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4.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
4.1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen
proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom
Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah nam je Ministrstvo za finance posredovalo
makroekonomska izhodišča za pripravo proračunov za 2015 in v skladu z določbami Zakona o
financiranju občin, smo prejeli tudi izračun primerne porabe dohodnine in finančne izravnave.
Posredovan nam je bil tudi proračunski priročnik za leto 2015, v katerem ni novosti glede sestave
proračuna. Na podlagi posredovanih izhodišč smo proračunskim uporabnikom posredovali
navodilo za pripravo proračuna, oceno prihodkov in okvirni razrez odhodkov po posameznih
namenih in uporabnikih. Pristojni uradi so pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih
uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja najprej uskladili na ravni občinske uprave, nato pa na
nivoju župana.
Proračun MONM za leto 2015 je bil pripravljen na osnovi:
- Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2015,
- Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 z njegovimi dopolnitvami,
- makroekonomskih izhodišč in dokumentov sprejetih na državnem nivoju,
- predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2015,
- višine povprečnine, določene za leto 2015,
- Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- realizacije proračuna MONM v letu 2014 in neplačanih zapadlih obveznosti iz leta 2014,
- zasledovanja ciljev uravnoteženja občinskih javnih financ in sicer z nadaljevanjem ukrepov
za zmanjševanje javnofinančnih odhodkov ter z ukrepi na strani prihodkov.
Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2015 je bil prednostno naravnan varčevalno in
sanacijsko. Zastavili smo si cilj, da z določenimi ukrepi dosežemo uravnoteženje občinskih financ
in da se v proračunskem letu 2016 zagotavljajo pogoji za nove razvojne projekte in učinkovito
črpanje EU sredstev finančne perspektive 2014-2020.
Mestna občina Novo mesto je prav tako kot ostale občine v nezavidljivem položaju glede
financiranja s strani države. Predstavniške organizacije občin so januarja 2015 podpisale dogovor
o višini povprečnine za leto 2015. Ta je povprečnino z predlanskih 536 evrov znižal na 525 evrov.
Nadalje je dogovor določal, da se povprečnina za obdobje julij–december 2015 določi v višini
500,83 evra, vladi pa je do 30. junija naložil sprejetje ukrepov, ki bodo občinam znižali stroške za
22,8 milijona evrov, ali pa bo vlada sredstva zagotovila na drug način. Državni zbor je 13. julija
sprejel novelo zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015, s katerim je povprečnino
za drugo polovico leta 2015 določil pri višini 519 evrov.
Občine, ki s tega naslova dobimo samo 1 % primerne porabe (predlani je bil ta delež 2-odstoten,
v časih konjunkture pa celo 6 %), smo za izvajanje primarnih nalog, ki nam jih vedno v večjem
številu nalaga zakonodaja, bistveno prikrajšane. Zato nam velik finančni izziv predstavlja sledenje
razvojnim potrebam, zahtevam in zastavljenim ciljem v lokalni skupnosti. Čeprav v občinski upravi
poudarjamo prihodkovno stran proračuna (najemnine z naslova nepremičnin v lasti MONM,
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presežki JZ, dobički JP, kapitalske naložbe;), še vedno ostaja oteženo finančno zapiranje
projektov oz. zagotavljanje lastnih sredstev za njihovo izvedbo.

4.1.2 Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in
naložb in računu financiranja

4.1.2.1

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Občina ugotavlja in razčlenjuje prihodke in odhodke v skladu z Zakonom o računovodstvu. Pri
pripravi izkazov pa izhaja iz podatkov v poslovnih knjigah, v katerih evidentira poslovne dogodke
po načelu denarnega toka (plačane realizacije). Zneske prihodkov in odhodkov v času do
nastanka poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo izkazovanje, do izpolnitve pogojev za
pripoznanje po načelu denarnega toka, torej do plačila ali pobota, izkazuje občina kot posebno
postavko časovnih razmejitev; neplačani prihodki in neplačani odhodki.
V nadaljevanju podajamo pojasnila k postavkam v izkazu prihodkov in odhodkov občine za
proračunsko leto 2015.

4.1.2.1.1 Prihodki proračuna po ekonomski klasifikaciji
Celotni prihodki doseženi v proračunskem letu 2015 so znašali 35.251.083 EUR in so bili za 6 %
nižji od načrtovanih za proračunsko leto 2015 in za 9 % višji od doseženih prihodkov v
proračunskem letu 2014.
Neplačane zapadle terjatve na dan 31. 12. 2015 znašajo 509.052 EUR in v celotnih prihodkih
predstavljajo 1 %, kar pomeni, da je občina plačila realizirala večinoma v roku. Postopki izterjave
se izvajajo, vendar se še vedno del terjatev poravnava z zamikom.
Spodnja tabela prikazuje realizirane prihodke v proračunskem letu 2015 po posameznih vrstah
prihodkov in jih primerja s sprejetim ter veljavnim proračunom za proračunsko leto 2015.
Tabela št. 1: Realizirani prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR
Naziv
Davčni prihodki

Sprejeti proračun Veljavni proračun
2015
2015
24.979.266
24.979.266

Realizacija
Indeks
2015
real./sprejeti
25.067.893
100

Indeks
real./veljavni
100

Nedavčni prihodki

8.588.828

8.588.828

7.341.250

85

85

Kapitalski prihodki

828.000

828.000

142.818

17

17

70.000

70.000

56.360

81

81

Transferni prihodki

2.914.825

2.914.825

2.642.762

91

91

SKUPAJ

37.380.919

37.380.919

35.251.083

94

94

Prejete donacije

Opomba: Sprejeti proračun 2015 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu decembru 2015, veljavni proračun pa vključuje sprejeti
proračun 2015 s prerazporeditvami.
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Tekoči prihodki so v občini v proračunskem letu 2015 znašali 32.409.143 EUR in so se v
primerjavi z proračunskim letom 2014 povečali za 10 %. V okviru slednjih so davčni prihodki
občine ostali na enaki ravni kot v preteklem proračunskem letu, porast je nedavčnih prihodkov, in
sicer glede na predhodno proračunsko leto kar za 70 %. Glede na načrtovane tekoče prihodke
so realizirani tekoči prihodki občine nižji za 3 %
Prihodke po skupinah delimo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke,
prejete donacije in transferne prihodke.
a) Davčni prihodki
Najpomembnejši vir proračuna občine so davčni prihodki, ki zajemajo vse vrste davkov, kot so
davki od dohodka in dobička (dohodnina, davek na dobiček in drugi), davki na premoženje (davki
na nepremičnine, premičnine, dediščine in darila, finančno premoženje) in domači davki na blago
in storitve (DDV, trošarine, davek na motorna vozila, letna povračila za uporabo cest in drugi). Z
omenjenimi prihodki občina zagotavlja izvajanje zakonskih nalog.
Davčne prihodke je občina v proračunskem letu 2015 realizirala v višini 25.067.893 EUR (v
primerjavi z proračunskim letom 2014 so na enaki ravni). Delež davčnih prihodkov med celotnimi
prihodki za proračunsko leto 2015 znaša 71 % in so v višini načrtovanih z veljavnim proračunom
za proračunsko leto 2015.
Največji delež med davčnimi prihodki se nanaša na davke od dohodka (dohodnina) v višini
18.051.204 EUR, na davke na premoženje v višini 6.177.808 EUR in na davke iz naslova uporabe
blaga in storitev v višini 838.863 EUR.
Če primerjamo realizirane davčne prihodke v proračunskem letu 2015 z realiziranimi davčnimi
prihodki v proračunskem letu 2014 so se povečali davki na premoženje, in sicer za 13 %,
zmanjšali so se davki na dohodek in dobiček, in sicer za 4 % in davki iz naslova uporabe blaga
in storitev za 2%.
Tabela št. 2: Davčni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR
Sprejeti
proračun 2015

Naziv
Davki na dohodek in
dobiček
Davki na premoženje
Domači davki
blago in storitve

na

Drugi davki
SKUPAJ

Veljavni
proračun 2015

Realizacija
2015

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

17.849.366

17.849.366

18.051.204

101

101

6.233.900

6.233.900

6.177.808

99

99

896.000

896.000

838.863

94

94

0

0

18

0

0

24.979.266

24.979.266

25.067.893

100

100

Opomba: Sprejeti proračun 2015 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu decembru 2015, veljavni proračun pa vključuje sprejeti
proračun 2015 s prerazporeditvami.

Za proračunsko leto 2015 je znašal delež dohodnine v celotnih prihodki 51 % (v proračunskem
letu 2014 je bil delež 58 %).
Tabela št. 3: Delež dohodnine v celotnih prihodkih po letih
Naziv / Leto
Dohodnina

2011
18.399.432

2012
18.961.869

2013
18.658.348

2014
18.750.712

2015

18.051.204
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Skupaj prihodki

37.001.007

Delež dohodnine v skupnih
prihodkih v %

49,7

39.360.095
48,2

35.972.727

32.455.679

51,8

35.251.083
51,2

57,7

Davke na premoženje je občina v proračunskem letu 2015 realizirala v višini 6.177.808 EUR in
so nižji od načrtovanih z proračunom za 1 %. Med davki na premoženje so bili davki na
nepremičnine realizirani v višini 5.678.800 EUR (porast v primerjavi z proračunskim letom 2014
za 15 %) in so v višini načrtovanih z proračunom. Davki na nepremičnine se nanašajo na
realizirano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb so bili realizirani v
višini 4.549.463 EUR (porast v primerjavi z proračunskim letom 2014 za 15 % ) in od fizičnih oseb
v višini 1.011.541 EUR (porast v primerjavi z proračunskim letom 2014 za 22 %).
Med davke na premoženje se uvrščajo tudi davki na promet nepremičnin in finančno premoženje,
ki so bili v proračunskem letu 2015 realizirani v višini 419.960 EUR (planirani v višini 450.000
EUR). V primerjavi z realizacijo v proračunskem letu 2014 so nižji za 3 %. Največji delež med
slednjimi se nanaša na davek na promet nepremičnin, in sicer od fizičnih oseb, ki je bil realiziran
v višini 332.930 EUR (v primerjavi z proračunskim letom 2014 so nižji za 15 %).
Domači davki na blago in storitev so bili v proračunskem letu 2015 realizirani v višini 838.863 EUR
(planirani v višini 896.000 EUR oziroma višji od realiziranih za 6 %). Največji delež med slednjimi
davki se nanaša na druge davke na uporabo blaga in storitev v višini 778.934 EUR (zmanjšanje
v primerjavi z proračunskim letom 2014 za 6 % in glede na veljavni proračun za 8 %). Največja
vrednost se nanaša na pobrano okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov v višini 405.529 EUR in na pobrano okoljsko dajatev za odpadne vode v višini 277.243
EUR.
b) Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od udeležbe v dobičku in dohodke iz premoženja, upravne
takse in pristojbine, denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne
prihodke.
Nedavčne prihodke je občina v proračunskem letu 2015 realizirala v višini 7.341.250 EUR in so
nižji od načrtovanih z veljavnim proračunom za 15 %.
Tabela št. 4: Nedavčni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR
Sprejeti proračun
2015

Naziv
Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja

Veljavni
proračun 2015

Realizacija
2015

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

4.480.500

4.480.500

4.274.454

95

95

21.000

21.000

30.318

144

144

Globe in druge denarne
kazni

184.000

184.000

158.261

86

86

Prihodki od prodaje
blaga in storitev

173.000

173.000

106.406

62

62

Drugi nedavčni prihodki

3.730.328

3.730.328

2.771.811

74

74

SKUPAJ

8.588.828

8.588.828

7.341.250

85

85

Upravne
pristojbine

takse

in

Opomba: Sprejeti proračun 2015 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu decembru 2015, veljavni proračun pa vključuje sprejeti
proračun 2015 s prerazporeditvami.

6

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015
Največji delež med nedavčnimi prihodki občine predstavljajo prihodki iz naslova udeležbe na
dobičku in dohodki od premoženja v višini 4.274.454 (porast v primerjavi z proračunskim letom
2014 za 39 %). Prihodki od premoženja se nanašajo na pobrane najemnine od oddaje
infrastrukture v najem. V proračunskem letu 2015 so omenjeni prihodki znašali 3.483.123 EUR in
so se v primerjavi s proračunskim letom 2014 povečali za 33 %. Glede na veljavni proračun pa
so bili nižji za 3 %.
Prihodki od premoženja v prvi vrsti zajemajo prihodke od premoženja, ki se daje v najem, in sicer
zajemajo najemnino od premoženja danega v najem javnemu podjetju Komunala Novo mesto
d.o.o., ki je v proračunskem letu 2015 znašala 2.636.398 EUR (porast v primerjavi z proračunskim
letom za 43 %) in najemnino od premoženja danega v najem podjetju CeROD d.o.o., ki je znašala
368.700 (padec v primerjavi z proračunskim letom 2014 za 12 %).
Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 2.771.811 EUR. Večino, kar 91 % realiziranih
drugih nedavčnih prihodkov občina realizira iz naslova komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč, ki so v proračunskem letu 2015 znašali 2.534.767 EUR (v proračunskem letu 2014 so
bili realizirani v višini 669.624 EUR). Omenjeni prihodki so višji od načrtovanih z veljavnim
proračunom za 3 %.
Prihodki od udeležbe na dobičku in iz naslova prejetih dividend je občina v proračunskem letu
2015 realizirala v višini 788.677 EUR (porast v primerjavi z proračunskim letom za 88 %) in se
nanaša na ustvarjeni dobiček podjetja javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2014.
c) Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi
Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, prevoznih sredstev,
opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja.
S prodajo stvarnega premoženja je občina v proračunskem letu 2015 realizirala prihodke v višini
142.818 EUR. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 119.768 EUR, od
prodaje osnovnih sredstev pa v višini 23.050 EUR. V primerjavi z proračunskim letom 2014 so se
realizirani kapitalski prihodki zmanjšali za 32 %, od načrtovanih z veljavnim proračunom za
proračunsko leto 2015 pa so nižji za 83 %.
d) Prejete donacije
V skupini prejetih donacij se izkazujejo nepovratna plačila in prostovoljna nakazila sredstev pa
tudi prejeta darila, prejeta bodisi iz domačih virov, bodisi iz tujine. Donacije so namenjene sprotni
(»tekoči«) porabi glede na namen, ki ga določi donator.
Iz naslova prejetih donacij je občina v proračunskem letu 2015 realizirala prihodke v višini 56.360
EUR. Večina donacij se je nanašala na praznovanje obletnice 650-letnice Mestne občine Novo
mesto.
e) Transferni prihodki
Transferni prihodki so vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih inštitucij, to je iz državnega
proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih zunaj7
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proračunskih skladov ter javnih agencij. V tej skupini se izkazujejo tudi sredstva, prejeta iz
državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje različnih politik.
Transferne prihodke je občina v proračunskem letu 2015 realizirala v višini 2.642.762 EUR in so
za 9 % nižji od planiranih s proračunom ter za 8 % nižji od realiziranih v proračunskem letu 2014.
Tabela št. 5: Transferni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR
Naziv

Sprejeti
proračun 2015

Veljavni
proračun 2015

Realizacija
2015

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

Transferni prihodki iz
drugih
javnofinančnih
institucij

791.265

791.265

865.224

109

109

Prejeta
sredstva
iz
državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

2.123.560

2.123.560

1.777.538

84

84

SKUPAJ

2.914.825

2.914.825

2.642.762

91

91

Opomba: Sprejeti proračun 2015 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu decembru 2015, veljavni proračun pa vključuje sprejeti
proračun 2015 s prerazporeditvami.

V proračunskem letu 2015 je občina prejela sredstva iz drugih javnofinančnih institucij v višini
865.224 EUR in iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 1.777.538
EUR.
Prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij so se nanašala na sledeča sredstva:
- hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v višini 309.456 EUR,
- požarno takso v višini 148.760 EUR,
- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – finančna izravnava
v višini 129.756 EUR,
- čistilno napravo Otočec v višini 104.113 EUR ter
- obnovo OŠ Drska v višini 101.302 EUR.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije pa so se nanašala
na prejeta sredstva za hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema, in sicer v višini 1.753.584
EUR.

4.1.2.1.2 Odhodki proračuna po ekonomskih namenih
Celotni odhodki dosežni v proračunskem letu 2015 so znašali 32.678.676 in so bili za 4 % nižji
od doseženih v proračunskem letu 2014 in za 8 % nižji od načrtovanih v proračunskem letu 2015.
Neplačane zapadle obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta na
dan 31.12.2015 v občini zanašajo 377.214 EUR. V celotnih odhodkih neplačane zapadle
obveznosti predstavljajo 1 % kar pomeni, da občina plačila realizira tekoče, vendar je še vedno
del obveznosti do določenih dobaviteljev poravnavala z zamudo.
Spodnja tabela prikazuje realizirane odhodke v proračunskem letu 2015 po posameznih vrstah
odhodkov in jih primerja s sprejetim ter veljavnim proračunom za proračunsko leto 2015.
Tabela št. 6: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov v EUR
8
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Naziv

Sprejeti
proračun 2015

Veljavni
proračun 2015

Realizacija
2015

Indeks
Indeks
real./sprejeti real./veljavni

Tekoči odhodki

10.735.478

10.674.130

9.885.795

92

93

Tekoči transferi

15.664.620

15.733.767

15.170.586

97

96

Investicijski odhodki

8.820.778

8.781.479

7.299.068

83

83

Investicijski transferi

302.043

333.543

323.228

107

97

35.522.919

35.522.919

32.678.677

92

92

SKUPAJ

Opomba: Sprejeti proračun 2015 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu decembru 2015, veljavni proračun pa vključuje sprejeti
proračun 2015 s prerazporeditvami.

a) Tekoči odhodki
Med tekočimi odhodki občina izkazuje plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih
izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, vse investicijske odhodke, obresti za
domače dolgove ter sredstva izločena v rezervo (splošna proračunska rezerva).
V proračunskem letu 2015 so tekoči odhodki v občina znašali 9.885.795 EUR (povečanje v
primerjavi z proračunskim letom 2014 za 6 %). V primerjavi z veljavnim proračunom za
proračunsko leto 2015 so bili nižji za 7 %.
Spodnja tabela prikazuje realizirane tekoče odhodke po posameznih vrstah odhodkov v
proračunskem letu 2015 in jih primerja z sprejetim in veljavnim proračunom za proračunsko leto
2015.
Tabela št. 7: Tekoči odhodki po posameznih vrstah odhodkov v EUR
Naziv
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
Izdatki za blago in
storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
SKUPAJ

Sprejeti
proračun
2015

Veljavni
proračun 2015

Realizacija
2015

Indeks
Indeks
real./sprejeti real./veljavni

2.307.474

2.307.078

2.290.686

99

99

344.609

344.421

342.860

99

100

7.469.350

7.582.891

6.930.039

93

91

365.000

365.000

272.210

75

75

249.045

74.740

50.000

20

67

10.735.478

10.674.130

9.885.795

92

93

Opomba: Sprejeti proračun 2015 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu decembru 2015, veljavni proračun pa vključuje sprejeti
proračun 2015 s prerazporeditvami.

Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve, ki so bili realizirani
v višini 6.930.038 EUR. V primerjavi z proračunskim letom 2014 so višji za 7 % in nižji za 9 % v
primerjavi z veljavnim proračunom. Med slednjimi največjo vrednost predstavljajo izdatki za
tekoče vzdrževanje v višini 3.957.439 (v primerjavi s proračunskim letom 2014 padec za 2 %),
sledijo izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 1.014.993 (porast v
primerjavi z proračunskim letom 2014 za 93 % - razlog plačilo komunalnega prispevka za gradnjo
vzhodne tribune in večnamenske športne dvorane v višini 575.379 EUR). Izdatke za plače in
druge izdatke zaposlenim je občina realizirala v višini 2.290.686 EUR in so se v primerjavi z
proračunskim letom 2014 povečali za 4 %, v primerjavi z veljavnim proračunom pa so nižji za 1
%. Porast izdatkov za plače in druge izdatke zaposlenim v proračunskem letu 2015 je posledica
9
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dodatnih zaposlitev. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju
proračunskega leta 2015 je znašalo 81 in se je v primerjavi z obračunskim obdobjem
proračunskega leta 2014 povečalo za 6.
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 342.860 EUR.
Občina je v proračunskem letu 2015 plačala za 272.210 EUR obresti od najetih kreditov (v
primerjavi z proračunskim letom 2014 so se odplačila zmanjšala za 25 %).
V proračunskem letu 2015 je občina oblikovala proračunsko rezervo v višini 50.000 EUR (v
proračunskem letu 2014 v višini 10.000 EUR).
b) Tekoči transferi
Med tekoče transfere spadajo plačila, za katera proračunski uporabniki – plačniki v povračilo ne
dobijo materiala ali storitve, namen njihove porabe pa ni investiranje.
Tekoči transferi so v občini v proračunskem letu 2015 znašali 15.170.586 EUR (porast v primerjavi
z proračunskim letom 2014 za 3 %). Glede na veljavni proračun pa so tekoči transferi za
proračunsko leto 2015 za 4 % nižji od planiranih. Med tekoče transfere spadajo plačila, za katera
proračunski uporabniki – plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve, namen njihove
porabe pa ni investiranje.
Tabela št. 8: Tekoči transferi po posameznih vrstah transferov v EUR
Sprejeti
proračun
2015
1.429.647

Naziv
Subvencije
Transferji posameznikom
gospodinjstvom

in

Veljavni
Realizacija
Indeks
proračun
2015
real./sprejeti
2015
1.429.647 1.245.767
87

Indeks
real./veljavni
87

7.477.021

7.552.738

7.316.004

98

97

Transferi
neprofitnim
organizacijam in ustanovam

1.538.859

1.592.173

1.540.299

100

97

Drugi tekoči domači transferi

5.219.093

5.159.209

5.068.516

97

98

15.664.620 15.733.767 15.170.586

97

96

SKUPAJ

Opomba: Sprejeti proračun 2015 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu decembru 2015, veljavni proračun pa vključuje sprejeti
proračun 2015 s prerazporeditvami.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 7.316.004 EUR (v primerjavi
s proračunskim letom 2014 porast za 2 %). Med slednjimi največji delež, kar 73 % predstavlja
plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 5.330.063 EUR, sledijo izdatki
za regresiranje oskrbe v domovih v višini 1.019.009 EUR in regresiranje prevozov v šolo v višini
573.492 EUR.
Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 5.068.516 EUR (padec v primerjavi z
proračunskim letom 2014 za 5 % in v primerjavi z veljavnim proračunom za 2 %). Tekoči transferi
v javne zavode so znašali 4.464.442 EUR (padec v primerjavi z proračunskim letom 2014 za 6
%). Največji delež med tekočimi transferi v javne zavode predstavljajo sredstva za plače in druge
izdatke, in sicer v višini 2.760.507 EUR. V primerjavi z proračunskim letom 2014 so se slednji
10
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izdatki znižali za 218.095 EUR oziroma za 7 %. Sledijo sredstva za izdatke za blago in storitve v
višini 1.361.810 EUR (padec v primerjavi z proračunskim letom 2014 za 4 %).
Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam so izkazana kot transfer neprofitnim
organizacijam in ustanovam in zajemajo sofinanciranje izvajanja programa nepridobitnih
organizacij in izdatke za javna dela. (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, kulturna in športna
društva ter druge neprofitne ustanove). Razdeljena so bila z javnim razpisom in so bila realizirana
v višini 1.540.299 EUR. V primerjavi z preteklim proračunskim letom so transferi nepridobitnim
organizacijam porasli za 4 %, glede na veljavni proračun pa so se zmanjšali za 3 %.
Izdatki za subvencije so bili realizirani v višini 1.245.767 EUR, in sicer kot subvencije cen javnim
podjetjem za mestni promet v višini 1.004.604 EUR ter kot subvencije privatnim podjetjem in
posameznikom v višini 241.163 EUR (subvencije stanarin za tržna in neprofitna stanovanja v
višini 144.047 EUR in subvencije v kmetijstvo v višini 97.116 EUR). V primerjavi z preteklim
proračunskim letom so izdatki za subvencije porasli za 74 %.
c) Investicijski odhodki
Med investicijske odhodke štejemo plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in
neopredmetenih sredstev, kot so nepremičnine, oprema, napeljave in vozila, pa tudi plačila za
načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.
Investicijski odhodki so v proračunskem letu 2015 znašali 7.299.068 EUR in so se v primerjavi z
proračunskim letom 2014 zmanjšali za 21 %, nižji pa so tudi glede na veljavni proračun, in sicer
za 17 %.
Tabela prikazuje delež investicijskih odhodkov v celotnih odhodkih po letih.
Tabela št. 9: Delež investicijskih odhodkov v celotnih odhodkih po letih
Naziv / Leto

2011

2012

2013

2014

2015

Investicijski odhodki

15.752.051

14.879.570

12.728.172

9.284.391

Skupni odhodki

41.200.411

40.862.941

38.134.383

34.103.111

Delež investicijskih odhodkov v
skupnih odhodkih v %

38,2

36,4

33

7.299.068
32.678.677
22,3

27,2

Spodnja tabela prikazuje investicijske odhodke občine v proračunskem letu 2015 po posameznih
vrstah.

Tabela št. 10: Investicijski odhodki po posameznih vrstah v EUR

Nakup zgradb in prostorov

Sprejeti
proračun
2015
500

Nakup prevoznih sredstev

11.000

11.000

10.700

97

97

160.409

159.132

127.909

80

80

Naziv

Nakup opreme

Veljavni
Realizacija
Indeks
Indeks
proračun
2015
real./sprejeti real./veljavni
2015
500
500
100
100
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Nakup
drugih
sredstev

osnovnih

Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in
obnove
Nakup zemljišč in naravnih
bogastev
Nakup
nematerialnega
premoženja
Študije
o
projektov,
dokumentacija

izvedljivosti
projektna

SKUPAJ

71.645

95.684

63.764

89

67

4.491.339

4.492.839

4.367.788

97

97

3.019.849

2.950.152

2.018.257

67

68

640.055

640.055

433.266

68

68

48.573

48.573

44.215

91

91

377.408

383.544

232.669

62

61

8.820.778

8.781.479

7.299.068

83

83

Opomba: Sprejeti proračun 2015 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu decembru 2015, veljavni proračun pa vključuje sprejeti
proračun 2015 s prerazporeditvami.

Izdatki za novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo so znašali 4.367.788 EUR, izdatki za tekoče
vzdrževanje in obnovo so bili realizirani v višini 2.018.257 EUR. V okviru izdatkov za
rekonstrukcije in adaptacije je občina največ izdatkov namenila za rekonstrukcijo centralne
čistilne naprave, in sicer v višini 3.485.973 EUR.
V proračunskem letu 2015 je občina za nakup zemljišč in naravnih bogastev odštela 433.266
EUR. V primerjavi z proračunskim letom 2014 se je izdatek povečal 224 %, glede na veljavni
proračun pa je izdatek nižji za 32 %.
Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v proračunskem letu 2015 namenila
232.669 EUR. V primerjavi z proračunskim letom 2014 je izdatek nižji za 47 % , glede na veljavni
proračun za proračunsko leto 2015 pa za 39 %.
d) Investicijski transferi
Investicijski transferi se nanašajo na nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih
odhodkov prejemnikov sredstev. Sredstva investicijskih transferjev so namenjena za nakup ali
gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev, ki bodo v lasti ali v upravljanju prejemnikov teh sredstev, ter sredstev za investicijsko
vzdrževanje, obnove in drugo pri prejemnikih teh sredstev.
Investicijski transferi se nanašajo na nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih
odhodkov prejemnikov sredstev. V proračunskem letu 2015 so investicijski transferi znašali
323.229 EUR (zmanjšanje v primerjavi s proračunskim letom 2014 za 59 %).

e) Presežek odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov
V proračunskem letu 2015 je občina v izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov izkazala
zgolj plačane prihodke in odhodke. Realizirala je več prejemkov, kot je bilo izdatkov, kar se odraža
v presežku prihodkov nad odhodki. Občina je tako v proračunskem letu 2015 realizirala prihodke
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v višini 35.251.083 EUR in odhodke v višini 32.678.677 EUR in tako izkazuje proračunski
presežek v višini 2.572.406 EUR.

4.1.2.2

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb za proračunsko leto 2015 občina ne izkazuje prejetih vračil
danih posojil od posameznikov in zasebnikov ter danih posojil posameznikov in zasebnikom.
Izkazuje pa izdatek na nakup kapitalskega deležev v višini 5.608 EUR, kar se nanaša na nakup
1,6 % osnovnega kapitala družbe Zarja d.o.o., Novo mesto.

4.1.2.3

Izkaz računa financiranja

V proračunskem obdobju leta 2015 se občina dolgoročno ni zadolževala. Kratkoročno
likvidnostno pa se je zadolžila v višini 2.000.000 EUR. Najeti kratkoročni likvidnostni kredit je bil
v celoti poplačan tekom proračunskega leta.
Občina je v proračunskem letu 2015 odplačala za 1.797.211 EUR glavnic najetih dolgoročnih
posojil.
Izkaz računa financiranja za občino v proračunskem letu 2015 izkazuje neto odplačilo dolga v
višini 1.797.211 EUR.
Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za proračunsko leto 2015 v višini 2.572.406
EUR, spremembe kapitalskih deležev iz izkaza računa finančnih terjatev in naložb, kot izdatek v
višini 5.608 EUR in neto odplačila dolga v višini 1.797.211 EUR občina za proračunsko leto 2015
izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 769.587 EUR.
Tabela št. 11: Pregled prihodkov, odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter financiranja občine
za proračunski leti 2014 in 2015
Naziv
7
4

75
44

50
55

Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Dana minus prejeta posojila in sprememba
kapitalskih deležev
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje
Neto odplačilo dolga
Povečanje sredstev na računih

Realizacija 2014
32.455.679
34.103.111

Realizacija 2015
35.251.083
32.678.677
2.572.406

1.647.432
0

0

0
0

5.608
5.608

3.500.000
1.659.728
1.840.272

0
1.797.211

192.840

1.797.211
769.587
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4.1.3 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna
V proračunskem obdobju leta 2015 se občina dolgoročno ni zadolževala. Kratkoročno
likvidnostno pa se je zadolžila v višini 2.000.000 EUR. Najeti kratkoročni likvidnostni kredit je bil
v celoti poplačan tekom proračunskega leta.
V proračunskem letu 2014 unovčenj in izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

4.1.4 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna v skladu s 40. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)
Zakon o javnih financah v 40. členu določa ukrepe za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko
sprejme župan, če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
V proračunskem letu 2015 so pri izvajanju proračuna nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je
bilo treba proračun občine prilagoditi. To je občina uredila z rebalansoma, in sicer se je to zgodilo
v mesecu juliju 2015 in mesecu decembru 2015.

4.1.5 Poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun v skladu s 41. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)
Določila 41. člena Zakona o javnih financah opredeljujejo če se po sprejemu proračuna sprejme
zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih
prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v
okviru možnih prihrankov sredstev.
Potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v že sprejeti proračun za proračunsko leto 2015
ni bilo.

4.1.6 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom Zakona o javnih financah (ZJF)
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v proračunskem letu 2015 se prenesejo v proračun
za proračunsko leto 2016.
Sredstva krajevnega samoprispevka so bila v proračunskem letu 2015 porabljena v višini 45.966
EUR, njihovo stanje konec proračunskega leta 2015 je v višini 81.730 EUR. Sredstva iz naslova
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so bila v proračunskem letu 2015 porabljena v višini
23.716 EUR, njihovo stanje konec proračunskega leta 2015 je v višini 207.230 EUR.
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4.1.7 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.
členom Zakona o javnih financah (ZJF)
V skladu s 46. členom ZJF so bila v proračunu za proračunsko leto 2015 zagotovljena sredstva
za obveznosti iz preteklih let.
V zaključnem računu proračuna za proračunsko leto 2015 je Mestna občina Novo mesto izkazala
kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2015 v višini 185.584 EUR. Obveznosti se
nanašajo na obračunane plače in druge osebne prejemke zaposlenih za mesec december 2015,
ki pa so bile izplačane v mesecu januarju proračunskega leta 2016.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2015 znaša 1.797.279 EUR, do
dobaviteljev v državi v višini 1.654.729 EUR in do dobaviteljev v tujini v višini 192 EUR. Obveznost
do dobaviteljev za nedokončane gradbene projekte, ki so vključene med kratkoročne obveznosti
do dobaviteljev, občina na dan 31. 12. 2015 izkazuje v višini 46.734 EUR. Vrednost kratkoročnih
obveznosti do dobaviteljev zajema tudi kratkoročni del dolgoročnih poslovnih obveznosti v višini
85.974 EUR za del, ki zapade v plačilo v proračunskem letu 2016.
Vrednost zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2015 znaša 366.075
EUR.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2015
občina izkazuje v višini 865.595 EUR (ne zajemajo obveznosti iz naslova vračila samoprispevka
krajevnim skupnostim občine) in zajemajo tudi kratkoročni del dolgoročnih obveznosti za
najemnino za vrtec Pikapolonica v višini 38.160 EUR.
Vrednost zapadlih neplačanih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.
12. 2015 znaša 11.139 EUR.

Tabela št. 11: Vrednost celotnih obveznosti na dan 31. 12. 2015 in vrednost zapadlih obveznosti
na dan 31. 12. 2015
Naziv
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v
državi

Vrednost obveznosti na dan
31. 12. 2015 v EUR

Zapadla obveznost na dan
31. 12. 2015 v EUR

1.797.279

366.075

1.740.702

356.425
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Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v
državi - zadržki za ned. grad. projekte

46.734

/

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v
državi - zamudne obresti

9.650

9.650

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v
tujini

193

/

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega načrta

865.595

11.139

Kratkoročne obveznosti do neposrednih
uporabnikov proračuna države

1.833

/

Kratkoročne obveznosti do neposrednih
uporabnikov proračuna občine

9.883

347

88.885

/

730.257

10.556

34.737

236

2.662.874

377.214

Kratkoročne obveznosti do
uporabnikov proračuna države

posrednih

Kratkoročne obveznosti do
uporabnikov proračuna občine

posrednih

Kratkoročne obveznosti do ZZZZS in ZPIZ
SKUPAJ

Opomba: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ne zajemajo obveznosti iz naslova samoprispevka do
krajevnih skupnosti občine, ki na dana 31. 12. 2015 znašajo 81.730 EUR.

4.1.8 Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47.
členom Zakona o javnih financah (ZJF)
Navedeni člen zakona določa, da v primeru spremembe delovnega področja neposrednega
proračunskega uporabnika (občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor, župan in ožji deli
občine) župan odloča o sorazmernem povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev za delovanje
neposrednega uporabnika.
V proračunskem letu 2015 se ni spremenilo delovno področje ali pristojnost neposrednega
uporabnika.

4.1.9 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom
Na osnovi 4. člena Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za proračunsko leto 2015 je
župan pooblaščen, da lahko razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi
programi v okviru področja proračunske porabe in o tem poroča občinskemu svetu.
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Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom (prerazporeditve pravic porabe sredstev) so
po posameznih proračunskih uporabnikih in postavkah zajete v sklepih, s katerimi je župan opravil
prerazporeditve. Prerazporeditve so razvidne iz priloženih tabel pri točki 4.1.13.

4.1.10 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v
višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč.
Občina je v proračunskem letu 2015 dodatno oblikovala rezervni sklad v višini 50.000 EUR in je
tako na dan 31. 12. 2015 rezervni sklad znašal 143.261 EUR. Sredstva proračunske rezerve se
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Občina v proračunskem
letu 2015 ni imela omenjenih izdatkov, tako da se vrednost rezervnega sklada tekom
proračunskega leta 2015 ni zmanjšala.

4.1.11 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije
V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne proračunske
rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Proračunska postavka 013311 Splošna proračunska rezervacija je bila prvotno planirana v višini
100.000 EUR, z rebalansoma proračunskega leta 2015 je bila povečana za 372.158 EUR. Tekom
proračunskega leta 2015 je bilo evidentirano za 339.527 EUR izdatkov, ki so nastali na podlagi
prerazporeditev. Za večino namenov, za katere se je med letom izkazalo, da planirana sredstva
niso zagotovljena v zadostnem obsegu, so bila sredstva prerazporejena v okviru možnih
prihrankov proračunskih sredstev.
Za proračunsko leto 2015 je nerazporejeno ostalo 24.740 EUR splošne proračunske rezervacije.

4.1.12 Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz
naslova poroštev
V proračunskem letu 2015 Mestna občina Novo mesto ni izdajala novih poroštev, ravno tako ni
imela obveznosti iz morebitnega unovčenja že izdanih poroštev.

4.1.13 Prerazporeditev sredstev na proračunskih postavkah
17
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Če se v času izvajanja proračuna ugotovi, da so na določeni proračunski postavki potrebna
dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za
prevzemanje in izvršitev proračunskih obveznosti, se lahko potrebna sredstva prerazporedijo iz
drugih postavk v okviru posamezne proračunske porabe proračuna.
V skladu s 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 o prenosu
sredstev med nameni znotraj posamezne proračunske porabe odloča župan s sklepom o
prerazporeditvi.
Prerazporeditev sredstev v okviru posameznih področij je razvidna iz tabel v nadaljevanju.
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Prerazporeditev +1:39(iz)
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP

15041101
41350010
01016004
412000
08107003
411999
01013306
409000
01013306
409000
01013306
409000
08109001
411909
22049029
420500
22049029
420500
22049029
420500
22049029
420500
22049029
420500
22049029
420500
2317062025
402999
02091118
402999
01013306
409000
2311064003
420500
11049001
402503
02091108

KONTO

41192101

Projekti na podr. malega gospodarstva
Izobraževanje, usposabljanje podjetij
Pokroviteljstva (STARA PP)
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Stroški pogrebnin
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošni socialni zavodi
Regresiranje oskrbe v domovih
Programi LS KS Brusnice
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Programi LS KS Brusnice
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Programi LS KS Brusnice
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Programi LS KS Brusnice
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Programi LS KS Brusnice
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Programi LS KS Brusnice
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Vzdrževanje občinskih zemljišč
Drugi operativni odhodki
Vrtci s podeljeno koncesijo
Drugi operativni odhodki
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Avtobusna postaja (STARA PP)
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Vrtec Pedenjped
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
(Romi)

Prerazporeditev (na)
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP

15041103
413500
01016003
402006
08107002
411999
01013310
402702
10076001
402999
11053001
402503
08109007
412000
22018021
402205
22018021
402203
22018021
402200
22018021
402099
22018021
402009
22018021
402000
11049013
402503
02091109
411921
11053001
402503
11064002
402503
11049014
402503
02091103

Razvojni center Novo mesto
Tekoča pl drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posr.prorač
Informiranje in odnosi z javnostmi (STARA PP)
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Denarne pomoči
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Odškodnine
Odškodnine zaradi sodnih postopkov
Mrliško pregledna služba
Drugi operativni odhodki
Čiščenje javnih površin - Komunala
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Javna dela
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Redno delovanje KS Brusnice
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
Redno delovanje KS Brusnice
Voda in komunalne storitve
Redno delovanje KS Brusnice
Električna energija
Redno delovanje KS Brusnice
Drugi splošni material in storitve
Redno delovanje KS Brusnice
Izdatki za reprezentanco
Redno delovanje KS Brusnice
Pisarniški material in storitve
Javne sanitarije
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Varstvo otrok v drugih občinah
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Čiščenje javnih površin - Komunala
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Javna razsvetljava - vzdrževanje (STARA PP)
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Parkirna hiša in parkirišča (STARA PP)
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
VVE Stopiče

KONTO

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Znesek
1.000,00
3.500,00
2.545,00
66.000,00
390,00
10.000,00
5.000,00
165,00
195,00
140,00
1.790,00
536,00
172,00
400,00
10.000,00
45.000,00
10.000,00
23.000,00
1.397,60
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Prerazporeditev +1:39(iz)
PP

02091108

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

41192101
02091101
411921
01013306
409000
08109001
411909
08109001
411909
01013306
409000
01013306
409000
01013306
409000

PP

2311063006

KONTO

42040205

PP

2311063006

KONTO
PP

42040205
03091201

KONTO
PP

413300
03091201

KONTO
PP

413300
03091201

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

413300
11051009
420500
13045104
402503
2311064003
420500
19062005
420804

Vrtec Pedenjped
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
(Romi)
Vrtec Ciciban
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošni socialni zavodi
Regresiranje oskrbe v domovih
Splošni socialni zavodi
Regresiranje oskrbe v domovih
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Invest. odh. - Hidravl. izboljšave vodovodnega sistema
Dolenjske
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske
Invest. odh. - Hidravl. izboljšave vodovodnega sistema
Dolenjske
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske
Posvetovalnica za učence in starše
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenih
Posvetovalnica za učence in starše
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenih
Posvetovalnica za učence in starše
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenih
Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Obnova mej ob javnih poteh
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Študije projekti
Načrti in druga projektna dokumentacija

Prerazporeditev (na)
PP

02091109

Varstvo otrok v drugih občinah

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

411921
02091102
411921
01016010
412000
08109002
411909
08109005
411909
01011109
402905
01011111
402905
01013310
402702

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
VVE Brusnice
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Str.ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta (STARA PP)
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Posebni socialni zavodi
Regresiranje oskrbe v domovih
Pomoč na domu
Regresiranje oskrbe v domovih
Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)
Sejnine udeležencem odborov
Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor (STARA PP)
Sejnine udeležencem odborov
Odškodnine
Odškodnine zaradi sodnih postopkov

PP

2311063003

Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN

KONTO

420401

Novogradnje

PP

2311063003

Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN

KONTO
PP

420402
03091211

KONTO
PP

413300
03091227

KONTO
PP

413300
03096001

Rekonstrukcije in adaptacije
Zgodnje poučevanje tujega jezika
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenih
Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenih
Prevoz učencev s šolskimi kombiji

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

411900
11053001
402503
2313045128
402999
2311063003
402905
19062007
420804

Regresiranje prevozov v šolo
Čiščenje javnih površin - Komunala
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)
Drugi operativni odhodki
Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN
Sejnine udeležencem odborov
Strokovne podlage s področja varstva okolja
Načrti in druga projektna dokumentacija

Znesek
3.114,00

2.420,00
46.000,00
2.320,00
9.400,00
21,00
1.941,20
4.953,00

18.126,00

6.274,00

320,00

352,00

1.159,00

5.500,00
3.700,00
245,00
4.550,00
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Prerazporeditev +1:39(iz)
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

02091107
411921
02091119
411921
02091102
411921
02091102
411921

Petrov vrtec
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Varuh predšolskih otrok
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
VVE Brusnice
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
VVE Brusnice
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

02091106
411921
02091106
411921
02091119
411921
08109001
411909
22049012
42050001
2311064003
420500

Zasebni družinski vrtec Ringa Raja
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Zasebni družinski vrtec Ringa Raja
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Varuh predšolskih otrok
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Splošni socialni zavodi
Regresiranje oskrbe v domovih
Programi LS KS Birčna vas
Invest. vzdržev. in izboljšave - sredstva telekomunikacij
Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Prerazporeditev (na)
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
SM
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

02091108
411921
02091109
411921
02091108
411921
02091108
41192101
1
02091108
41192101
02091101
411921
02091101
411921
08107002
411999
22018002
420300
2311064006
420804

Vrtec Pedenjped
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Varstvo otrok v drugih občinah
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Vrtec Pedenjped
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Vrtec Pedenjped
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (Romi)
Poračun vstopnega DDV
Vrtec Pedenjped
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (Romi)
Vrtec Ciciban
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Vrtec Ciciban
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Denarne pomoči
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Redno delovanje KS Birčna vas
Nakup drugih osnovnih sredstev
Pločnik in JR Kamence
Načrti in druga projektna dokumentacija

Znesek
3.319,96
68,73
1.025,00
3.364,00

97,01
45,32
1.179,43
200,00
7.875,10
5.000,00
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4.1.14 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja se ugotavlja glede na predpisane standarde in merila,
ki jih določajo proračunski uporabniki, župan in ukrepi za izboljšanje poslovanja
proračunskega uporabnika samega. Doseganje ciljev z izvajanjem posameznih procesov je
opravičevalo porabo sredstev proračunskega uporabnika.
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja se je izražala skozi razmerje med učinki in vložki
javnih sredstev ter dosežene kakovosti storitev, ki so bile posebej izpostavljene kot pogoj za
uspešno poslovanje. Porabniki javnih financ so zadolženi, da s sredstvi ravnajo gospodarno in
dosegajo maksimalno učinkovitost ter kakovost storitev. Zavedamo pa se, da lahko z
izboljšanjem oz. nadgrajevanjem postopkov, procesov, organizacijskimi in drugimi ukrepi
dosegamo še višjo stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti. To je tudi eden izmed ciljev za
naprej.
Veliko pozornosti je bilo namenjenega zagotavljanju likvidnosti proračuna. Načrtovanje
likvidnosti proračuna na ravni države in v lokalnih skupnostih ureja Zakon o javnih financah in
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS za posamezno leto. Pri izvrševanju
proračuna se smiselno uporablja določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije.

