bodi PreVIDEN – jesenski del 2016 smo razdelili večje število
odsevnih teles. S strani AVP prejete materiale smo razdelili na terenu,
Preventivno prometne aktivnosti v akciji »Pasavček« smo izvajali skladno z navodili
Agencije RS za varnost prometa. V aktivnosti so se vključili oddelki vrtcev Ciciban
Novo mesto, skupina Metulji, iz enote Kekec, skupina Zajci in skupina Pikapolonice iz
enote Labod,
Organizacija srečanja prostovoljcev ZŠAM, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti SPV
SPV je v letu 2016 izvedel šest rednih sej,
Izvedene so bile aktivnosti meritev hitrosti v Mestni občini Novo mesto. Na podlagi
rezultatov meritev je v pripravi analiza s podrobnejšo obravnavo posameznih lokacij,
SPV izvaja aktivnosti na področju pregleda varnih šolskih poti v povezavi z
izvajanjem avtobusnih prevozov šoloobveznih otrok, glede na Zakon o osnovni šoli, ki
opredeljuje upravičenost do takšnega prevoza za določene kategorije otrok. Za
področje šolskih poti so pripravljene nove smernice.

 Druge zadeve s področja prometa
Poleg navedenega je bilo izvedeno tudi vzdrževanje in urejanje javnih parkirnih prostorov na
območju ožjega in širšega mestnega jedra in urejanje parkirnih prostorov za dostavna vozila.
Izvedena je bila obnova talnih oznak na določenih parkiriščih. V zvezi z urejanjem
mirujočega prometa na območju ožjega mestnega središča so bile sprejete nove zakonske
podlage – Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto in Odredba o
izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. V
Odredbo je bilo v letu 2016 uvrščeno na novo izgrajeno parkirišče pri Zdravstvenem domu
Novo mesto, parkirišče pri Dolenjskih lekarnah in parkirna mesta, ki smo jih uredili na Novem
trgu za pošto na obstoječih površinah katerim smo dodali območje bivše stavbe občinske
uprave na naslovu Novi trg 6. Vsa navedena območja so bila uvrščena v 2. tarifni razred. Za
poslovne subjekte, ki delujejo na območju ožjega mestnega središča pa smo zagotovili
ugodnejši nakup letnih dovolilnic za parkiranje.
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Za potrebe pridobivanja podatkov o prometnih tokovih na posameznih odsekih občinskih cest
in na pobudo krajevnih skupnosti, občanov, šol in po uradni dolžnosti, smo izvedli postavitev
radarskih tabel – poročilo o izvedenih meritvah v letu 2016 je v pripravi. Pridobljeni podatki
meritev služijo kot pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje varnosti v prometu na
posameznih odsekih cest.
Izbrana izvajalca sta po naročilu nadaljevala z opremljanjem občinskih cest z vertikalno in
horizontalno prometno signalizacijo ter prometno opremo v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Posebno pozornost smo posvetili varnosti
prometa v naseljih in prometni signalizaciji v križiščih ter zagotavljanju preglednosti
(pregledni trikotnik) s postavitvijo prometnih ogledal. V letu 2016 smo izvedli delno
zamenjavo - obnovo uličnih tabel, skladno z načrtom iz predhodnega leta.
Nadaljevali smo tudi z obnovo kolesarskih površin in peščevih površin (kolesarske steze,
koridorji za pešce, prehodi za pešce, piktogrami idr.). V letu 2016 je bilo izvedenih tudi še
nekaj del v povezavi z odpravljanjem pomanjkljivosti in napak na kolesarskem omrežju
skladno z elaboratom evidentiranih pomanjkljivosti, ki ga je pripravila Novomeška kolesarska
mreža – t.i. Stanje 0. Zagotovili smo obnovo talne in vertikalne signalizacije na avtobusnih
postajališčih in postavitev nadstrešnic za potnike. Na področju urejanja arhitektonskih ovir
smo izvedli nekaj manjših ukrepov, večji posegi pa bodo predvidoma izvedeni v okviru
rekonstrukcij cest. Izvedenih je bilo nekaj ukrepov iz področja umirjanja prometa.