4.1.15 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
V skladu s pravilnikom o notranjem nadzoru javnih financ (Ur. list RS, št. 72/2002) ima Mestna
občina Novo mesto vzpostavljen sistem notranjega nadzora, ki zajema dve ločeni področji:
a. notranje kontroliranje in
b. notranje revidiranje.
Sistem notranjega kontroliranja je uveden na pretežnem delu delovanja občine. Sistem je
vzpostavljen tako, da notranje kontrole potekajo vsakodnevno, tako da odgovorne osebe s
svojim podpisom na odredbah, na kontrolniku pogodb pred podpisom pogodbe oziroma
knjigovodske listine jamčijo, da so izvedle kontrolni postopek.
Vsi proračunski uporabniki morajo k zaključnemu računu obvezno priložiti »izjavo o oceni
notranjega nadzora javnih financ«. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega sistema,
za katerega vzpostavitev je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika.
Izjava o oceni notranjega nadzora na Mestni občini Novo mesto je bila izdelana v skladu z
metodologijo za pripravo ocene notranjega nadzora in je temeljila na oceni revizijskih
ugotovitev notranjega revizorja.
Notranje revidiranje, ki zajema neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje poslovanja
ter svetovanje, je na občini organizirano v obliki notranje revizije, ki je zagotovljena s strani
zunanjega izvajalca.
Občina se je odločila zagotoviti notranjo revizijo z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.
V letu 2015 je bila opravljena revizija v skladu z letnim načrtom revidiranja na posameznih
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področjih poslovanja. O izvedenih postopkih in ugotovitvah je bilo izdano končno poročilo o
notranjem revidiranju za leto 2015.
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z
Metodologijo za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni
notranjega nadzora financ je priložena letnemu poročilu.

¸
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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.

1000 ŽUPAN
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev (župan)

704.922 EUR
53.757

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu s Pravilnikom o plačah poklicnih funkcionarjev so bile v letu 2015 izplačane
osnovne
plače, dodatki ter drugi osebni prejemki za župana.
01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)

31.670

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev so bile v letu 2015 izplačane
osnovne plače, dodatki ter drugi prejemki za podžupana.
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01016001 Delovanje projektnih skupin

4.119

EUR
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

21.137

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 so realizirani obiski delegacij iz večine partnerskih mest na otvoritveni proslavi
posvečeni 650. obletnici ustanovitve Novega mesta in 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. Delegacije na protokolarnih obiskih smo pogostili s
kosili.
01016003 Informiranje in odnosi z javnostmi (STARA PP)

31.842

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za promocijo občine, oglaševanje ter objave v tiskanih in avdiovizualnih medijih, promocijskih člankih, zbornikih, glasilih ter radijskih in televizijskih oddajah
ob različnih priložnostih s poudarkom na obeleževanju 650. obletnice ustanovitve Novega
mesta. Prav tako smo jih namenili pokrivanju izdatkov, povezanih z nakupom protokolarnih
daril.
Oglaševali smo več prireditev, predvsem otvoritveno slovesnost ob 650. obletnici
ustanovitve Novega mesta, sklop prireditev ob občinskem prazniku in slavnostno akademijo
oziroma prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto za leto 2014,
svečanost ob kulturnem prazniku, praznovanje spominskih dni, teden mobilnosti,
komemoracije ob dnevu spomina na mrtve.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Porabo sredstev smo znižali zaradi uvedbe in ustanovitve Dolenjskega uradnega lista,
uradnega glasila MO Novo mesto, s katerim smo znižali stroške obveznih objav, ki smo jih
v prejšnjih letih objavljali v Uradnem listu RS, kar je bil strošek v razponu od 13.000 do
18.000 EUR, odvisno števila objavljenih odlokov in njihove obsežnosti.
01016004 Pokroviteljstva (STARA PP)

39.237 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je na podlagi javnega poziva finančno podprla številne priložnostne
dogodke, humanitarne akcije, kulturne, športne, šolske in druge prireditve. Obravnavanih je
bilo je prispelo 110 vlog, od tega tridesetim sredstva niso odobrena, ker niso bili upravičeni
vlagatelji ali je vsebina bila neustrezna (investicijski projekti). V okviru te proračunske
postavke lahko župan po lastni presoji odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena
Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2015 brez strokovne komisije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pod županovim pokroviteljstvom so uspešno realizirani posamezni mednarodni in občinski
kulturni, športni, humanitarni, izobraževalni, raziskovalni in drugi projekti.
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01016005 Dogodki - organizacija in sodelovanje (STARA PP)

62.883

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je organizirala ali soorganizirala (sodelovala, denarno ali
materialno podprla) več različnih javnih prireditev. Obeležili smo vse spominske dneve MO
Novo mesto s priložnostmi dogodki in prireditvami ter državne praznike. Organizirali smo
tradicionalne komemoracije na vseh treh pokopališčih na dan spomina na mrtve. Finančno
smo podprli dogodke, ki so prispevali k oživljanju mestnega jedra (maturantska parada,
božično-novoletni sejem in silvestrovanje na Glavnem trgu). V okviru evropskega tedna
mobilnosti in dneva brez avtomobila smo organizirali več dejavnosti v sodelovanju z
nekaterimi ustanovami (pohod, brezplačni prevoz z mestnim avtobusom cel teden ;). V
juniju smo organizirali županov sprejem za najboljše osnovnošolce v občini s področja
športa in znanja. Septembra je župan sprejel zlate maturante, ki so zaključili maturo v
šolskem letu 2014/2015. V okviru proračunske postavke smo razpisali sredstva v dveh delih
na javnem pozivu za sofinanciranje praznovanja jubilejev ter večjih prireditev, ki potekajo v
večjih dvoranah MO Novo mesto. Na oba poziva skupaj je prispelo 8 vlog in so vsem
prijaviteljem sredstva odobrena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Organizacija vseh dogodkov, ki potekajo v organizaciji MO Novo mesto je bila realizirana
samostojno in/ali v soorganizaciji z društvi ali javnimi zavodi. MO Novo mesto je uspešno
realizirala proslave ob državnih praznikih, občinskem prazniku ter spominskih dnevih.
Projekti prijavljeni na javni poziv so bili uspešno realizirani.
01016010 Str. ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta (STARA PP)

384.036

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so v letu 2015 bila namenjena za izvedbo javnega poziva za različne programske
vsebine (kulturne, športne, družabne, izobraževalne in dr.). Stroški nagrade in prenosa
avtorskih pravic za izdelavo CGP in logotipa so znašali 7.000 EUR bruto (na natečaj je
prispelo 13 idejnih rešitev).
Na JAVNI POZIV za obeleževanje 650-letnice ustanovitve Novega mesta za leto 2015 je
prispelo 84 vlog, od tega 35 prijaviteljem sredstva niso odobrena. Višina razpisanih sredstev
je znašala 176.000 EUR, del sredstev je bil namenjen dvoletnim programom, ki so bili
izbrani na javnem pozivu v letu 2014. Dogodki, ki so potekali v jubilejnem letu so bili odlično
obiskani in odmevni (razstave v Dolenjskem muzeju, projekt Sem glasba, sem mesto v
izvedbi KC Janeza Trdine, Festival Rudi Potepuški v izvedbi Založbe Goga, izdaja
publikacije Tisočletja na okljuku Krke, Zbornik Novo mesto 1965 - 2015, Skoki v Krko in
projekti oživljanja reke Krke, izdelava kamnitih klopi v izvedbi KS Drska, postavitev
skulpture v parku pred KC Janeza Trdine ob 25. obletnici osamosvojitve Slovenije, 100.
obletnica rojstva Boga Komelja in 150 let čitalnic v Novem mestu v izvedbi Knjižnice Mirana
Jarca, Machova pot v izvedbi KS Mali Slatnik, Olimpiada krajevnih skupnosti v izvedbi ŠD
Drska ter številni drugi projekti).
Sredstva so porabljena za otvoritveno slovesnost v ŠD Leona Štuklja v izvedbi Anton
Podbevšek Teatra, za oglaševanje dogodkov v jubilejnem letu, promocijo 650. obletnice
ustanovitve Novega mesta ter za denarne nagrade zunanjim članom organizacijskega
odbora..
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekti, vključno z otvoritveno slovesnostjo v ŠD Leona Štuklja so bili realizirani uspešno,
odmevno, na visoki profesionalni ravni. Obiskalo jih je veliko število občanov ter drugih
obiskovalcev iz Slovenije. Projekti so pripomogli k oživljanju mestnega jedra ter dogajanja
na reki Krki.
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01016012 Glasila občine
10.910 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva v letu 2015 so porabljena za oblikovanje, tisk in distribucijo jubilejne posebne
številke posvečene jubilejnemu letu, 650. obletnici ustanovitve Novega mesta, ki je izšla v
nakladi 13.000 EUR ter za grafično oblikovanje in postavitev Dolenjskega uradnega lista na
spletno stran MONM. Konec leta 2015 je izšla prva številka lokalnega glasila Novo mesto,
za katero so plačani stroški oblikovanja in tiska v nakladi 13.000 izvodov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z ustanovitvijo in izdajo Dolenjskega uradnega lista so se znižali stroški uradnih objav, ki
so bile obvezne v Uradnem listu RS. Z ustanovitvijo lokalnega glasila Novo mesto
povečujemo informiranost s področja delovanja lokalne samouprave, javnih zavodov in
javnih podjetij ter nevladnih organizacij.
01083001 Sofin. informativn.programa - TV Novo mesto (STARA PP)

40.000

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju informativnega programa. MO Novo mesto je s
TV Novo mesto sklenila pogodbo o sofinanciranju, ki je bila podlaga za izplačilo sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S sofinanciranjem informativnega programa, ki se predvaja vsakodnevno, se povečuje
informiranost občanov s področja delovanja lokalne skupnosti.
01084003 Podpora ostalim društvom
25.331 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 je MO Novo mesto razpisala sredstva za sofinanciranje in delovanje drugih
društev in organizacij. Prijavilo se je 14 društev. Sredstva so odobrena vsem prijaviteljem.
Izplačana so v višini 25.330,70 EUR. 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.

2000 OBČINSKI SVET

113.176 EUR

01011108 Sejnine občinskih svetnikov
43.198 EUR
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. 59/2012).
Občinski svet Mestne občine je imel v letu 2015 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 Statutom Mestne občine Novo mesto.
Naloge so bile opravljene pravočasno, kakovostno, učinkovito in transparentno. Sprejeti akti
so bili z uvedbo Dolenjskega uradnega lista javno in ažurno objavljeni in z novo obliko
uradnih objav je bil prihranjen del proračunskih sredstev za javne objave.
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01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)

51.250

EUR
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. 59/2012. V letu 2015 je bilo 86 sej delovnih teles Občinskega
sveta.
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.
01011110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto (STARA PP)
18.728 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila realizirana za izplačilo denarnih nagrad Mestne občine Novo
mesto za leto 2014, za pripravo in izdelavo priznanj ter za slavnostno sejo Občinskega
sveta – podelitev nagrad za leto 2014.
V skladu z Odlokom o priznanjih nagrade Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
107/2013 - v nadaljevanju: odlok) je Občinski svet za leto 2014 podelil en naziv za častnega
občana, tri nagrade Mestne občine Novo mesto, eno Trdinovo nagrado ter dva grba Mestne
občine Novo mesto.
Posamezne denarne nagrade (nagrada Mestne občine Novo mesto in Trdinova nagrada)
so v skladu z odlokom znašale dve povprečni bruto plači v RS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Komisija za priznanja in nagrade Občinski svet sta izvedla vse aktivnosti v skladu z
Odlokom o priznanjih nagrade Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 107/2013)
pravočasno, kakovostno in transparentno ter tako dosegla zastavljene cilje.

3000 NADZORNI ODBOR
01011111 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor (STARA PP)

21.438 EUR
21.438

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila izplačana za sejnine članic in članov Nadzornega odbora ter za izvedbo
nadzorov po letnem programu nadzora Nadzornega odbora ter na podlagi končnih poročil
o nadzoru v skladu z 8. členom Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter
članov drugih organov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/2012).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nadzorni odbor je sprejel letni program nadzora, opravil nadzore ter pripravil štiri končna
poročila o nadzorih, skladno s 43. členom Statuta Mestne občine Novo mesto. Končna
poročila Nadzornega odbora je obravnaval Občinski svet.

4001 OBČINSKA UPRAVA –
DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

5.929.171 EUR

01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih
2.545.095 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva 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 so bila realizirana v zgoraj
navedeni višini (povprečno število zaposlenih delavcev na podlagi delovnih ur je 81).
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01011112 Sejnine predsedniki in tajniki KS (STARA PP)

89.919

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena izplačilom nadomestil stroškov predsednikom,
podpredsednikom in tajnikom svetov krajevnih skupnosti v zvezi z delom v KS, v katerih so
bili upoštevani tudi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca
in prispevek za zdravstveno zavarovanje v breme delodajalca. Zneski nadomestil so se
izplačevali mesečno na tekoče račune posameznikov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
01011113 Delovanje svetniških skupin (STARA PP)

76.390

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ki
delujejo v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto, in sicer za nakup pisarniškega
materiala, za nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme in drugih osnovnih
sredstev, za nakup drobnega inventarja, potne stroške, plačilo poštnih stroškov, plačilo
stroškov fotokopiranja in tiska, plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti, plačilo
strokovne literature in časopisov, plačilo stroškov izobraževanja, plačilo stroškov strokovne
pomoči, plačilo najemnin in ostalih stroškov za poslovne prostore ter obratovalni stroški,
plačilo reprezentančnih stroškov, plačilo stroškov javnih prireditev - okroglih miz in plačilo
po pogodbah o delu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila svetniških skupinam in samostojnim svetnikom izplačana na podlagi
njihovega zahtevka, pravna podlaga za izplačilo sredstev pa je Pravilnik o sredstvih za delo
svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Ur.l.RS, št. 112/13)
in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/2015).
01013301 Materialni stroški

631.062

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto za svoje delovanje potrebuje določene pogoje, blago in storitve,
na podlagi katerih lahko nemoteno deluje in izvaja svoje naloge. Sredstva proračunske
postavke so namenjena plačevanju stroškov delovanja Občinske uprave, ki poteka na
podlagi izstavljenih računov posameznih dobaviteljev.
Materialni stroški so: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, varovanje
zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna
literatura, oglaševalske storitve, računovodske, knjigovodske in revizorske storitve, izdatki
za reprezentanco, uniforme in službena obleka, električna energija, kuriva in stroški
ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon, telefaks, 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 komunikacijske opreme in računalnikov, najemnine, zakupnine in licenčnine,
plačila za delo preko študentskega servisa, strokovno izobraževanje zaposlenih, članarine
ter drugi splošni material in storitve.
01013303 Vračilo komunalnega prispevka (STARA PP)

109

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

79. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in
108/09) v desetem odstavku določa, da je investitor, ki je plačal komunalni prispevek, pa
pri pristojnem organu za gradbene zadeve ne vloži zahteve za izdajo gradbenega
dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, upravičen do
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vračila plačanega komunalnega prispevka. V kolikor investitor poda zahtevek za vračilo
plačanega komunalnega prispevka in so izpolnjeni vsi navedeni zakonski pogoji, je občina
investitorju dolžna vrniti plačani komunalni prispevek. Višino potrebnih sredstev v zvezi z
vračili plačanih komunalnih prispevkov je pri pripravi proračuna težko oceniti, ker so
določena zahteve za vračilo odvisne še od odločitev upravnega sodišča in ker ni znano,
koliko zahtevkov za vračilo komunalnega prispevka bo podanih med letom in v kakšni višini.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2015 so bile podane tri upravičene vloge za vračilo komunalnega prispevka. Vsa
načrtovana sredstva pa niso bila porabljena, ker so določena vračila komunalnih prispevkov
na podlagi podanih vlog iz leta 2014 odvisna še od odločitev upravnega sodišča.
01013310 Odškodnine

149.953

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 smo izplačali odškodnino trem upravičencem v zvezi z zadevo dolgoletno
zadevo Windisher, vsakemu v višini 24.625,02 EUR. Ravno tako se je zaključil večletni
sodni postopek z Marjanco Grum, ki smo ji plačali odškodnino v višini 61.760,00 EUR,
ostalo pa so bili stroški postopka v tej zadevi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi stroški na tej postavki so bili posledica zaključka večletnih sodnih postopkov
01016006 Str. volilne kampanje za lokalne volitve 2014

6.518

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva s te postavke so bila izplačana v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
42/14) na zahtevo upravičenih organizatorjev volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane občinskega sveta in organizatorjev volilne kampanje za župana, katerih kandidatih
so dosegli najmanj 10% glasov od skupnega števila volilnih upravičencev. Upravičeni
organizatorji volilne kampanje so prejeli 0,33 EUR za dobljeni glas za člane občinskega
sveta in 0,12 EUR za vsak dobljeni glas za volitve župana v prvem in drugem krogu, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ni presegel zneska vseh porabljenih sredstev za
volilno kampanjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila izplačana upravičencem v skladu z zakonodajo in s Sklepom o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list, št. 42/14), s čimer je bila zagotovljena namenska poraba sredstev.
01016007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

5.608

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Konec leta 2015 smo na javni dražbi kupili 0,52% poslovnega deleža podjetja Zarka d.o.o
od podjetja Novoles v stečaju.
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., kupnina pa je bila glede na knjigovodsko vrednost zelo nizka.
01016008 Stroški volitev (STARA PP)

6.583

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za kritje neporavnanih obveznosti organizacije in izvedbe
lokalnih volitev 2014.
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01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov

1.701.212

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V proračunskem letu 2015 je občina odplačala glavnic najetih dolgoročnih kreditov v zgoraj
navedeni višini. V spodnji tabeli prikazujemo odplačila glavnic dolgoročni kreditov po
bankah.

Naziv banke

Znesek odplačila glavnice v proračunskem letu 2015

NLB d.d.

178.045

Banka Koper d.d.

465.004

Unicredit Bank d.d.

468.163

SKB Banka d.d.

590.000

Skupaj

1.701.212

01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov

270.076

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V proračunskem letu 2015 je občina odplačala obresti od najetih kreditov v višini 270.076
EUR, od tega obresti od kratkoročnih kreditov v višini 17.262 EUR in obresti od
dolgoročnih kreditov v višini 252.814 EUR.
01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala

95.999

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina je v proračunskem letu 2015 odplačala glavnice dolgoročnih kreditov iz naslova
EKO sklada, vse do Banke Koper d.d.
01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala
2.134 EUR
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 2015 odplačala v zgoraj navedeni višini.
01084001 Financiranje političnih strank (STARA PP)

37.622

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so se razdelila političnim strankam, ki imajo sedež v Občinskem svetu MO NM.
Za leto 2015 je za en glas, ki ga je politična stranka prejela na lokalnih volitvah leta 2014,
pripadalo 0,25 EUR. V spodnji razpredelnici je prikaz zneskov, ki je pripadal posamezni
politični stranki, in sicer:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ime politične stranke
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
STRANKA MIRA CERARJA SMC
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DESUS
–
DEMOKRATIČNA
STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SOLIDARNOST
LGS – LIBERARNO GOSPODARSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENIJA ZA VEDNO

Število
glasov
1645
1453
1285

Znesek
v
EUR/mesec
411,25
363,25
321,25

1076
974
869
714
703

269,00
243,50
217,25
178,50
175,75
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9.
10.
11.
12.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD
ZAVEZNIŠTVO ZA NOVO MESTO – ZaNM (ZaAB,
ZARES)
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS

577
495

144,25
123,75

438
388

109,50
97,00

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

Sredstva so bila političnim strankam v omenjenih zneskih odobrena na podlagi 26. člena
Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
103/07, 99/13 in 46/14), 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
7/13 in 18/15) in sklepa župana o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto
v letu 2015, št. 040-18/2015 z dne 24.4.2015.
01084002 Novoletna obdaritev otrok
16.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega poziva v letu 2015. Prejemnik je bilo Društvo
prijateljev mladine Mojca za novoletno obdaritev otrok iz Mestne občine Novo mesto. Je
društvo, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju mladine in že tradicionalno
več kot dva desetletja organizira obdaritev otrok s pomočjo številnih sponzorjev in občine.
Višina izplačanih sredstev je znašala 16.000,00 EUR za leto 2014, ker projekt poteka konec
decembra in je prenos izplačila v naslednje proračunsko leto.
01084005 Urejanje grobišč (STARA PP)

699

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju spomenikov in spominskih obeležij ter
vzdrževanju grobov na pokopališčih v MO Novo mesto, ki nimajo lastnika.
05086006 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu (STARA PP)

14.855

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi 79. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni
list RS, št. 77/2007-UPB, 56/2008, 4/2010 in 20/2011) je lokalna skupnost na podlagi
javnega poziva zagotovila sredstva za »pokrivanje stroškov, ki so povezani z
zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja« organizacije (kulturna društva, zveze,
zasebne zavode), ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. Na javnem pozivu so
kandidirali trije prijavitelji, ki izpolnjujeta razpisne pogoje. Sredstva so dodeljena dvema, ker
en prijavitelj ima brezplačno uporabo prostorov in ne plačuje najemnino.
2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava

162.386

EUR
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 2015 so se izvajala naslednja dela:
tekoče vzdrževanje opreme na Seidlovi in Rotovžu,
prenova pisarn na Seidlovi,
zamenjava stavbnega pohištva na stanovanjskem bloku na Kočevarjevi 10a,
prenova elektro omarice za potrebe prireditev na Glavnem trgu,
prenova in oprema pisarne za energetsko svetovanje,
prenova strehe na prostorih arhiva v Drgančevju,
pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo dimnih naprav na stanovanjih v lasti
MONM,
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-

adaptacija kopalnic v stanovanjih na Vavpotičevi 3 in Kočevarjevi 10a,
zamenjava stavbnega pohištva v kletnih prostorih na Vavpotičevi 3,
zamenjava strešne odprtine na Kočevarjevi 10a,
prenova javne razsvetljave na Petelinjeku,
izvedba razpisa za prenovo strehe na upravni stavbi MONM,
priprava na rušitve objektov v Drgančevju,
tekoče vzdrževanje počitniških objektov v Nerezinah.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
2301013312 Investicijski odhodki-Energetika (STARA PP)

48.697

EUR
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,
- izdelavi energetskih izkaznic za javne objekte v lasti MONM in objekte, ki jih MONM oddaja
v najem,
- izdelavi investicijske dokumentacije in strokovne analize prihrankov za potrebe javno
zasebnega partnerstva,
- izdelavi razširjenih energetskih pregledov za objekte OŠ Dolž, OŠ Podgrad, OŠ Birčna
vas, OŠ Center, OŠ Dragotina Kette, OŠ Brusnice in VVE Brusnice, OŠ Otočec, Kulturni
center Janeza Trdina, Dolenjski muzej - stavba Nob In Križatija, VVE Rdeča Kapica,
Poslovno-stanovanjski kompleks Rozmanova 10, OŠ Stopiče s telovadnico Stopiče.
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

Navezava na OB085-13-0001 Energetika in na OB085-15-0103 Energetske izkaznice.
2311063007 Prenova mestne tržnice (STARA PP)

3.928

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izdelana je bila predinvesticijska zasnova in investicijski program za gradnjo mestne tržnice.
Ostale aktivnosti niso bile izvedene, ker še ni izdano gradbeno dovoljenje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi, saj se projekt brez izdanega gradbenega dovoljenja ne more
nadaljevati.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice. Projekt čaka na izdajo gradbenega
dovoljenja, nato pa bo stekel postopek izbire izvajalca.
2311063011 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje (STARA PP)

33.186

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za odkupe zemljišč za potrebe izgradnje avtobusnega
postajališča v naselju Gabrje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila dosežena v skladu z zagotovljenimi sredstvi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju
Gabrje.
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2311064004 Ureditev mestnega jedra (STARA PP)
31.140 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Del sredstev je bil porabljen za pripravo strokovnih podlag za izdelavo projektne
dokumentacije za pripravo prometne rešitve za območje Kandijske ceste v križišču
Kandijske ceste s Kandijskim mostom in Trdinovo ulico in v križišču Kandijske ceste z
Jakčevo ulico in priključkom na parkirišče na Kandijski cesti (Windischer). Del sredstev je
bil porabljen za izdelavo elaboratov za pripravo začasnih prometnih ureditev in za izdelavo
projektne dokumentacije Kandijske ceste.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija ciljev je v fazi izvajanja nalog za dosego le teh.
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.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA
02091101 Vrtec Ciciban

5.542.313 EUR
2.058.805

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31.12.2015 financiralo 41 oddelkov, vključno z bolnišničnim
oddelkom. Skupno število vključenih otrok konec leta 2015 je bilo 700, od tega 652
novomeških otrok. V realiziranem znesku za leto 2015 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 61,36%, delež staršev 29,27%, delež
drugih občin 4,38% in delež Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 4,99%.
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

182.161

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

VVE Brusnice - enota pri osnovni šoli - iz te postavke se je do 31.12.2015 financiralo 4
oddelke, od tega za 78 novomeških otrok. V realiziranem znesku za leto 2015 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, 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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02091103 VVE Stopiče

378.398

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31.12.2015 financiralo 8 oddelkov, od tega za 132 otrok. V
realiziranem znesku za leto 2015 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, 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

112.162

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31.12.2015 financiralo 3 oddelke, od tega za 37 otrok iz novomeške
občine. V realiziranem znesku za leto 2015 so tudi stroški, ki jih je v skladu z zakonom in
sklenjeno pogodbo o koncesiji občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa
(sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti
za delo delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni ter morebitno nedoseganje
normativov v oddelku).
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

109.599 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je v letu 2015 financiralo 3 oddelke, od tega za 53 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

2.333.294

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31.12.2015 financiralo 44 oddelkov, od tega dva romska. Skupno
število vključenih otrok konec leta 2015 je bilo 784, od tega 763 novomeških otrok (vključno
s 28 Romi). V realiziranem znesku za leto 2015 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 63,20%, delež staršev 29,40%, delež
drugih občin 2,20% in delež Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 5,20%.
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
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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.
02091109 Varstvo otrok v drugih občinah
128.114 EUR

Iz te postavke se je do 31.12.2015 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
90.221 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31.12.2015 financiralo 2 oddelka, od tega za 28 otrok iz novomeške
občine. V realiziranem znesku so poleg programskega dela zajeti tudi stroški, ki jih je v
skladu z zakonom in sklenjeno pogodbo o koncesiji občina dolžna plačevati in niso všteti v
ceno programa (sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v
primeru nezmožnosti za delo delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni ter morebitno
nedoseganje normativov v oddelku).
02091119 Varuh predšolskih otrok

4.752

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke se je do 31.12.2015 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.
2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

144.808

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev so bile v letu 2015 izvedena vzdrževalna dela
v vrtcu Ciciban enota Labod, kjer so bile urejene sanitarije in delna menjava oken. V vrtcu
Pedenjped je bila nabavljena oprema za igralnice v enoti Redeča kapica in uredilo se je
parkirišča v Rdeči kapici, nabavljeni so bili servirni vozički v enoti Metka in Rdeča kapica.
Nabavljena je bila tudi računalniška oprema ter pomivalni stroj za centralno kuhinjo v enoti
Pedenjped. Delno so se obnovile tudi lesene trase v enoti Ostržek.
V vrtcu pri OŠ Stopiče je bil nabavljen lupilec krompirja in prekucna ponev. V vrtcu Brusnice
pa je bila nabavljena napa v razdelilni kuhinji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Plan je bil realiziran v celoti. Fizično je bila realizirana tudi prestavitev kotlovnice iz objekta
Janko v objekt Metka, vendar pa bo plačilo zaradi plačilnih rokov plačano iz proračuna za
leto 2016.

4003 OBČINSKA UPRAVA – IZOBRAŽEVANJE
03091201 Posvetovalnica za učence in starše

2.280.851 €
114.537

EUR
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 89.993,80 EUR, za
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prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 13.532,34 EUR, za tekoče in
programsko odvisne materialne stroške pa 11.011,11 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.
03091202 Glasbena šola Marjana Kozine
66.590 EUR
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 48.389,57 EUR, za permanentno izobraževanje učiteljev
višini 3.200,00 EUR, za programsko odvisne materialne stroške v višini 5.000,00 EUR in za
nakup in obnovo glasbil v višini 10.000,00 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
03091203 Osnovna šola Dragotin Kette

16.740

EUR
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 14.657,89 EUR, za prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje pa v
višini 2.082,19 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

541.131

EUR
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:
varovanje objektov, dimnikarske storitve, stroški najemnin za prostore vzete v najem za
izvajanje dejavnosti) v zgoraj navedeni višini.
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.
03091207 Tekmovanja učencev v znanju

9.500

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Poročila o dosežkih, udeležbi in organizaciji tekmovanj učencev v znanju v šolskem letu
2014/15 je poslalo 8 osnovnih šol. Sredstva so bila šolam razdeljena na podlagi meril za
zgoraj navedene namene v skupni višini 9.500,00 EUR. 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 Šmihel, sledila ji je OŠ Center 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.
03091208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni

21.000

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Osnovne šole so v letu 2015 prejele 21.000,00 EUR za sofinanciranje naravoslovnih in
kulturnih dni, ki jih bodo v šolskem letu 2015/2016 izvedle v skladu z letnim delovnim
načrtom in predmetnikom. S temi sredstvi jim je delno sofinancirana izvedba enega
naravoslovnega ali kulturnega dneva.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilj je bil dosežen.
03091211 Zgodnje poučevanje tujega jezika
20.820 EUR
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 dalje sredstev 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.
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 tuj jezik uči. V letu 2015 so bila
osnovnim šolam izplačana sredstva za poučevanje tujega jezika v višini 20.819,65 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
03091212 Sofinanciranje kosil

46.572

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 so se približno 122 učencem iz socialno ogroženih družin krili stroški kosil, za
kar je bilo šolam nakazanih 46.571,74 EUR.
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 subvencionirano kosilo, so le-to dobili.
03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

70.311

EUR
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. Od septembra dalje pa so bila sredstva namenjena še
za sofinanciranje plač in drugih osebnih prejemkov za romsko mentorico na OŠ Bršljin in
na OŠ Dragotina Ketteja, kateri smo zagotavljali tudi sredstva za polovično zaposlitev z
deljenim delovnim časom za spremljevalko pri prevozu romskih učencev v osnovno šolo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto

102.080

EUR
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. Realiziranih je bilo 97,22% od načrtovanih 105.000,00 evrov 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 kvalitetnega raziskovalca
za vsaj 10% delovnega časa.
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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 ni bil izpolnjen v celoti
zaradi usklajevanja medsebojnih razmerij med visokošolskih zavodom FOŠ in MONM.
03095001 Razvojno izobraževalni center

382.834

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za Razvojno izobraževalni center (v nadaljevanju RIC) so bila v letu 2015 porabljena
sredstva v skupni višini 290.680,41 EUR, od tega je bilo neposredno RIC-u nakazanih
7.758,23 EUR za plače in druge osebne prejemke za delo lokalnega koordinatorja, ki je bil
iz proračuna lokalne skupnosti financiran do vključno marca, razliko v višini 282.922,18
EUR pa predstavljajo stroški vezani na prostore na lokaciji Topliška cesta 1.
03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

58.450

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 sta bili z RIC-em sklenjeni dve pogodbi za izobraževanje odraslih v skupni višini
58.450,00 EUR.
Pogodba o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih je bila sklenjena v višini
42.700,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za dejavnosti kot so projekti: Simbioza,
Svetovalno središče Novo mesto, Podporna svetovalna dejavnost za odrasle, Po poti kultur,
4.Regijski festival ZaTE, PUM – Projektno učenje za mlajše odrasle, Začetna integracija
priseljencev – ZIP, Študijski krožki, Regionalna Borza znanja, EDUS – središče za
samostojno učenje, Program Univerze za starejše, TVU 2015, SNIO – programi splošnega
neformalnega izobraževanja odraslih in Center medgeneracijskega učenja – CMU.
Pogodba za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Romov je bila sklenjena v
višini 15.750,00 EUR. Po pogodbi so se sofinancirali programi in aktivnosti za izobraževanje
odraslih Romov, kot so: Romi med nami – drugačnost nas povezuje, Projekt Finally, Projekt
SORO – 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.
03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

34.759

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za prevoze učencev v osnovno šolo s šolskimi kombiji so bili osnovnim šolam v letu 2015
plačani stroški za opravljene prevoze v višini 34.758,90 EUR.
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 v šolo in iz
šole.
03096002 Prevoz učencev - javna prevoz. sredstva
538.734 EUR
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 2015 je bilo za prevoze porabljenih 538.733,58
EUR. V teh sredstvih so zajeta plačila za obveznosti iz leta 2015 v višini 395.739,51 EUR
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in plačane prenesene obveznosti iz leta 2014 v višini 142.994,07 EUR. Neplačanih
obveznosti iz leta 2015, ki se bodo prenesla v leto 2016 pa je za 164.354,49 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 klub temu, da realizacija plačil ni bila tekoča.
03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij

10.997

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 je bilo Razvojnemu centru Novo mesto zagotovljenih 10.996,99 EUR 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.
2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
46.022 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na osnovnih šolah so bila sredstva porabljena za različna vzdrževalna dela. Tako je bil
saniran jašek v kuhinji na OŠ Dragotin Kette ter izveden servis plinskih kotlov . V
podružnični šoli Birčna vas smo izvedli priklop objekta na javno kanalizacijo. Osnovni šoli
Bršljin smo sofinancirali nakup kombija za prevoz učencev. Izdelali smo tudi projektno
dokumentacijo za razširitev parkirišča ob OŠ Otočec, glasbeni šoli pa smo sofinancirali
delno menjavo oken na vzhodni fasadi. Pri Osnovni šoli Grm smo sanirali udor zemljine ob
objektu telovadnice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postavka finančno ni bila realizirana po predvidnem planu, ker je prišlo do zamika pri
terminskem planu izvajanja del prekritja strehe na OŠ Šmihel, zaradi dvakratnega postopka
oddaje javnega naročila ter v drugem postopku, po izdani odločitvi o izbiri izvajalca, do
pritožbe. Streha je bila fizično končana konec decembra 2015, finančna realizacija pa se
bo delno prenesla v leto 2016.
2303091224 Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik in vrtec Najdihojca

111.737

EUR
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, dokončanje objekta je predvideno za februar 2016. Izvajalec je v
tem časi izdelal projektno dokumentacijo, pridobil gradbeno dovoljenje ter postavil objekt
ter ga povezal z obstoječim objektom. Na podružnični šoli Mali Slatnik je bila v sklopu
energetske sanacije (razpis izveden v letu 2014) izvedena tudi menjava oken, sanirani so
bili kletni zidovi pred vplivom vlage ter bili toplotno izolirani. Izvedena pa je bila tudi
plinifikacija kotlovnice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Fizična realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev. Del že izvedenih del pa se bo
finančno zaradi plačilnih rokov realiziral 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 št. OB085-14-0007 OŠ in vrtec na Malem Slatniku. Projekt bo
zaključen leta 2016 s plačilom stroškov za dokončanje prizidka.
2303091226 Investicijski odhodki-Sanacija teras na OŠ Deska

42.691

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt je bil fizično zaključen že v letu 2014. Zaradi plačilnih rokov se je plačilno končne
situacije za postavitev nadstrešnice na OŠ Drska prenesla v proračun 2015.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je zaključen v okviru planiranih sredstev.

41

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-14-0012 OŠ Drska -sanacija teras. Projekt je bil fizično
dokončan v letu 2014, finančno pa s plačilom končne situacije v letu 2015.
2303091228 Investicijski odhodki- OŠ Center

45.347

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na objektu Osnovne šole Center smo v letu 2015 zamenjali 54 oken. Prva menjava oken
se je pričela leta 2012 (52 oken), leta 2013 (50 oken), leta 2014 (34 oken). Za zamenjavo
ostane še 105 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.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT
04081001 Agencija za šport

1.845.278 EUR
290.000

EUR
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, regres, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje,
prispevke delodajalca za trinajst redno zaposlenih v javnem zavodu Agencija za šport Novo
mesto.
04081002 Trenerji mlajših kategorij (STARA PP)

96.162

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 in
Letnega programa športa v MONM za leto 2015 so bila sredstva realizirana za plače,
regres, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, prispevke delodajalca za šest
trenerjev mlajših kategorij, zaposlenih v zavodu (atletika, kolesarstvo, rokomet, nogomet,
košarka, odbojka).
04081003 Materialni stroški

203.500

EUR
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 postavitev
drsališča in materialne stroške obratovanja le tega od decembra 2015 do februarja 2016.
04081005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (STARA PP)
22.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014), Letnega programa športa v MONM za leto 2015 in Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so bila sredstva realizirana za
sofinanciranje programov Mali sonček, Naučimo se plavati, Rudolfovi tedni športa in druge
športne programe, ki jih je organizirala Agencija za šport. Sofinanciralo se je propagandno
gradivo, prevozi vrtčevskih otrok na bazen, sofinanciranje strokovnih delavcev - učiteljev
plavanja in drugega strokovnega kadra za program Mali sonček, Naučimo se plavati (10-
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urni plavalni tečaj za prilagajanje na vodo za vrtce) in za Mini olimpijado za zadnjo starostno
skupino otrok v vrtcih. V programe so bili vključeni vsi vrtci iz MONM. Ostale aktivnosti je
Agencija za šport izvajala na podlagi prijav na razpis (npr. Naučimo se smučati, drsanje).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj: Vključenost vseh vrtcev iz MONM. Cilj je bil dosežen.
04081006 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine (STARA PP)

28.000

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014), Letnega programa športa v MONM za leto 2015 in Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so bila sredstva realizirana za programe
Zlati sonček (izvaja se kot nadaljevanje iz predšolske dobe v prvi triadi OŠ), Krpan (izvaja
se v drugi triadi OŠ), Naučimo se plavati ( 10–urni plavalni tečaji za učence 1. razredov),
Hura prosti čas! in druge programe. Sofinanciralo se je propagandno gradivo, organizacija
in izpeljava 15-urnih plavalnih tečajev (neplavalci v zadnji triadi) in 20-urni plavalni tečaji (za
3. razrede, je del učnega načrta) na skupino največ 20. otrok ter organizacija (nagrade –
pokali, sodniški stroški, objekti).
S postavke smo sofinancirali izvedbo šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol
ter stroške sodelovanja ekip novomeških šol na tekmovanjih višjega ranga (prehrana in
prevoz), prevoz športnikov na igre prijateljstva v Bihać in na mednarodne športne igre
Tricolore, v Italiji. V program so se vključile vse osnovne in srednje šole iz MONM.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj: Vključenost vseh OS iz MONM. Razen OŠ Stopile so se vključile vse osnovne šole.
04081007 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (STARA
PP)
135.000
EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) in Letnega programa športa v MONM za leto 2015 so bila sredstva
realizirana za sofinanciranje vadbe, strokovnega kadra in materialnih stroškov za izvajanje
32. programov rednega dela z otroci in mladino v športnih društvih in klubih. Razdeljena so
bila se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MONM. Z izvajalci so bile
sklenjene Pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2015.
04081008 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (STARA PP)