OBČINSKI INŠPEKTORAT

MESTNO REDARSTVO

Tabela 1: Število in vrsta ukrepov
Ugotovljeni prekrški

1003

Plačilni nalogi

724

Predano v izterjavo

107

Prihodki prekrškovnega organa
Tabela 2: Najpogostejše kršitve po lokacijah
Rozmanova ulica

50.092,04 EUR

204

Kandijska cesta

183

Glavni trg

139

Šmihelska cesta

79
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Tabela 3: Najpogostejše kršitve po predpisih
ZPrCP – Na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik označiti
čas prihoda na vidnem mestu v vozilu. Po izteku dovoljenega časa

384

mora voznik vozilo odpeljati.
ZPrCP – Če so parkirna mesta označena s predpisanimi označbami
na vozišču ali na drugi prometni površini, je dovoljena ustavitev ali

176

parkiranje le v skladu s temi označbami.
ZPrCP – Ustavitev in parkiranje je prepovedano na označenem
parkirnem prostoru za invalide, razen za osebe iz prvega odstavka

99

66. člena tega zakona.
ZPrCP – Ustavitev in parkiranje je prepovedano na vseh prometnih
površinah, ki niso namenjene prometu tovrstnih vozil (npr. cestno

65

telo, cestni otok, odstavni ločilni in robni pas, bankina itd.).
Tabela 4: Število in vrsta ukrepov prekrškovnega organa
Ugovori
Odločbe o prekršku
- Izrek globe
- Izrek opomina
- Ustavitev postopka

32

Dopisi Upravni enoti

229
8
24
68

Rešeni spisi

63

Prejeti predlogi Komunale Novo mesto

646

Obvestila kršiteljem, da se izjavijo o prekršku

627

Prejete pisne izjave

83

Obvestilo predlagatelju in kršitelju da ne bo izdana odločba

43

Zahteva za odpravo pomanjkljivosti

3

Odstopi

5

Prejete sodbe v imenu ljudstva in sklepi okrajnega sodišča

3

Sklepi

1

Prejete zahteve za sodno varstvo

1
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INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

Tabela 5: Število in vrsta ukrepov v inšpekcijskih postopkih
Prijave

150

Zapisniki na terenu

143

Odločbe

74

Sklepi

138

Vsota izrečenih denarnih kazni po sklepih
Prejete pritožbe

10.000 EUR
11

Tabela 6: Prekrškovni postopki
Odločbe o prekrških
Vsota izrečenih glob po odločbah
Vsota izrečenih sodnih taks po odločbah
Plačilni nalogi
Vsota izrečenih glob po plačilnih nalogih
Zahteve za sodno varstvo

15
2.600 EUR
530 EUR
5
2.500 EUR
4

4.2.2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocena uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev je podana v predhodni točki oz. obrazložitvah
finančnega načrta (programa dela), ločeno po posameznih delovnih področjih MO Novo
mesto. Ugotavljamo, da smo na investicijskem področju zastavljene cilje deloma uspešno
realizirali, predvsem pa prihaja do časovnih, izvedbenih in finančnih zamikov. Pri izvajanju
tekočih nalog »servisiranja« občanov in vodenja upravnih postopkov, se občinska uprava
prizadeva delovati učinkovito, ažurno, po načelih zakonitosti, pravne varnosti in strokovnosti,
pri tem pa biti odprta in usmerjena k občanom ter doseganju njihovega zadovoljstva. Občani
imajo tudi na voljo številne možnosti komuniciranja z upravo (uradne ure, elektronsko
poslovanje, spletna stran – kontaktni obrazec, informacije javnega značaja).