29.900

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) in Letnega programa športa so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
70. celoletnih in počitniških športnih programov za otroke in mladino, ki so jih izvedla
športna društva. Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO
NM.
04081009 Šolska športna tekmovanja (STARA PP)

10.000

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Letnega programa športa so bila sredstva realizirana za sofinanciranje šolskih
športnih tekmovanj učenk in učencev iz osnovnih šol v MONM. Razdeljena so bila na
podlagi športnih uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih tekmovanjih in nakazana v
enkratnem znesku po zaključku šolskega leta osnovnim šolam na osnovi poročila Agencije
za šport. Izdan je bil bilten šolskih športnih tekmovanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vključene vse osnovne šole, razen OŠ Stopiče.
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04081010 Bazen na OŠ Grm (STARA PP)

17.100

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila realizirana za kritje materialnih stroškov uporabe bazena za izvedbo vseh
plavalnih tečajev in drugih plavalnih aktivnosti za vse vrtce in osnovne šole iz MONM.
Sredstva je na podlagi izdanih zahtevkov in predloženih računov prejela Agencija za šport,
ki je upravljavec objekta.
04081011 Športna rekreacija

31.240

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) in Letnega programa športa v MONM za leto 2015 so bila sredstva
realizirana za sofinanciranje 60. programov športne rekreacije v športnih društvih in klubih.
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.
04081012 Kakovostni šport

123.020

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) in Letnega programa športa v MONM za leto 2015 so bila sredstva
realizirana za sofinanciranje vadbe športnikov (37. člen ZSpo) v 28. športnih društvih in
klubih, v kolektivnih in individualnih športnih panogah, v tekmovanjih za naslov državnega
prvaka. Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MONM.
04081013 Vrhunski šport - kategorizirani športniki

11.130

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) in Letnega programa športa v MONM za leto 2015 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 MO NM. V letu 2015 je bilo na podlagi
kategorizacije OKS - ZŠZ v MONM 151 kategoriziranih športnikov, od tega je 88 doseglo
mladinski razred, 31 državni razred, 24 perspektivni razred, 6 mednarodni razred, 2
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 2014
se je število povečalo iz 134 na 151 kategoriziranih športnikov.
04081014 Interventna sred. na področju športa

4.200

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Letnega programa športa za leto 2015 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. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa.
04081016 Šport invalidov
5.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) , Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) in Letnega programa športa v MONM za leto 2015 so bila sredstva
namenjena sofinanciranju športnih programov invalidov v društvih s sedežem v MONM in z
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večino članstva iz MO NM. Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje
LPŠ v MO NM.
04081018 Športne prireditve

102.420

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) in Letnega programa športa so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
materialnih stroškov organizacije 57. športnih prireditev lokalnega pomena in velikih
mednarodnih športnih prireditev, ki so jih izvedla športa društva. Razdeljena so bila na
osnovi javnega razpisa. Sofinancirana je bila tradicionalna občinska prireditev Športnik leta
2014, Novomeški tek 2015, Skoki v Krko 2015, čolnarjenje, Maraton ob Krki 2015.
Organizator ali soorganizator teh prireditev je bila Agencija za šport, ki je sredstva prejela
na podlagi zahtevkov in vseh dokazil o izvedenih projektih.
2304081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
EUR

62.107

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Agencija za šport št. 0070-1/2012, Nacionalnega programa športa (Ur.l. RS, št. 26/2014) in
Letnega programa športa v MONM za leto 2015 so bila sredstva realizirana za investicijsko
vzdrževanje športnih objektov v lasti MO NM, s katerimi upravlja Agencija za šport.
Izplačana so bila na podlagi zahtevkov in računov Agencije za šport.
2304081023 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča

50.000

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Agencija za šport št. 0070-1/2012, Nacionalnega programa športa (Ur.l. RS, št. 26/2014) in
Letnega programa športa v MONM za leto 2015 so bila sredstva realizirana za obnovo
obstoječih otroških in športnih igrišč, rednemu vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral,
ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč. Sredstva je prejela Agencija za šport, na
podlagi zahtevkov in računov o opravljenih delih.
2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas

2.715

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Strošek predstavlja preneseno obveznost za investicijsko vzdrževanje objekta Velodroma
iz leta 2014, ko je objekt upravljala še Agencija za šport.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postavka je realizirana v okviru planiranih sredstev.
2304081032 Mestna večnamenska dvorana Portoval

485.379

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za gradnjo večnamenske športne dvorane Portoval smo izvedli plačilo komunalnega
prispevka. Plačilo ob izdaji gradbenega dovoljenja ni bilo plačano, ker na proračunski
postavki ni bilo zagotovljenih zadostnih sredstev.
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

Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0015 Mestna večnamenska dvorana Portoval. V
letu 2015 je bil plačan komunalni prispevek.
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2304081033 Večnamenski športni objekti (STARA PP)

106.205

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na tej postavki je bilo izvršeno plačilo komunalnega prispevka za gradnjo vzhodne tribune
v Portovalu, plačilo končne situacije za izdelavo PGD projektne dokumentacije vzhodne
tribune ter ostale investitorske stroške za prijavo na razpis za sofinanciranje gradnje
vzhodne tribune.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je realiziran v okviru planiranih sredstev.
2304081038 Sofin. obnove garderobe ob nogom. igrišču za umetno travo
30.200 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Obstoječe stanje sanitarno garderobnega dela ob igrišču z umetno travo je bilo dotrajalo in
potrebno obnove. Za vodenje projekta je bila pooblaščena Agencija za šport, ki je projekt
prijavila za sofinanciranje na Fundacijo za šport. Vsebina prijave je vsebovala obnovo
sanitarno garderobnih objektov (kontejnerjev, nabavo novega semaforja za nogomet ter
dveh montažnih golov). Projekt je bil ocenjen na 76.440 EUR. Mestna občina Novo mesto
je projekt sofinancirala v višini 30.200 EUR, Fundacija za šport je projekt sofinancirala v
višini 31.240 EUR, Nogometna zveza Slovenije pa v višini 15.000 EUR. Projekt je bil tako
uspešno zaključen konec leta 2015.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je bil realiziran 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 OB085-15-0109. Projekt je zaključen.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

1.868.144 EUR

05082001 Knjižnica Mirana Jarca
824.525 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca (Ur. l.
RS, št. 43/2013-UPB1), Zakona o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo 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 realizirana v celoti program dela ter vpeljala nove programske vsebine (Trdinov
pohod, Literarno pot po Rudolfovi poti), pridobila sredstva na javnih razpisih Ministrstva za
kulturo.
05082002 Kulturni center Janeza Trdine
232.457 EUR
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 financirala
plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za 9 zaposlenih v zavodu,
materialne stroške zavoda, Zveze kulturnih društev Novo mesto in Javnega sklada za
kulturne dejavnosti, OI Novo mesto ter programske stroške zavoda. Realizirano je tudi
investicijsko vzdrževanje (notranja sanacija prostorov, nakup nove elektronske opreme).
Realizacija od januarja do decembra 2015 je znašala 232.457,12 EUR.
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 uvedel
nov program Sem glasba, sem mesto ter izpeljal 20. obletnico ustanovitve KCJT.
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05082003 Dolenjski muzej

147.000

EUR
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 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 v Jakčevem domu. Ostale 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 ob 650. obletnici ustanovitve Novega
mesta: zgodovinska razstava in spremljajoči katalog Tisočletja na okljuku Krke, razstava
pečnic, projekt Sem glasba, sem mesto, Novo mesto na razglednicah, likovna razstava
Vladimirja Lamuta ob 100. obletnici rojstva.
05082004 Drugi materialni stroški

12.745

EUR
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), varovanje dveh Maturantskih parad 2015 na Glavnem trgu in na Novem trgu.
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 in Maturantski paradi na Novem in Glavnem trgu so uspešno realizirani.
05082018 Anton Podbevšek Teater
405.753 EUR
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 financira
plače za 8 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, organiziral konec leta 2 gostovanja, in sicer
nagrajeno predstavo zagrebškega gledališča Eurokaz in nagrajeno predstavo
Borštnikovega srečanja.
05084001 Programi na področju kulture
65.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je letos uvedla novo proračunsko postavko, 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. Javni poziv je bil
triletni. Lokalna skupnost po Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo zagotavlja
sredstva za projekte in programe, ki nastajajo v občini. Na javnem pozivu so sredstva prejeli
Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto za profesionalno vodenje ljubiteljske
kulture, delavnic in občinskega ter regionalnega programa ljubiteljske kulture, Glasbena
šola Marjana Kozine za delovanje Novomeškega simfoničnega orkestra ter KC Janeza
Trdine za projekt Festivala Jazzinty, Založba Goga je prejela sredstva za redni založniški
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program ter mednarodne literarne 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). Višina razpisanih sredstev je znašala 65.000,00 EUR. Sredstva so
dodeljena 7 prijaviteljem v višini 65.000,00 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi programi so v celoti realizirani.
05084002 Revija Rast
27.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Z letom 2014 je osnovni 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. 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 smo sklenili petletno pogodbo za izdajo revije.
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 dvojne številke revije Rast (1-2, 3-4, 5-6).
05084003 Redno delo kulturnih društev
69.410 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa so sredstva razdeljena na osnovi javnega razpisa in
predloga Strokovne komisije za kulturo. V letu 2015 je objavljen triletni razpis. Sredstva so
razdeljena društvom, ki delujejo na področju kulture in so registrirana pri Upravni enoti v
Novem mestu. Na razpisu je kandidiralo 27 prijaviteljev, od tega med vrhunske sodi 5
društev, ostalih 22 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
39.973 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 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. Višina razpisanih sredstev je znašala 40.0000,00 EUR. Prispelo je 29 vlog, od tega
20 s področja ljubiteljske kulture in posameznikov in 9 s področja profesionalne kulture in
samostojnih kulturnih ustvarjalcev in so sredstva odobrena vsem prijaviteljem.
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 2015.
05084010 Novomeški poletni večeri

28.000

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa so bila sredstva razdeljena preko javnega poziva, ki je
bil triletni. Višina razpisanih sredstev je znašala 28.000 EUR za leto 2015. Prispela je 1
vloga. Izbrana je Založba Goga, ki je pripravila celovit program skozi poletje namenjen vsem
generacijam in vsebinsko bogat.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Prijavitelj je pripravil uspešen in raznolik program, ki je potekal vsak četrtek in soboto v
julijskem in avgustovskem času na Glavnem trgu v Novem mestu. Dogodki so bili odlično
obiskani in so se mrežili tudi z drugimi organizatorji (Festival Jazzinty, Grem domov v Novo
mesto, Galerija na prostem).
05084012 Obletnica rojstva pomembnih Novomeščanov

2.000

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena obeleževanju pomembnih obletnic znanih Novomeščanov. Na
poziv, ki je bil namenjen obeleževanju 100. obletnice Vladimirja Lamuta in 100. obletnice
Boga Komelja (sofinanciran iz drugega razpisa) je prispela ena prijava za obeleževanje
rojstva Vladimirja Lamuta. Sredstva smo v celoti dodeli prijavitelju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Obeležitev 100. obletnice rojstva Vladimirja Lamuta je bila izvedena v Jakčevem domu v
obliki zelo pregledne razstave Lamutovih del. Dogodek je bil odlično obiskan, kot tudi obisk
razstave po njeni otvoritvi.
05086002 Akcija zaščite kulturne dediščine

7.976

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine 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.
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 je prejel sredstva za restavriranje
urnega mehanizma iz rotovža, ki je razstavljen v avli rotovža ter za organizacijo okrogle
mize na temo povezovanja kulturne dediščine in turizma.
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) ter za ohranjanje tehnične dediščine (urni mehanizem).
Projekti so bili uspešni ter so vključeni v dogodek Dnevov evropske kulturne dediščine, ki
so potekali v obliki prireditev v septembru 2015.
05086005 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

2.500

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo 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 2015 so sredstva namenjena postavitvi kamnitega obeležja v parku Rastoče
knjige pred Knjižnico Mirana Jarca, ki je posvečeno partnerskemu mestu Bihać.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S postavitvijo spominskega obeležja v Parku Rastoče knjige se oblikuje prostor s
postavljenimi plastikami (skulpturami) v parku pred Knjižnico Mirana Jarca in se gradi
projekt Rastoče knjige na podlagi ideje in pobude častnega občana MONM dr. Janeza
Gabrijelčiča.
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2305082022 Investicijski odhodki - KCJT

3.805

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva predstavljajo investicijsko vzdrževalna dela na Kulturnem centru Janeza Trdine in
sicer za sanacijo ventilacijskega sistema ter zamenjavo počenih ekspanzijskih posod.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so porabljena 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 OB085-14-0020. Projekt se bo nadaljeval v okviru Energetske
sanacije.

4007 OBČINSKA UPRAVA –
INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

97.200 EUR

07097003 Mladinski projekti
34.100 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l . RS, št. 42/2010)
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 ali poziva.
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 marcu smo
v letu 2015 podprli delovanje dveh organizacij z statusom mladinskega centra Lokal patriot
in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, delovanje nevladnih organizacij,
ki delujejo na področju otrok in mladine (27 organizacij) z 25 izvedenimi projekti. V
primerjavi z letom 2014 je v letu 2015 število izvedenih projektov ostalo na enakem nivoju.
Povečala se je skupna vrednost prijavljenih projektov za več ko 30%, višina zaprošenih
sredstev pa se je povečala za skoraj 7%.
07097004 Celoletni mladinski programi
54.300 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l . RS, št. 42/2010)
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 ali poziva.
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 marcu smo
v letu 2015 podprli delovanje dveh organizacij z statusom mladinskega centra in delovanje
ostalih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrok in mladine z 9 celoletnimi
programi.
V primerjavi z letom 2014 je v letu 2015 število izvedenih programov ostalo na enakem
nivoju. Povečala pa se je skupna vrednost prijavljenih projektov za več ko 30%. Povečala
se je tudi višina zaprošenih sredstev za skoraj 7%.
07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnin

8.800

EUR
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. 42/2010). 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

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

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO

1.685.015 EUR

08084001 Območno združenje rdečega križa

50.000

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvi zakona o Rdečem križu Slovenije občina
zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti. Sredstva so bila namenjena za letovanje
otrok, srečanja in obdaritev starejših občanov in za izvajanje 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.
08084003 Društvo upokojencev - hiša sožitja (STARA PP)
16.300 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Medgeneracijsko središče ( Hiša sožitja) je program Društva upokojencev Novo mesto, ki
ponuja
starejši generaciji aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa
ter
medgeneracijsko sodelovanje. Sredstva so bila namenjena za pokritje materialnih
stroškov.
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 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje materialni stroškov programa Sprejemni in
dnevni center 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

11.176

EUR
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
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.
08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka
80.920 EUR
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.
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08107002 Denarne pomoči
87.741 EUR
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 nakup šolskih potrebščin, doplačilu šole v naravi, kritju najnujnejših
življenjskih stroškov, za nakup kurjave in ozimnice, za nabavo ortopedskih in tehničnih
pripomočkov za bolne, za 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. V ta namen je bilo iz proračuna izplačanih 87.741
EUR.
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
10.766 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva v višini 10.765,54 EUR 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.
08109001 Splošni socialni zavodi
304.465 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V devetih splošnih socialnih zavodih je bilo v letu 2015 nastanjenih v povprečju 50 občanov,
za katere je Mestna občina zagotavljala plačilo ali doplačilo oskrbnih stroškov, saj sami ali
njihovi preživninski zavezanci niso imeli zadostnih sredstev za plačilo institucionalnega
varstva. V ta namen je bilo porabljenih 304.464,50 EUR sredstev.
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.
08109002 Posebni socialni zavodi
136.886 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Posebni socialni zavodi in stanovanjske skupnosti so namenjeni varstvu težje in težko
duševno ter telesno prizadetih odraslih oseb. V letu 2015 je bilo v posebnih socialnih
zavodih nameščenih v povprečju 17 občanov občine Novo mesto. Porabljenih sredstev je
bilo v višini 136.885,70 EUR.
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.
08109003 Varstveno delovni center
198.296 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2014 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 23 duševno prizadetih občanov naše občine, za katere je občina
prispevala oskrbne stroške v skupni vrednosti 198.296,12 EUR.
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08109005 Pomoč na domu

379.363

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, ki se
začne izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. V letu 2015 je
bilo v povprečju 170 uporabnikov pomoči. Za pomoč na domu je bilo v preteklem letu
porabljenih 379.362,69 EUR.
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 in število efektivnih ur.
08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva

162.609

EUR
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
120.566 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 28 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
115.929 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi zakona 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 2015 je nalogo družinskega
pomočnika opravljalo v povprečju 11 oseb, za katere je bilo iz proračuna porabljenih
115.928,75 EUR.
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.
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4009 OBČINSKA UPRAVA - ROMI
2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov
EUR

35.419 EUR
35.419

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena uresničevanju Strategije reševanja
romske tematike za obdobje 2013-2020 v MONM, sprejeta na občinskem svetu dne
26.09.2013. V letu 2015 smo si kot prioritetno nalogo zastavili uresničevanje naslednjih
izvedbenih ukrepov,
navedenih v omenjenem dokumentu:
- Ureditev hišnih številk v naselju Žabjak-Brezje, Ruperč vrh in Šmihel
Hišne številke za romsko naselje POGANCI so bile urejene s projektom, ki ga je
realiziralo podjetje Geodet, vendar še niso vnesene v kataster, ker še ni soglasja z
lastnikom. Za ostala romska naselja tega nismo realizirali, ker so hišne številke vezane na
celovito reševanje urejanja naselij. V ostalih naseljih Šmihel in Ruperč vrh je bila
odločitev, da so si Romi dolžni to urediti sami, saj imajo za to vse pogoje.
- Nakup kontejnerja za izvajanje programskih vsebin v romskem naselju Poganški vrh. Z
nakupom kontejnerskih enot bomo zagotovili prostorske pogoje v naselju za izvedbo
programskih vsebin, z namenom boljše socialne vključenosti romske skupnosti in
pridobivanju socialnih veščin pripadnikov romske skupnosti. Izvajalci programa so
nevladne organizacije v MONM. Ta del je v celoti realiziran, pričakujemo le še soglasje za
elektro priključek.
- Izvedba parcelacije v romskem naselju Šmihel
Na podlagi geodetskega načrta smo v letu 2015 začeli s postopkom izvedbe parcelacije v
romskih naseljih. Z določitvijo mej oz. parcel želimo urediti sedaj neurejeno stanje
zemljišč, na katerih imajo Romi postavljene svoje objekte.
- Tekoče izvajanje del v romskih naseljih
Kot tekoča dela v romskih naseljih se štejejo opravljanje deratizacije in dezinsekcije,
urejanje poti v naseljih, idr.
- Izdelava različnih modelov reševanja stanovanjsko-bivanjske problematike Romov
Z variantnimi rešitvami oblik lastniških razmerij glede na pričakovane možnosti romske
skupnosti v romskih naseljih sledimo cilju priprave modela reševanja stanovanjske
problematike romske skupnosti. V večini primerov Romi v romskih naseljih nimajo
urejenega lastniškega razmerja z lastniki zemljišč, ki v največji meri predstavljata občinsko
in državno zemljišče.
Model reševanja je zastavljen, vendar še ne funkcionira, ker je vezan na odtegovanje
socialne pomoči Romom v namen odplačevanje raznim pomoči kot so bivalni kontejnerji,
elektro in vodovodni priključki...
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija ni bila povsem v skladu s planirano, saj smo v skladu s potrebami pričakovali
dostaviti več bivalnih kontejnerjev družinam potrebnim pomoči! Razlog je neurejenost
odtegovanja najemnine za bivanje v bivalnih enotah, ki jih financira MONM s strani Centra
za socialno delo. Pričakovati je postavitev sistema s strani centra v letu 2016 in s tem
povečano realizacijo, tudi v obliki rebalansa proračuna v letu 2016.

4010 OBČINSKA UPRAVA – ZDRAVSTVO
10074001 LAS za preprečevanje zasvojenosti

448.927 EUR
20.000

EUR
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 2015. 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
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2015 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 realizirana glede na zastavljeni cilj in letni plan dela.
10076001 Mrliško pregledna služba

35.488

EUR
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). Do 31. 12. 2015 je bilo porabljenih 35.487,86 EUR.
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

393.439

EUR
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. 1.050 občanov, otrok pa cca. 6. Prispevek je
znašal 30,87 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.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

6.589.879 EUR

11049001 Avtobusna postaja (STARA PP)
30.589 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na avtobusni postaji Novo mesto smo uredili čakalnico, sanirali gradbeno jamo z dostopom
in jo zavarovali z varnostno ograjo. Postavili smo video nadzorni sistem in opravili nujna
vzdrževalna dela na platoju. Ostala sredstva so porabljena za električno energijo in za
sprotno vzdrževanje avtobusnega postajališča, skladno s pogodbo z Arrivo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili realizirani.
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11049002 Vzdrževanje vodnjakov

2.440

EUR
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 je 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
11049004 Obnova parkovne opreme
10.071 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila v letu 2015 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
11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva

29.710

EUR

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 komunalnih
prispevkov za novogradnjo komunalne infrastrukture, plačilo notarskih in odvetniških
storitev pri odkupu zemljišč, vzdrževanje pristanišč in vstopno izstopnih mest na reki Krki
...)
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
11049009 Ureditev pešpoti
12.102 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva s te postavke so bila v letu 2015 porabljena za sanacijo mostov na območju
Mestne občine Novo mesto. Zamenjan je bil celotni del notranje ograje na mostu na Loko.
Sanirane so bile tudi dotrajane in poškodovane mostnice na mostu na Loko. Saniran je bil
most pri Maku, in sicer je poleg mostnic obnovljena tudi nosilna konstrukcija. Na mostu v
Ragov log pa so bile pritrjene in zamenjane dotrajane mostnice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

74.251

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so bila v letu 2015 porabljena za sanacijo ozvočenja na
pokopališču Srebrniče. Ureditev pešpoti na območju pokopališča Srebrniče. Ter izdelavo
projektov za sanacijo pokopališč Prečna, Ločna in Šmihel.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi
11049013 Javne sanitarije
19.297 EUR
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 2015 je bila sklenjena pogodba za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja sanitarij neposredno z invalidskim podjetje.
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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.
11049014 Parkirna hiša in parkirišča (STARA PP)

40.990

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje parkirišč in za nabavo novih parkomatov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi v okviru proračunske postavke.
11049017 Najem površin za parkiranje v Kandiji (STARA PP)

13.000

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za najem parkirnih površin skladno z obstoječo pogodbo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil realiziran.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila v letu 2015 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
11051010 Ravnanje z odpadki Cerod
100.753 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za investicijsko in tehnično dokumentacijo, investicijsko
vzdrževanje objektov ter za nepredvidene intervencije na infrastrukturi.
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 CeROD d.o.o. ter
ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.
11052007 Odvajanje odpadnih voda
464.473 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Planirana sredstva so bila porabljena za investicijsko tehnično dokumentacijo, investicijsko
vzdrževanje objektov, za nepredvidene intervencije na kanalizacijskem 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..
11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala

300.330

EUR
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
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11056001 Vzdrževanje zelenih površin
438.275 EUR
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. Urejanje zelenih površin
je bilo v letu 2015 zaradi prenosa obveznosti iz leta 2014 zmanjšano in je obsegalo
minimalen standard del, ki so omogočala pogojno urejene zelene površine. Z deli pa se je
zagotavljalo varnost uporabnikov zelenih površin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi
11056002 Analize, meritve
2.245 EUR
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.
11063001 Regresiranje dostave pitne vode
17.841 EUR
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.
11063005 Vodooskrba s števnino (STARA PP)

294.797

EUR
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..
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11064001 Javna razsvetljava - tokovina (STARA PP)

218.920

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za tokovino, nakup elektrike in transport le te. V pretežni meri
za potrebe javne razsvetljave po posameznih odjemnih mestih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili realizirani.
.
11064002 Javna razsvetljava - vzdrževanje (STARA PP)

102.913

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so porabljena za javno vzdrževanje infrastrukture in naprav javne razsvetljave.
Skladno z Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske službe urejanja objektov in
naprav 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 doseženi.
.
2311049101 Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gornjem Kartaljevem

917

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicija je bila izvedena v letu 2013. Sredstva na postavki predstavljajo zadržana
sredstva, saj po končani investiciji s strani izvajalca ni bilo pridobljene garancije za dobro
izvedbo del, ker je šel izvajalec v stečaj. Zadržana sredstva se bodo izvajalcu izplačala v
letu 2018.
Realizacija na postavki predstavlja poplačilo izrisa talnih označb za parkirišče po izdani
inšpekcijski odločbi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
2311051007 Investicijski odhodki - CEROD II.

387.961

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na področju komunalne dejavnosti je bila ena od večjih investicij projekt »Regijski center
za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza« (v nadaljevanju CeROD II), ki je bil skupni
projekt 15 občin in je bil predviden kot nadgradnja in modernizacija obstoječega sistema
obdelave odpadkov CERO Dolenjske I. faza. Nosilka investicije je bila Mestna občina Novo
mesto, investicijo pa je skladno s pogodbo in pooblastili vodilo podjetje CeROD. Projekt
»Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza« je obsegal:
•
Izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode (že izvedeno)
•
Izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO)
•
Izgradnjo infrastrukture za izrabo odlagališčnega plina za proizvodnjo električne
energije
•
Zunanja in prometna ureditev
•
Centralnega informacijskega sistema (CIS)
Za izvedbo projekta CeROD II, smo od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj prejeli odločbo o sofinanciranju projekta (št. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska –
2.faza, št. 3083-17/2005/43, z dne 25.8.2011) ter na podlagi dopolnitve vloge še
spremembo odločbe (št. KS OP ROPI/4/1/ Dolenjska – 2. Faza/1 z dne 28.11.2013).
Čistilna naprava je bila zgrajena in predana v uporabo v načrtovanem rok, projekt »Regijski
center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza« pa je bil 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.
Sredstva so bila realizirana za plačilo opravljenih storitev po izvajalskih pogodbah za
projektiranje in izvedbo gradbenih del za projekt "Regijski center za ravnanje z odpadki
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Dolenjske – II.faza" in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki
Dolenjske – II. faza« do prekinitve izvajalskih pogodb.
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 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.
2311052002 Investicijski odhodki - Kanalizacijski sistemi (STARA PP)

265.382

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu postavke "Investicijski odhodki - kanalizacijski sistemi" so bile realizirane naslednje
investicije:
- konto 42040113 Kanalizacija Gabrje:
Investicija je bila zaključena v letu 2014. Sredstva v letu 2015 so bila namenjena poplačilu
neporavnanih obveznosti iz leta 2014.
- konto 42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas:
Investicija je bila zaključena v letu 2014. Sredstva v letu 2015 so bila namenjena poplačilu
neporavnanih obveznosti iz leta 2014.
- konto 42040145 Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica:
Investicija je bila zaključena v letu 2014. Sredstva so bila namenjena plačilu odškodnine.
- konto 42040148 Kanalizacija Drejčetova pot (Ureditev GJI Ravnikarjeva ulica):
S sredstvi je bila izvedena 1. faza ureditve infrastrukture v Ravnikarjevi ulici. Finančna
obveznost, ki je nastala v decembru, bremeni proračun za leto 2016.
- konto 42040150 Kanalizacija Ljubljanska cesta:
S sredstvi so se pokrili stroški za obnovo fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter
obnovo vodovoda. Investicija je v celoti zaključena in zgrajena infrastruktura predana
brezplačno v last in upravljanje občini.
- konto 42040153 ČN Otočec:
S sredstvi je bila izvedena 1. faza izgradnje ČN Otočec. Izgradnja 2. faze in zaključek
investicije bo v letu 2016.
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

Proračunska postavka ima povezavo na naslednje NRP-je:
- OB085-13-0046 Kanalizacija Drejčetova pot,
- OB085-14-0039 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec,
- OB085-11-0032 Kanalizacija v KS Gabrje,
- OB085-12-0045 Kanalizacija Ljubljanska cesta,
- OB085-13-0044 Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica,
- OB085-11-0030 Kanalizacija v KS Birčna vas.
2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč

6.791

EUR
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
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črpališč v Mestni občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013 (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. V letu 2015 je bilo prejetih in rešenih 12 vlog za
subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.
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 2015 je bilo manj
zahtevkov od planiranih.
2311052007 Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval

39.243

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je sofinancirala investicijo Ureditev zelenih površin v sklopu UN
ŠRP Portoval, ki zajema ureditev piknik prostora ob teniških igriščih. Investicijo je vodil
Zavod za turizem Novo mesto. Po ukinitvi Zavoda pa smo objekt dokončali sami. V tem letu
je bila izvedena razsvetlitev prostora, nameščeni so bili sončni platoji in večnamenski leseni
objekt. Urejen je bil tudi izvir, nameščeni so bili smetnjaki in stojala za kolesa. V
nadaljevanju pa bo potrebno izvesti še lesen plavajoči plato na Krki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je realiziran 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 OB085-13-0060 Ureditev zelenih površin UN ŠRP Portoval.
Projekt še ni v celoti dokončan (manjka ureditev plavajočega platoja na reki Krki).
2311052008 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik

300

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicija je v celoti zaključena. Sredstva v letu 2015 so bila namenjena poplačilu
neporavnanih obveznosti iz leta 2014.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Predvideni cilji so bili doseženi.
2311063003 Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN

3.514.342

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt s skupnim imenom »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna
čistilna naprava v Novem mestu« je del pilotnega projekta Porečja reke Krke.
V letu 2008 je občina prejela odločbo o odobritvi pomoči s strani države in evropskih
kohezijskih skladov. Predmet celotnega projekta so naslednji sistemi:
1. CČN Novo mesto
2. Primarni kanal Ločna
3. Primarni kanal Kandija
4. Izgradnja črpališča Bršljin
5. Zadrževalni bazen Šmihel (ZBDV 18)
6. Zadrževalni bazen Težka voda
7. Črpališče Kandija
8. Zadrževalni bazen 21(28) Gotna vas
9. Omrežja Šmihel in zadrževalni bazen 16-17
10. Zadrževalni bazen Mestne njive
Investicija se izvaja fazno in sicer v obdobju od 2011 do 2015.
Projekt je bil organizacijsko razdeljen v 2. fazi in sicer je v prvi fazi zajeta Centralna čistilna
naprava Novo mesto ter Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja
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novega primarnega kanala do CČN Ločna, v drugi fazi pa so zajeti vsi ostali prej navedeni
sistemi.
Za Centralno čistilno napravo Novo mesto je bilo v oktobru 2013 pridobljeno uporabno
dovoljenje in izdano potrdilo o prevzemu. Potrdilo o izvedbi je bilo izdano v decembru 2014.
Drugi del projekta, to je za sisteme po zaporednih številkah 3-10, je bil fizično zaključen do
konca leta 2013, so bila za vse objekte že pridobljena uporabna dovoljenja ter je bilo v aprilu
2014 izdano potrdilo o prevzemu. Zaključek projekta z izdajo potrdila o izvedbi je bil v aprilu
2015.
V letu 2015 je bil izveden zadnji del projekta in sicer dodatna obdelava blata na CČN Novo
mesto. Za projekt smo dobili odločbo o sofinanciranju konec leta 2013. Objekt je lociran kot
podaljšek upravne zgradbe CČN Novo mesto. Projekt je fizično in finančno zaključen, ter je
bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje. Objekt je od januarja 2016 tudi v obratovanju.
V letu 2015 so bila izvedena izplačila zadržanih zneskov in plačilo stroškov izvedbe projekta
dodatna obdelave blata na CČN Novo mesto.
Za projekt so bili na Ministrstvo za okolje in prostor podani tudi vsi zahtevki za sofinanciranje
in bili tudi nakazani na Mestno občino Novo mesto.
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

OB085-13-0031 Hidravilčne izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM
2311063005 Vzdrževanje hidrantov in katastra (STARA PP)

44.185

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

-

42050002

Investicijsko vzdrževanje hidrantov

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. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje, pregled ter
zamenjavo hidrantov ter prenosu obveznosti iz preteklega leta.
- 42050003
Investicijsko vzdrževanje katastra
Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra zagotavlja izvajalec javne službe. Sredstva
za kritje stroškov pa je dolžna zagotavljati občina iz proračuna. Sredstva so porabljena za
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra za vodovodne in kanalizacijske sisteme, za
področje ravnanja z odpadki, urejanja pokopališč ter javne površine. Sredstva so bila
porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra ter za poplačilo prenesenih obveznosti iz
preteklega leta.
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 povezave na NRP.
2311063006 Invest. odh. - Hidravl. izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske

57.421

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije
za vodarne ter ostale stroške.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dinamika izvajanja investicije je bila vezana na pridobitev Odločitve o podpori s strani
Ministrstva za okolje in prostor. Mestna občina Novo mesto je Odločitev o podpori prejela
23.9.2015, zato ni bilo možno realizirati planirana sredstva na postavki.
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.
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2311064003 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

42.288

EUR
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.
2311064006 Pločnik in JR Kamence
2.048 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, v
deležu, ki ga je s pogodbo prevzela MONM. Sofinancer izdelave projektne dokumentacije
je KS Bučna vas. V letu 2015 je bil izdelan geodetski posnetek, ureditev pločnika in cestne
razsvetljave v treh variantah, ter podana vloga za pridobitev projektnih pogojev. Preostanek
vrednosti izdelave projektne dokumentacije bo bremenil postavko v letu 2016.
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

Pločnik in JR Kamence se navezuje na NRP šifra: OB185-15-0105.
2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib
EUR

4.403

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za delno poplačilo že izvedene projektne dokumentacije PGD
in PZI za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture Šipčev hrib ter ureditev meteornih voda
na območju Broda.
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

Ureditev GJI Šipčev hrib se navezuje na NRP: šifra OB085-13-0086.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa

1.242.133 EUR
1.004.604

EUR
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). S 1. Julijem 2015 je MPP začel
obratovati v poletnem režimu na podlagi novega voznega reda, enako tudi 1. Septembra,
ko je začel veljati nov vozni red v terminsko deljenem režimu dopoldanskega in
popoldanskega obratovanja.
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...)
12045102 Urejanje mirujočega prometa

209

EUR
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
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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 tudi parkirišče ob Kandijski cesti (pri Windischerju), ki omogoča
ugodno parkiranje in neposredno dostopnost v mestno jedro.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili realizirani.
12045103 Urejanje kolesarskih stez

26.997

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Pristopili smo k izvedbi del 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 2015 smo nadaljevali z obnovo kolesarskih površin in sicer barvanje
površin, talnih oznak, zamenjavo uničenih prometnih znakov na kolesarskih stezah. Izvedli
smo tudi prometno ureditev kolesarske površine na Seidlovi cesti med Koštialovo ulico in
Ločno ter sodelovali pri pripravi podlag za vzpostavitev kolesarske povezave Sava-Krka
bike.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
12045104 Signalizacija (STARA PP)
25.655 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za obnovo poškodovane in dotrajane vertikalne prometne
signalizacije in prometne opreme in postavitev nekaj novih prometnih znakov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zaradi prenosa obveznosti iz leta 2014 cilji niso bili doseženi v celoti.
12045105 Prometna varnost in preventiva (STARA PP)

9.292

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za nakup prometne opreme za izvajanje prometno preventivnih
aktivnosti in monitoring prometa. Del sredstev je bil namenjen za delovanje delovnih teles SPV Novo mesto in za kritje materialnih stroškov prostovoljcev, ki redno sodelujejo pri
izvajanju programa iz področja preventivnega delovanja v prometu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili realizirani.
.
12045106 Semaforske naprave

76.390

EUR
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, izhodne kartice, nastavitev časa delovanja ipd.) in najnujnejša popravila,
ki se pojavljajo zaradi vandalizma ali prometnih nesreč. V Bršljinu je bila na dveh svetlobnih
znakih prehoda za pešce zamenjana odsevna folija, na Malem Slatniku pa je bil svetlobni
prometni znak zamenjan z novim, sodobnejšim. V obeh primerih je bil poseg zaradi popolne
dotrajanosti nujen. V preteklem letu sta bila zabeležena tudi dva škodna primera, ki sta se
pripetila zaradi posledic prometnih nesreč. V obeh primerih je bil poškodovan semafor na
semaforiziranem križišču pri trgovskem centru Mercator, posledice okvar pa so bile ažurno
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in strokovno odpravljene. Na vseh obravnavanih točkah smo s posodobitvami dosegli dobre
rezultate.
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
izvajalca vzdrževalnih del na svetlobni prometni signalizaciji izvedli vrsto postavitev
radarskih tabel in števca prometa na lokacijah, kjer je bilo meritve potrebno 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.
12045108 Avtobusna postajališča

35.507

EUR
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 se tako izboljša varnost v prometu. V letu 2015 smo
za potrebe prevoza šolskih otrok uredili avtobusna postajališča z zavetišči v Hudem in
Kamencah ter opremili postajališče pri Qlandiji z nadstrešnico.
Del sredstev je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev dveh
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.
12045109 Ureditev prehodov za pešce

7.236

EUR

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 Šegovi in
Glavnem trgu 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.
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12045110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa (STARA PP)
7.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izvedli smo nekaj ukrepov za umirjanje prometa – Knezova ulica, naselje Krka – grajene
ovire za umirjanje prometa; Šegova ulica in Glavni trg (montažni plato za umirjanje prometa
in ureditev prehoda za pešce).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili realizirani.
.
12045111 Nacionalni program varnosti cest. prometa (STARA PP)

21.907

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zasedal na šestih sejah. V
okviru rednih nalog smo organizirali Občinsko in državno tekmovanje »Kaj veš o prometu«,
Srečanje ravnateljev srednjih in osnovnih šol v zvezi z varnostjo prometa na poti v šolo
oziroma iz šole, akcijo »prvi šolski dan«, aktivnosti povezane z akcijo »bodi previden«,
akcijo »varnostni pas – pasavček, Alkohol, Hitrost idr.«, sodelovali smo pri izvedbi ETM
2015, v akciji »pešec« (razdeljevanje odsevnih teles in brezrokavniki, trakovi, kresničke,
dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč in drugo).
Posebno pozornost smo posvetili pripravam in izvedbi ukrepov za prvi šolski dan (akcija je
trajala prvih 14 dni v mesecu septembru) in organizaciji prometnih delavnic na osnovnih in
srednjih šolah ter vrtcih na območju Mestne občine Novo mesto. Skupaj s Policijsko postajo
Novo mesto in Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa, Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člani ZŠAM ter Društvo za izboljšanje prometne
varnosti smo organizirali in izvedli tudi druge naloge, ki so bile načrtovane v letu 2015, kar
je podrobneje predstavljeno v poročilu o delu SPV MONm za leto 2015.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili realizirani.
12045113 Usmerjevalni sistem

26.544

EUR
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 podlage iz področja cest, prometa in
prometne signalizacije in prometne opreme ter 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.
12045114 Celostna prometna strategija

793

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za izdelavo DIIP - dokumenta identifikacije investicijskega
projekta za potrebe javnega razpisa za sofinanciranje operacij 'Celostnih prometnih
strategij'
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil realiziran.
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4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO
13045101 Vzdrževanje občinskih cest

3.015.060 EUR
2.482.951

EUR
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 občinskih cest.
Dejavnost se izvaja na podlagi potrjenih letnih planov vzdrževanja občinskih
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 strošek izvajanja zimske službe doseže okoli 70 %
ocenjene vrednosti koncesije. V letu 2015 so bili stroški zimske službe 52% vrednosti
namenjene celoletnemu vzdrževanju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
13045102 Popravilo mostov
28.070 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
13045103 Odškodnine in drugo

1.306

EUR
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 90 km lokalnih cest, ki po posegu niso bile geodetsko odmerjene in
zemljiško knjižno urejene. S predvidenimi sredstvi smo izvedli nekaj najnujnejših odkupov
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zemljišč, seznam zemljišč, ki so bila predvidena za nakup v letu 2015 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.
13045104 Obnova mej ob javnih poteh
27.941 EUR
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 2015 smo izvedli kar nekaj takih meritev; Mali Slatnik, Vinja vas, Rajnovšče, Birčna
vas – Padež, Drska, Smolenja vas, Brusnice – GD, Dolž, Trška gora, Zagrad, Srebrniče,
Jelše, Gabrje, Šmihel, Golušnik.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti. Po sprejetem proračunu smo izvedli javni razpis.
Naročila in delo smo izvajali šele v drugi polovici leta.
13045106 Vzdrževanje gozdnih cest (STARA PP)

77.074

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so 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. 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 po izdanih situacijah oziroma računih. Določen del sredstev (27%) na osnovi
pogodbe in zahtevka povrne Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

30.390

EUR
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.
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 izdelovalci niso pravočasno izstavili račune.
2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

61.124

EUR
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; Resslova ulica,
Sitolska pot, Ždinja vas, Mestne njive, Dolenje Kamence ;.
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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2313045110 Rekonstrukcija občinskih cest (STARA PP)

114.082

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.
- konto 42050102 - Obnova Smrečnikove ulice:
Sredstva na postavki so bila realizirana za izdelavo novelacije projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) za izgradnjo nadomestnega
mostu čez Težko vodo na Smrečnikovi ulici pri vrtnariji GG. V letu 2015 je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje.
- konto 42050103 - Obnova Bršljin (križišče Straška cesta - Ljubljanska cesta) - most:
Sredstva na postavki so bila realizirana za plačilo v letu 2014 izvršenih del.
- konto 42050114 - Ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice:
Izdelana je bila novelacija obstoječe projektne dokumentacije v obsegu načrtovane ureditve
brežine Vrtaškega potoka, pridobljeno soglasje ARSO na noveliran projekt, izveden razpisa
za oddajo del ter sama izvedba ureditve brežine. Ureditev brežine Vrtaškega potoka sta
financirali Krajevna skupnost Brusnice in Mestna občina Novo mesto.
- konto 42050121 - Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje Ureditvenega
načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto - Šmihelska cesta:
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, 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, po končanem postopku oddaje javnega naročila najugodnejšemu ponudniku. Dela
so zaključena, tehnični prevzem oziroma pridobitev uporabnega dovoljenja in finančna
realizacija sta načrtovani v februarju 2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

-

konto 42050102 - Obnova Smrečnikove ulice: projektna dokumentacija s pridobitvijo
gradbenega dovoljenja je bila pridobljena v načrtovanem časovnem okviru.