4.2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri
izvajanju programa dela
Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih
posledic.
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4.2.2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z
doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Letni zastavljeni cilji, sprejeti s proračunom oziroma rebalansi proračuna obsegajo tako cilje
vezane na izpolnjevanje zakonsko naloženih obveznosti (tekoči odhodki ter tekoči transferi),
kot cilje vezane na razvoj mestne občine (investicijski odhodki ter investicijski transferi). Na
področju tekočega dela izvajanja proračuna je izvrševanje bolj predvidljivo kot na
investicijskem delu, kar se pozna tudi v deležu realiziranega plana.
Že kar nekaj let zaznavamo bistvene težave v doseganju ciljev, vezanih na razvoj
(investicije), posledično zaradi pojava globalne finančne krize, ki se močno odraža na
področju pridobivanja kapitalskih prihodkov. Težave pri financiranju investicij dodatno
povzročajo še nepravočasna sofinanciranja s strani države, kljub podpisanim sklepom in
pogodbam o sofinanciranju. Sama primerjava uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev med
leti, je možna le v določenem obsegu, glede na dejstvo, da se cilji vsaj v investicijskem
smislu iz leta v leto spreminjajo. Pregled oz. primerjava doseženih ciljev je razvidna tudi iz
posameznih obrazložitev realiziranega programa dela, izkazov, posebnega dela proračuna,
realizacije razvojnih projektov (načrt razvojnih programov).
Ob finančnih težavah državnega proračuna ter s tem povezanim občutnem zmanjševanju
zagotovljenih sredstev občinam, so se tudi v letu 2016 nadaljevale težave pri financiranju
tekočih zakonskih obveznosti, ki jih država po drugi strani vedno v večjem obsegu nalaga
občinam. Obstaja tveganje, da se bo moral ob nadaljnjem trendu zmanjševanja sredstev,
zniževati standard nekaterih tekočih storitev za občane. Trenutno pa lahko ugotovimo, da so
cilji glede izvajanja storitev za stranke oz. občane vsako leto višji in zahtevnejši (tudi zaradi
predpisane zakonodaje) in da se ti cilji v veliki meri uspešno realizirajo.

4.2.2.7 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji
niso bili doseženi
V proračunu se morajo načrtovati samo tisti izdatki, ki jih je po realni oceni mogoče uresničiti
v načrtovanem obdobju. Prejemki in izdatki morajo biti kar najbolje ocenjeni, da ne prihaja pri
izvrševanju proračuna do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom. Večja
odstopanja realiziranih izdatkov od načrtovanih v proračunu za leto 2016 so se usklajevala z
rebalansi proračuna in s prerazporeditvijo sredstev med postavkami znotraj proračunskega
uporabnika.
Doseganje zastavljenih ciljev je v vzročni povezavi s razpoložljivimi finančnimi sredstvi. V fazi
planiranja (sprejemanja proračuna) je potrebno poleg zagotovljenih sredstev, ki jih prejme
mestna občina v posameznem proračunskem letu, planirati tudi kapitalske prihodke v tako
imenovanem Načrtu ravnanja s nepremičnim in premičnim premoženjem. V primeru, da
nepremičnina ali premičnina v tekočem proračunskem letu ni predvidena za prodajo, z njo
posledično ni možno izvesti nobenih aktivnosti v smislu prodaje (razpisa, dražbe itd.). S
prodajo ustvarjeni kapitalski prihodki, poleg pridobljenih državnih in EU sofinanciranj
predstavljajo obseg sredstev, ki se lahko uporabijo za investicijska vlaganja.
Med pomembnejše razloge za nerealizirane cilje in s tem neporabljena planirana sredstva,
lahko uvrstimo tudi težavnost pridobivanja potrebnih soglasij, iskanje in usklajevanje
optimalnih rešitev glede lokacij ali obsega investicij, dolgi postopki javnih naročil, postopki
reševanja morebitnih pritožb, ustreznost projektov, zavrnjene vloge za sofinancerska
sredstva na državnih oz. EU razpisih.
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4.2.2.8 Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Učinki in rezultati uspešnega poslovanja so neposredno vidni na različnih področjih in imajo
pozitiven vpliv na dvig standarda in kvalitete življenja v Mestni občini Novo mesto nasploh.
Pozitivni učinki tako ponujajo širše možnosti gradenj in investicij v komunalno infrastrukturo,
cestno gospodarstvo, promet, kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov
na področju urejanja prostora. Pozitivne posledice se prav tako odražajo na drugih npr.
družbenih/socialnih področjih, kjer na podlagi delovanja naših javnih zavodov, raznih društev
in neprofitnih organizacij, pripomoremo kvalitetnejši ponudbi različnih programov na področju
športa, sociale, mladine, kulture. Ocenjujemo, da je imelo poslovanje občine pozitiven vpliv
na druga področja in se učinki medsebojno dopolnjujejo oz. ustvarjajo uspešno sinergijo.
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