-

konto 42050103 - Obnova Bršljin (križišče Straška cesta - Ljubljanska cesta) - most:
most je bil zgrajen in zanj pridobljeno uporabno dovoljenje v načrtovanem časovnem
okviru (v letu 2014), finančna realizacija pa v začetku leta 2015.

-

konto 42050114 - Ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice: brežine
Vrtaškega potoka so bile realizirane v načrtovanem časovnem okviru.

-

konto 42050121 - Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje Ureditvenega
načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto - Šmihelska cesta: fizična realizacija je bila
izvedena predčasno, končna finančna realizacija pa bo v letu 2016.

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

-

konto 42050102 - Obnova Smrečnikove ulice se navezuje na NRP, šifra: OB085-140061.
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-

konto 42050103 - Obnova Bršljin (križišče Straška cesta - Ljubljanska cesta) - most se
navezuje na NRP, šifra: OB085-13-0062.

-

konto 42050121 - Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje Ureditvenega
načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto - Šmihelska cesta:se navezujejo na NRP,
šifra: OB085-15-0117.

2313045112 Rekonstrukcije - državne ceste (STARA PP)

188.445

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

-

Obnova Kandijske ceste:

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. Nosilec investicije
je Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za infrastrukturo. V letu 2015 je bil izveden
javni razpis za oddajo gradnje, dela so se pričela oktobra 2015 in bodo zaključena aprila
2016.
- Obnova R3-664 skozi Šmihel:
Sredstva so bila namenjena odkupom zemljišč in pripravi projektne dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

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

Obnova Kandijske ceste se navezuje na NRP, šifra: OB085-16-0075.
Obnova ob R3-664 skozi Šmihel se navezuje na NRP, šifra OB085-14-0084.
2313045128 Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)

3.677

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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

Cilji so bili doseženi.

4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO
14042108 Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji

143.082 €
3.746

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacija na postavki ustreza načrtovani porabi. Ukrep je bil namenjen sofinanciranju
zavarovalnih premij domačih živali, s ciljem spodbuditi kmete k večjemu obsegu zavarovanj
in s tem zmanjšati posledice in tveganja zaradi bolezni domačih živali. Sofinanciranih je bilo
8 zahtevkov upravičencem, ki se ukvarjajo s prirejo mleka na pretežno živinorejskih
kmetijah. Upravičeni stroški sofinanciranja so presegli načrtovana sredstva, zato se je moral
delež sofinanciranja nekoliko zmanjšati (39% od 45% dovoljenega deleža sofinanciranja
občine). Načrtovana sredstva so bila s sklepi v celoti razdeljena, vendar so določene
zavarovalne police zapadle konec leta, zato upravičenci zanje niso vložili zahtevkov,
posledično je bila realizacija na postavki 93,65%.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji - sofinanciranju 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 na zmanjšanje staleža domačih živali oz.
živinorejske proizvodnje v občini in na dejstvo, da se vse manj kmetov odloča za
zavarovanje domačih živali zaradi visokih cen zavarovalnih premij. V prihodnje je nujno
pred posledicami škodnih dogodkov vključiti v sistem zavarovanja tudi kmetijske pridelke in
za oba namena (zavarovanje živali in pridelkov) povečati finančna sredstva.
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14042111 Zavetišče za zapuščene živali
32.480 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Proračunska sredstva na postavki so bila namenjena zavetišču 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.
V letu 2015 je občina plačala zavetišču 29 izstavljenih računov za oskrbo skupaj 90 psov,
od teh je bilo oddanih 82 psov, 7 psov je bilo evtanaziranih in 1 pes je poginil.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Poleg zavetišča za zapuščene živali, ki na področju zaščite zapuščenih živali deluje v
skladu z področno zakonodajo, skrbi za zapuščene živali 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

92.762

EUR
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. Zanj je bilo tudi
v letu 2015 največ zanimanja, kar dokazuje 61 prejetih vlog vlagateljev (3 vlagatelji oz.
upravičenci so naknadno odstopili od vloge oz. podpisane pogodbe). Sofinancirali smo
skupaj 57 zahtevkov upravičencev za naslednje namene:
- nakup kmetijskih strojev in opreme (54 zahtevkov, delež sofinanciranja pa je bil 11,87%),
izvedbo agromelioracij tj. ureditev kmetijskih zemljišč in postavitev pašnikov (8 zahtevkov,
delež sofinanciranja 32,99%);
- obnovo tradicionalne stavbne dediščine na podeželju oz. izvedbo ukrepa varstvo
tradicionalne krajine in stavb, ki je razpisan znotraj iste proračunske postavke (sofinancirali
obnovo kozolca – toplarja).
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),
- 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 navedenih dolgoročnih ciljev, so bili s
sofinanciranjem izvedbe agromelioracij, postavitve pašnikov, posodobitve kmetijskih strojev
in opreme ter obnove kulturne dediščine v občini v letu 2015 doseženi.
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14042115 Zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč

608

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacija na postavki ne ustreza načrtovani predvsem zaradi časovno zahtevnih
postopkov pri navedenem ukrepu. Dvema upravičencema smo krili upravičene stroške
pravnih in upravnih postopkov, ki so nastali pri medsebojni menjavi ali nakupu kmetijskih
zemljišč s ciljem zaokrožitve kmetijskih parcel in s tem povečevanja kmetijske posesti
znotraj kmetijskega gospodarstva in občine.
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 - je dosežen zadovoljivo. Zaradi relativno pozne objave
razpisa (konec maja 2015) vsled priprave novih pravnih podlag za potrebe dodelitve
državnih pomoči v kmetijstvu v novem programskem obdobju 2015 - 2020 ter dalj časa
trajajočih upravnih postopkov, potrebnih za realizacijo prodaje ali menjave kmetijskih
zemljišč znotraj razpisanega ukrepa, je bila prijava na ta ukrep v razpoložljivem času
skromna.
14042117 Društva na področju kmetijstva in podeželja

13.486

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacija na postavki ustreza načrtovani. Ukrep Društva na področju kmetijstva in
podeželja je namenjen sofinanciranju delovanja društev oz. združenj, ki delujejo na
področju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Novo mesto. Zanj smo v letu
2015 prejeli 10 vlog društev oz. združenj in sofinancirali programe dela 9-tim društvom oz.
združenjem (eno društvo po zamenjavi vodstva ni bilo aktivno).
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 2015.

4015 OBČINSKA
PODJETNIŠTVO

UPRAVA

-

15041101 Projekti na podr. malega gospodarstva

RAZVOJNI

PROJEKTI

IN

144.554 EUR
67.986

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto zagotavlja proračunska sredstva za so-financiranje podjetniških
programov, z različnimi vsebinami, prilagojenimi posameznim ciljnim skupinam: poletna
šola, startup vikendi, podjetniški krožki, ideje, poslovni modeli, individualno programiranje,
mentorstvo, študije primerov, dnevi odprtih vrat, izmenjave praks, socialno podjetništvo,
sprememba podjetniške kulture (podjetniki kot vzorniki, poklicne usmeritve, prednosti
podjetniških karier), idr. Pomembno podporo predstavljajo ustvarjalno-inovacijski procesi
na vseh področjih podjetništva in različne oblike informiranja, izobraževanja, usposabljanja
obrtnikov, podjetnikov, podjetij ter njihovih zaposlenih. V določenih programih (jezikovni in
računalniški programi) MONM subvencionira udeležbo podjetnikov, del stroškov udeležbe
krijejo podjetniki oz. obrtniki sami. Del sredstev je namenjenih tudi delovanju storitve točke
e-VEM, ki jo izvaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto. Storitve točke VEM,
ki so za podjetja in občane brezplačne, se nanašajo na informiranje in svetovanje glede
postopkov in pogojev za izvajanje določenih dejavnosti, značilnostih različnih statusnih
oblik, obdavčitvah in zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kot podjetniki.
Z razvijanjem novih podjetniških programov, MONM sledi usmeritvam dokumenta Akcijski
načrt za podjetništvo 2020 (Bruselj, 9.1.2013), kot sporočilom Evropske komisije za oživitev
podjetniškega duha v Evropi.
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Osnova za sofinanciranje so sklenjene letne pogodbe med MONM in izvajalci programov.
V letu 2015 so bila porabljena znatno višja sredstva iz razloga kritja prenesene neplačane
obveznosti realiziranih podjetniških aktivnosti predhodnega leta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Odziv na programe in izobraževanja, ki jih izvajata Razvojni center in Območna obrtnopodjetniška zbornica Novo mesto, je zelo dober, kar potrjuje dejstvo, da je potreba po
takšnih programih velika, še posebej tistih, ki so namenjeni skupinam, ki postajajo vse bolj
pomemben generator inovacij, razvoja in novih zaposlitev, to so podjetniki začetniki,
potencialni podjetniki, startup podjetja, študentje, dijaki in ostale skupine mladih.
V letu 2015 MONM ni sodelovala z Razvojnim centrom pri izvedbi Povabila za spodbujanje
podjetniške inovativnosti. MONM je v sodelovanju z Razvojnim centrom in Gospodarsko
zbornico Dolenjske pričela razgovore glede skupnega pristopa k spodbujanju inovativne
dejavnosti podjetji. Pripravljen je predlog pravilnika, ki bo določal način postopka izbora in
nagrajevanja inovativnih predlogov.
15041103 Razvojni center Novo mesto
29.099 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izvajanje redne dejavnosti Razvojnega centra je dogovorjeno z družbeno pogodbo o
ustanovitvi družbe in temelji na Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Razvojni center v vlogi Regionalne razvojne agencije). Sredstva na tej postavki so
namenjena izvajanju konkretnih nalog na območju občine, in sicer izvajanje nalog
spodbujanja regionalnega razvoja, aktivnosti in koordinacija pri izvedbenih projektih in
izvedbenega načrta iz regionalnega razvojnega programa, izvajanje projekta Garancijska
shema za Dolenjsko in projekta Mikrokrediti (stroški izvajanja te sheme, kar pomeni stroški,
ki nastajajo iz naslova dodeljevanja namenskih kreditov, posojil in garancij mikro, malim in
srednje velikim podjetjem ter fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter posojil
za nova delovna mesta).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili realizirani.
15041104 Sofinancir. regionalnih razvojnih progr.

27.511

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so namenjena pripravi strateških in izvedbenih dokumentov regije, ki
so pogojeni za pripravo novih regijskih projektov in kandidiranje na razvojna sredstva
države oz. EU. Mestna občina Novo mesto sofinancira razvojne programe in projekte, ki
imajo regionalni značaj v višini oz. znesku, ki temelji na skupnem razdelilniku za vse občine
JVSLO oz. občine, ki sodelujejo pri posameznih projektih.
Regionalna destinacijska organizacija - RDO:
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 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
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med občine JV Slovenije, ki zajema kriterija: povprečno število prebivalcev posamezne
občine in povprečno število prihodov domačin ter tujih gostov v določenem obdobju.
V letu 2015 so se v določenem znesku izvedla poplačila prenesene obveznosti iz preteklega
leta.
Dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja :
Regionalni razvojni program je temeljni, vsebinski dokument, ki bo na podlagi ocene stanja
v regiji in identificiranih razvojnih programov opredelil investicijska področja, v katera se bo
vlagalo v naslednjem programskem obdobju 2014-2020. Poleg uskladitve razvojnih ciljev v
regiji, se določijo instrumenti in ukrepi ter ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Regionalni
razvojni program je eden izmed stebrov za doseganje skupnih ciljev in je institucionalno
opredeljen v 13. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
RRP za regijo JV Slovenija za novo programsko obdobje 2014-2020 vključuje temeljna
izhodišča sedanjega programskega dokumenta regije ter upošteva razvojno specializacijo
regije, ki temelji predvsem na velikih gospodarskih družbah in analizi trenutnega stanja v
regiji. V letu 2015 je Ministrstvo podalo k RRP JVS 2014-2020 pozitivno mnenje. Razvojni
svet regije je RRP JVS 2014-2020 z mnenjem MGRT sprejel. Skladno z Zakonom o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je RRP JVS 2014-2020 naknadno potrdilo še
60% županov občin z večino prebivalstva regije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili realizirani.
15041110 Projekt Las - CLLD (STARA PP)
17.308 EUR
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.
15041111 Europe for Citizens

2.650

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina je v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela je v okviru projekta
BET on EU izvedla tri aktivnosti in sicer posvet v Novem mestu na temo Stavimo na
Evropsko unijo! in sodelovala na dveh mednarodnih dogodkih v Italiji in Srbiji. Projekt je v
celoti financiran iz programa EU Evropa za državljane in ga koordinira Občina Subotica.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM
16047310 Zavod za turizem

219.564 EUR
188.411

EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Glede na svojo ustanoviteljsko vlogo je na podlagi pogodbe Mestna občina 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
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mesto javni zavod ukinil, s čimer se je pričel likvidacijski postopek. V okviru tega je v letu
2015 deloval TIC ter svoje delo opravljal še en zaposleni. Med stroške Zavoda za turizem
v letu 2015 se prišteva tudi izvajanje likvidacijskih nalog.
16047311 Turistična taksa
31.152 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva turistične takse predstavljajo prenakazilo zbrane turistične takse, ki je namenjena
izvajanju turističnih programov in projektov, in sicer v prvih šestih mesecih preko Zavoda
za turizem, v nadaljevanju leta pa v okviru občinske uprave. Načrtovana višina turistične
takse na strani odhodkov je bila realizirana.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

504.217 EUR

2317062002 Upravljanje z nepremičninami
EUR

14.126

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, pri čemer se
pozna, da smo z naročanjem geodetskih storitev začeli šele jeseni po sklenitvi okvirnega
sporazuma.
2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

2.977

EUR
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 Programa opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina zahod in OPPN Brod-Drage«, načrtovana pa so bila tudi za izdelavo sprememb in
dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto
in Odloka za obstoječo komunalno opremo. Navedene spremembe programa opremljanja
so bile pripravljene konec leta 2015 in v začetku leta 2016, zato bo račun zapadel v plačilo
v letu 2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

419.277

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za nakup nepremičnin, ki niso bila uvrščene v posamezne
investicije, pa je bila na njih predvidena izgradnja gospodarske javne infrastrukture, nadalje
za nakup nepremičnin, na katerih smo uveljavljali predkupno pravico v skladu z veljavnimi
predpisi, in odkupu 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.
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2317062010 Izvedba ZN Župnca

8.659

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z investitorji stanovanjskih objektov na
območju ZN Župnca v preteklih letih skoraj v celoti izvedla 1. fazo komunalne infrastrukture,
predvidene z Zazidalnim načrtom Župnca. V letu 2014 je bila izvedena zaključna plast
asfalta, finančna realizacija pa je bila v letu 2015.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Fizična realizacija je bila v okviru razpoložljivih sredstev. Za zaključek investicije je potrebna
še ureditev javne razsvetljave.
2317062017 Inkubator
55.500 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Podjetniški inkubator Podbreznik (PIP) je eden od 21 subjektov inovativnega okolja v
Sloveniji, katerega upravljavec je Razvojni center Novo mesto. V letu 2015 se je nadaljevalo
uresničevanje zastavljene strategije delovanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik.
Sledenje strategiji razvoja Slovenije za odboje 2014-2020 zahteva velik poudarek na
spodbujanju START UP podjetništva. V PIP se poskuša osredotočiti in nuditi podporo
inovativnim podjetjem v zagonu in realizirati inovativne podjetniške ideje, zasnovane na
znanju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi. V letu 2015 so bili v inkubatorju predstavljeni novi produkti oz. nove
oblike infrastrukture (Coworking Podbreznik, Pisarno v naravi Podbreznik, Izdelovalnica –
MakerSpace), s katerim se sledi trendom sodobnega podjetništva in ponuja učinkovito
podporno okolje. V letu 2015 so bile vsebine teh prostorov še bolj podkrepljene in izvedeni
številni dogodki in delavnice, ki krepijo podjetniško miselnost našega prostora. Veliko
naporov je bilo namenjenih pospeševanju podjetništva med mladimi in s tem umaknitev
izobraženih in sposobnih mladih iz trga dela v lastno razvijanje posla.
2317062018 NGC Nadomestna gospodarska cona

2.683

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij za 1. fazo
izvedbe nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti (poračun).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljena le za vračilo kupnine po prodajni pogodbi, sklenjene z
Avtotransporti Kastelec, Lado Kastelec s.p., v letu 2012, nakup nepremičnine, potrebne za
izvedbo javne notranje ceste, ni bil izveden.
.
2317062025 Vzdrževanje občinskih zemljišč
995 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sanacijo zemljišč, ki so zarasla z ambrozijo. Sanirana je bila
brežina ob Kettejevem drevoredu, zemljišča nad rondojem v križišču v Bučni vasi in del
zemljišč v naselju Podbreznik.
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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4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
237.807 EUR
18061001 Stroški banke
23 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za plačilo bančnih storitev, ki jih Mestna občina Novo mesto
plačuje NLB d.d. za vodenje stanovanjskih posojil, ki jih je nekdanja Občina Novo mesto
odobrila občanom v preteklosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Poraba sredstev je bila odvisna od višine zahtevkov banke.
18061002 Upravljanje s stanovanji

45.589

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj in
poslovnih prostorov 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 najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj
(Stanovanjski zakon) in druge nepredvidene stroške. V letu 2015 smo za ta namen porabili
45.588,69 EUR.
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.
18061003 Vzdrževanje stanovanj

47.648

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 smo sredstva na navedeni postavki namenili za plačilo stroškov vzdrževanja
stanovanj in poslovnih prostorov 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.
18061004 Vzdrževanje stanovanj (STARA PP)

500

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na navedeni postavki zagotovljeno za nakup zgradb in prostorov le 500,00 EUR, saj v letu
2015 nismo načrtovali nakupa stanovanj ali drugih prostorov.
18061007 Subvencije stanarin (STARA PP)
144.047 EUR
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.
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.

77

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA
19062001 Planska in urbanistična dokumentacija

90.444 EUR
44.379

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za:
•
izdelavo Grafičnega dela sprememb in dopolnitev OPN po kratkem postopku,
•
pripravo rednih sprememb in dopolnitev OPN (Strokovne podlage za razvoj kmetijstva,
priprava grafičnih podlag za SD OPN, Demografska študija),
•
izdelavo študije variant ceste za priključevanje AP Marof na javno cestno omrežje,
•
izvedbo arhitekturnih delavnic (vodenje ter materialni stroški) v sklopu projekta
»Arhitektura in otroci«,
•
sofinanciranje izdelave pravnega mnenja glede postavljanja baznih postaj v okviru
izvajanja projekta GSM-R (skupno sofinanciranje 18 občin JV Slovenije),
•
uradne objave (javna naznanila o javni razgrnitvi prostorskih aktov v DL in objave
Sklepov o začetku priprave prostorskega akta v Uradnem listu RS).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je manjša od planirane porabe, ker smo z naročilom izdelave strokovnih podlag
za SD OPN 2 pričeli v drugi polovici leta 2015 in bo plačilo izvedeno v letu 2016, oziroma
se ni pristopilo k pripravi vseh planiranih projektov, ker zanje ni bila podana pobuda oziroma
izražena potreba.
19062004 Mestno jedro
7.299 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za:
•
dopolnitev geodetskega načrta za potrebe natečaja in projekta prenove Glavnega trga
z Rozmanovo ulico,
•
izvedbo javnega natečaja za prenovo Glavnega trga in Rozmanove ulice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je manjša od planirane porabe, ker javni natečaj za prenovo Glavnega trga in
Rozmanove ulice do konce leta 2015 še ni bil zaključen in bodo stroški za njegovo izvedbo
zapadli tudi v leto 2016.
19062005 Študije projekti
9.201 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za:
•
izdelavo Predinvesticijske zasnove obvoznice Šmihel,
•
izdelavo Elaborata začasne ureditve površin gradbišča ob AP Novo mesto,
•
izdelavo študije-Zazidalnega preizkusa za dozidavo ŠD Marof.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je manjša od planirane porabe, ker projekti niso zaključeni (IDP za
rekonstrukcijo in novogradnjo nove Šmihelske ceste-obvoznica Šmihel) oziroma nismo
pristopili k naročilu drugih strokovnih podlag s področja infrastrukture zaradi vsesplošne
varčevalno usmerjene politike.
19062007 Strokovne podlage s področja varstva okolja

16.049

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za:
•
izdelavo Občinskega programa varstva okolja,
•
študijo analize prireditvenega prostora Glavni trg.
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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19062008 Priprava projektov za izvedbeni načrt za izvajanje TUS

13.516

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za koordinacijo in izdelavo Trajnostne urbane strateginje NM
2030.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Razlika do planirane porabe bo za pripravo TUS plačana v letu 2016.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

1.161.043 EUR

20022001 Dejavnost CZ
11.069 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Skladno z novo zakonodajo smo izdelali novo Oceno ogroženosti MO Novo mesto pred
naravnimi in drugimi nesrečami, nov načrt ob potresu, zaradi spremembe ocene
ogroženosti. Sredstva namenjena Civilni zaščiti so bila uporabljena za refundacijo osebnih
dohodkov pripadnikov enot za zaščito in reševanje, ki delujejo pri CZ Mestne občine Novo
mesto. Organizirali smo šestnajsto vajo CZ»rešujmo življenja«, na kateri je sodelovalo
okrog 110 članov reševalnih enot, od kinologov, jamarjev, skavtov, gasilcev in smo imeli
tudi ekipe iz sosednjih držav. Na različnih izobraževanjih od osnovnega do specialnosti smo
imeli okrog 60 pripadnikov sil za zaščito in reševanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S sredstvi, ki so sicer bila skromna smo dosegli zastavljene cilje.
20022002 Nakup opreme
9.906 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Finančna sredstva namenjena nakupu opreme so porabljena za nakup osebne reševalne
opreme, škornjev in uniform, za preventivo smo kupili hidrantne omarice, ročnike za gašenje
požarov s peno, in nekaj druge opreme za reševanje ob poplavah.Za PGD Gabrje in
Kamence smo ob nakupu novega vozila pomagali z nakupom radijskih postaj za sistem
ZARE.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S sredstvi, ki so sicer bila skromna smo dosegli zastavljene cilje.
20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč
11.922 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Dokončno smo odpravili pomanjkljivosti v zaklonišču na Jerebovi ulici, smo pregledali filtre
in uredili notranjost zaklonišča, ki se sicer v miru uporablja kot strelišče strelskega kluba
Novo mesto. Drug del sredstev smo porabili za tekoče stroške elektrike in vode in manjših
vzdrževanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S sredstvi, ki so sicer bila skromna smo dosegli zastavljene cilje.
20032001 Plače, prisp. in drugi osebni prejemki - GRC

780.000

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 smo zagotavljali plače za 48 zaposlenih v Javnem zavodu GRC, dva gasilca
sta se upokojila in smo na novo zaposlili enega novega gasilca, ki se je izšolal na Igu pri
Ljubljani za gasilca reševalca. V štirih izmenah je po 8 do 9 operativcev, poleg tega GRC
zagotavlja požarno varnost v podjetju Revoz, kjer so na razpolagi trije operativci z vodjo.
Mestna občina zagotavlja le 67 % sredstev za plače zaposlenih na GRC, znesek do polne
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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, ki so sicer bila skromna smo dosegli zastavljene cilje.
20032002 Materialni stroški - GRC

49.489

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Gasilsko reševalni center Novo mesto pestijo problemi pokrivanja materialnih stroškov za
nemoteno delo, zlasti zaradi zastarelosti opreme in vozil (nekatera vozila so stara preko 20
let). Pri materialnih stroških občina zagotavlja minimalna sredstva, drugi del je spet enak
kot pri plačah in si ga morajo poklicni gasilci sami zagotavljati z lastno dejavnostjo
zaposlenih na GRC, kar je veliko breme za zaposlene v operativi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S sredstvi, ki so sicer bila skromna smo dosegli zastavljene cilje.
20032003 Požarna taksa

142.540

EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Namenska sredstva - požarno takso nakazujejo zavarovalnice od zavarovalnih premij v
višini 6% od požarnega zavarovanja na Odbor za požarni sklad Vlade Republike Slovenije
, ki jo potem po že ustaljenem ključu razdeli na posamezne občine, ki ta sredstva preko
svojih občinskih odborov delijo gasilcem. V našem primeru odbor sredstva požarne takse
razdeli na Gasilsko reševalni center in gasilska društva iz MO Novo mesto, ki opravljajo
javno gasilsko službo. Iz teh sredstev se financira nabava gasilske opreme in gasilskih vozil.
20032004 Dejavnost zveze
20.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je za dejavnost Gasilske zveze sredstva za njeno delovanje
zmanjšala za polovico, kljub naši racionalizaciji stroškov dela. Sredstva so bila namenjena
predvsem za delovanje GZ in kritje materialnih stroškov, stroškov zaposlene delavke, za
izvedbo tekmovanj in organizacijo usposabljanj, zavarovanja in zdravniške preglede,
srečanja gasilskih veterank in veteranov in drugih aktivnosti na lokalnem in državnem
nivoju. v Letu 2015 smo proslavljali 60 let ustanovitve GZ Novo mesto in njenega delovanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S sredstvi, ki so sicer bila skromna smo dosegli zastavljene cilje.
20032005 Dejavnost društev
70.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Gasilska prostovoljna društva v naši občini, katerih je osemnajst so se izobraževala po
planu usposabljanja na katerih je sodelovalo 143 gasilcev, za društva smo nabavili vozila
in sicer za PGD Gabrje in PGD Kamence, gasilski kombi, v Stopičah in na Dolžu delno
sofinancirali letošnji nakup vozil.
Organizirali smo in izvedli nešteto gasilskih tekmovanj (pionirsko, mladinsko, gasilski
avtoraly, mladinsko orientacijo in mladinski kviz, tekmovanja v spajanju sesalnega voda,
tekmovanja članic in članov ter veteranov in še veliko drugih tekmovanja). Slovesno smo
pripravili deseto tradicionalno srečanje gasilskih veterank in veteranov v Brusnicah na
katerem je sodelovalo 390 gasilskih veterank in veteranov.
Poleg tega smo se udeleževali 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, ki so sicer bila skromna smo dosegli zastavljene cilje.
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2320032006 Investicijski odhodki - nakup opreme
EUR

66.117

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za odplačilo leasinga za gasilska vozila ter nakup novih
zaščitnih oblek za poklicne gasilce, za notranjo ureditev gasilskega Opravili smo servis
drugih vozil in nabavili nekaj drobne operativne opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S sredstvi, ki so sicer bila skromna smo dosegli zastavljene cilje.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

506.859 EUR

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

17.640
15.420
11.767
22.978
27.969
10.452
7.431
21.520
18.905
9.892
36.132
7.561
28.464
21.047
18.367
11.049
3.634
106.205
19.239
23.225
17.862
32.142
22.959

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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 108/06 in 9/11)
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavarin 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)
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 – 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 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. 16/07-UPB5,
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 zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06, 36/00ZPDZC, 127/06-ZJZP),
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. 81/2006, 102/2007,107/2010, 87/2011, 40/2012UZJF, 63/2013),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011, 90/2012),
Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/2000, 60/2006),
Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS,
št. 57/2007, 65/2008,99/2010),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojo-izobraževalnih programov za
otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/2007, 70/2008, 5/2011),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS,
št. 76/2008, 31/2010, 5/2011);
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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 – ZUTDA, 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. 42/2010)
• 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. 702/2014, 1407/2013, 1408/2013,
• 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
d. Vodenje občine, javnih podjetij in zavodov
- Spodbujanje lokalne samooskrbe
- Upravljanje s kapitalskimi naložbami MONM
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- 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
V letu 2015 so realizirane naslednje naloge:
- organizacijske, koordinacijske, strokovne ter tehnično-administrativne naloge,
- komuniciranje z javnostmi, obveščanje in informiranje;
- izdajanje glasila Novo mesto;
- priprava dveh odlokov za ustanovitev Dolenjskega uradnega lista in lokalnega glasila
Novo mesto,
- priprava svetniških odgovorov,
- izvedba javni razpisov in pozivov za področje rednega dela društev in organizacij, ki
ne morejo kandidirati na drugih občinskih razpisih, za urejanje grobov, za obletnice in
jubileje ter županove dotacije,
- javni poziv za sofinanciranje projektov in programov ob 650-letnici Novega mesta,
- organizacija in izvedba slavnostne akademije ob občinskem prazniku: podelitev
nagrad in priznanj za leto 2014 v KC Janeza Trdine,
- priprava in izvedba dogodkov v počastitev 650-obletnice ustanovitve Novega mesta:
organizacija otvoritvene slovesnosti v ŠD Leona Štuklja,
- obeleževanje Dnevov evropske kulturne dediščine: prireditev in otvoritev urnega
mehanizma ob 110-letnici rotovža ter slovesnost ob 85-letnici začetkov predšolske
vzgoje v MO Novo mesto,
- izvedba javnega natečaja za izdelavo skulpture ob 25-letnici neodvisnosti Slovenije,
otvoritve skulpture v parku KC Janeza Trdine in slavnostne akademije,
- organiziranje in soorganiziranje prireditev, proslav ter drugih javnih dogodkov
(prireditev, okroglih miz, razstav, spominskih dogodkov),
- usklajevanje in izvedba aktivnosti na področju mednarodnega in medobčinskega
sodelovanja,
- priprava govorov in uvodnikov za župana in oba podžupana,
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sodelovanje oziroma pomoč pri izvedbi različnih projektov drugih organizatorjev
(sodelovanje z ostalimi oddelki in ustanovami ter zavodi).
 Upravni in administrativni postopki
-

V začetku leta smo pripravili Odlok o ustanovitvi Dolenjskega uradnega lista, s katerim smo
znižali stroške objav v Uradnem listu RS ter Odlok o ustanovitvi lokalnega glasila Novo mesto.
V marcu smo pripravili in izdali jubilejno številko lokalnega glasila Novo mesto posvečeno 650letnici našega mesta.
JAVNI POZIVI KABINETA ŽUPANA so bili objavljeni marca 2015 in so zajemali pripravo
besedil, objavo, obdelavo prijav, izdajo sklepov in pogodb, spremljanje poročil o izvedbi in
izplačilo za realizirane projekte in programe. Sredstva so bila razpisana za različna področja:

Razpisno področje
Javni poziv za sofinanciranje proslav in
prireditev
Javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev in
obletnic
Javni poziv za druga društva in organizacije
Javni poziv za urejanje grobišč
Javni poziv za novoletno obdaritev otrok
Skupaj

Višina razpisanih sredstev v letu 2015
40.000
30.000
30.000
3.000
18.000
121.000

Na razpise je prispelo skupaj 139 vlog.
Na JAVNI POZIV za obeleževanje 650-letnice ustanovitve Novega mesta je prispelo 84 vlog,
od tega 35 prijaviteljem sredstva niso odobrena. Višina razpisanih sredstev je znašala 176.000
EUR.
V letu 2015 je potekala koordinacija projektnih skupin (organizacijski odbor za 650. obletnico
ustanovitve Novega mesta, projektna skupina za postavitev skulpture ob 25. obletnici
samostojnosti Slovenije, projektna skupina za NVO).
Za različne organizacije smo pripravljali dokumentacijo za prijavo prireditev na Upravni enoti
Novo mesto (vloge za zaporo ceste, hrup, varovanje, prijava prireditve za maturantsko parado,
Novomeške poletne večere, 2x za Noč nakupov, Božično novoletni sejem in Silvestrovanje)
ter izvajali uradne postopke zbiranja ponudb za različne storitve, izdelava plana proračuna za
leti 2016 in 2017 ter zaključni račun za leto 2014.
 Odnosi z javnostmi
V letu 2015 smo izvajali redne in izredne konference za predstavnike medijev, pripravljali
sporočila za javnost in obvestila ter novice za splet in socialna omrežja, odgovarjali na
vprašanja novinarjev, izvajali izjave medijem ter redno informirali o številnih, za novomeško
javnost relevantnih tematikah.
 Javne prireditve
Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo
V letu 2015 smo organizirali številne protokolarne sprejeme župana z različnimi vsebinami.
Organizirali smo več prireditev, najobsežnejši ter finančno in organizacijsko najzahtevnejši sta
bili otvoritvena slovesnost ob 650-letnici Novega mesta ter projekt izbire, postavitve skulpture
ob 25-letnici samostojne Slovenije s slavnostno akademijo. 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
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podelitvijo nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto za leto 2014), praznovanje 70-letnice
osvoboditve Novega mesta in konca 2. Svetovne vojne, dan državnosti, Dnevi evropske
kulturne dediščine, županov dobrodelni teniški turnir, komemoracije ob dnevu spomina na
mrtve na treh novomeških pokopališčih (Ločna, Šmihel, Srebrniče), županov prednovoletni
sprejem poslovnih partnerjev. Obeležili smo spominske dneve: dan prvega izstreljenega
naboja na Dolenjskem in dan novomeške čete.
Nekaj prireditev smo realizirali v sodelovanju z Dolenjskim muzejem, KC Janeza Trdine,
Zavodom LokalPatriot, Založbo Goga, Agencijo za šport, krajevnimi skupnostmi. Aktivno smo
se vključili v organizacijo prireditev, ki so potekale na Glavnem trgu s prijavami prireditev,
cestnimi zaporami in varovanji (Maturantska parada 2015, Festival Rudi Potepuški, Novomeški
poletni večeri, Noč nakupov, Božično-novoletni sejem in silvestrovanje). Aktivno smo se
vključevali tudi na področju organizacije športnih dogodkov (Skoki s Kandijskega mostu, Igre
prijateljstva, Športnik leta). V okviru evropskega tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila
smo organizirali več dejavnosti v sodelovanju z nekaterimi ustanovami (pohod, brezplačni
prevoz z mestnim avtobusom cel teden, prireditve na Glavnem trgu ;). 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 2014/2015. Organizirali ali
soorganizirali smo tudi večje prireditve v MO Novo mesto (dogodek na Glavnem trgu na
pobudo Europe Donne, boj proti raku dojke). Bili smo tudi pokrovitelji različnih prireditev v
našem prostoru.
 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje
V letu 2015 smo se aktivneje vključili v delovanje Združenja zgodovinskih mest Slovenije in
prispevali pri izboru najugodnejšega izdelovalca novih spletnih strani, pri pripravi zgodb
partnerskih mest oz. pripravi zgodbe MO Novo mesto s temo Praznik situl.
V času občinskega praznika smo gostili delegacije mest Toruna, Trnave, Langenhagna, Banja
Luke, Bihaća, Herceg Novega in Zadar.
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,
- 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 ter
- administrativno tehnično pomoč za delo Nadzornega odbora.
 Podatki o sejah
Občinski svet - podatki o sejah
Občinski svet
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−

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
(24 x odlokov, 5 x pravilnik, 2 x odredba, 1 x Statut Mestne
občina Novo mesto, 11 x sklep)



Delovna telesa Občinskega sveta

8 rednih
1 skupna seja občinskih
svetov Dolenjske in Bele
krajine
1 žalna seja
27,5 svetnika ali 91,7 %
148 ali 18,5 na sejo
172 ali 21,5 na sejo
161 ali 20 na sejo
161 ali 20 na sejo
43

Občinski svet je imenoval 13 stalnih delovnih teles, in sicer:
8 odborov in
5 komisij.
Za delovna telesa je kabinet v obdobju januar – december 2015 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;
b) seje delovnih teles: koordinacija terminov sej delovnih teles, rezervacije in priprave sejne
sobe, dnevni redi sej delovnih teles, priprava in odprava gradiv/korespondenca , 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 2015 so tako delovna telesa občinskega sveta:
− imela skupno 85 sej,
− sprejela 85 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
8. Odbor za komunalo in promet
9. Odbor za lokalno samoupravo
10. Odbor za davčno politiko, proračun in finance
11. Odbor za gospodarstvo

Število sej
11
7
2
5
2
7
9
(skupno z OKP), 1 ločeno
9
(skupno z OOP), 3 ločene
6
8
8
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12. Odbor za mladino
13. Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti
14.
SKUPAJ

4
7
85

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 je bil speljan 101
postopek za izdajo naročilnice, 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 ter priprava za obračun sejnin.
Podatki o številu sej Nadzornega odbora v obdobju januar – december 2015: 10 rednih sej, 1
izredno, 4 korespondenčne.
 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), pripravljal čistopise sprejetih aktov za
objavo v Dolenjskem uradnem listu ter objavljal gradiva občinskega sveta na spletni strani
Mestne občine Novo mesto.
 Administrativno – tehnična dela
V obdobju januar 2015 – december 2015 so bila v kabinetu opravljena administrativno tehnična
dela (sklic sej, zbiranje in odprava gradiva, objava gradiv za seje občinskega sveta na spletni
strani):
− za 8 rednih, 1 skupno sejo občinskih svetov Dolenjske in Bele krajine, 1 žalno sejo,
− za 86 sej delovnih teles občinskega sveta,
− za 15 sej nadzornega odbora,
ter izdelano naslednje število pisnega gradiva:
− 9 zapisnikov sej občinskega sveta, 172 sklepov, zbrano in objavljeno 161 odgovorov na
pobude in vprašanja članic in članov Občinskega sveta,
− 86 zapisnikov in 68 poročil delovnih teles,
− objavljenih sprejetih aktov in sklepov Občinskega sveta v Dolenjskem uradnem listu: 43.
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 2015 - december 2015 je to znašalo skupaj 99 sej.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
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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.
Oddelek je pri svojem delu uresničil letne cilje tako, da je v skladu s predpisi in pristojnostmi
zagotavljal materialne pogoje (prostore, osnovna sredstva, administrativno tehnično podporo)
članom Občinskega sveta in njegovim delovnim telesom; pravočasno (v poslovniškem roku)
zbiral in posredoval vsa gradiva za seje Občinskega sveta in delovna telesa, pripravljena v
občinski upravi, koordiniral seje delovnih teles ter pravočasno pripravljal in posredoval/objavljal
gradiva (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.
Oddelek je opravil svoje delo 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
Sredstva civilne zaščite so bila namenjena usposabljanju in zavarovanju obveznikov civilne
zaščite, sofinanciranju klubov in društev, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju, pomoči
ogroženemu prebivalstvu ter za izvedbo vaje »Rešujemo življenja - 2015« na kateri je
sodelovalo 148 udeležencev iz celotne Slovenije in tujine, in sicer 102 kinologa ter drugi člani
jamarskega kluba, potapljačev, skavtov, radio kluba in ekipe prve pomoči ter gasilska društva.
Usposabljali smo ekipe prve pomoči in jih opremili za regijsko tekmovanje, ter sofinancirali
nakup opreme za nevladna društva in klube vključena v sistem zaščite in reševanja. Podprli
smo akcijo »Očistimo reko Krko«, ki jo je izvedel klub za podvodne aktivnosti Novo mesto,
Skavtom in tabornikom z nabavo opreme, kinološki skupini z opremo in malico za udeležence
na vaji.
Finančna sredstva namenjena preventivi smo porabili za nakup opreme in hidrantnih omaric
ter zamenjavo podzemnih hidrantov v nadzemne, za nakup gasilskih cevi, gasilskih uniform in
uniform civilne zaščite. Pri nabavi opreme je bil poudarek na osebni in skupni zaščitni ter
reševalni opremi operativnih enot. Pomagali smo gasilcem Gabrja in Kamenc pri nabavi
radijskih postaj za nova gasilska vozila in z nakupom reševalne opreme.
Ni nam uspela zamenjava v prostoru ob zaklonišču na Mestnih njivah, ki je včasih služil kot
prostor za Krajevno skupnost in Rdeči Križ, upamo, da nam ta projekt bo letos uspelo realizirti.
POŽARNA VARNOST
 Poklicno gasilstvo
Leta 2015 je bilo v Poklicni gasilski enoti GRC zaposlenih 42 operativcev v štirih izmenah po
8 do 9 gasilcev, dva sta trenutno na šolanju na Igu pri Ljubljani. V dnevni službi (režija) pa so
zaposleni 4 delavci in poveljnik. Poleg tega GRC zagotavlja požarno varnost v podjetju Revoz
kje imajo stalno prisotnost, vodjo izmene in dva gasilca.
Od skupnega števila zaposlenih, GRC sam, z zagotavlja plače za 18 delavcev, oz. Mestna
občina Novo mesto zagotavlja le 72 % sredstev za plače zaposlenih na GRC, znesek do polne
plače pa si zaposleni morajo sami zagotavljati z lastno dejavnostjo, kar je poleg intervencij, ki
jih imajo veliko breme za zaposlene operativne gasilce.
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V letu 2015 je bilo v GRC Novo mesto opravljeno 237 intervencij (69 požarnih, 92 prometnih,
56 tehnično reševanje, 20 intervencij z nevarnimi snovmi - ekološke).
Vsi prihodki v letu 2015 so bili doseženi z izvajanjem javne gasilske službe ter prodajo blaga
in storitev na trgu, iz dotacij Mestne občine Novo mesto, Uprave RS za zaščito in reševanje in
požarnega sklada Vlade republike Slovenije.
Gasilsko reševalni center pestijo problemi zagotavljanja materialnih stroškov za nemoteno
delo, zlasti zaradi zastarelosti opreme in vozil (nekatera celo preko 23 let). Pri materialnih
stroških občina zagotavlja minimalna sredstva (le 50.000 EUR), drug del je spet enak kot pri
plačah in si ga morajo sami zagotavljati z lastno dejavnostjo zaposlenih na GRC.
Sredstva za investicije so bila namenjena poplačilu leasinga za gasilska vozila in gasilske
zaščitne obleke in tudi tukaj se namenja premalo sredstev, le 20.000 EUR v planu 2016.
 Prostovoljno gasilstvo
Sredstva namenjena za dejavnost zveze so porabljena predvsem za delovanje zveze, za
izvedbo tekmovanj in organizacijo usposabljanj na lokalnem in državnem nivoju, za zdravniške
preglede, izobraževanja, ki jih organizirajo sami ali na Igu pri Ljubljani. V Gasilsko zvezo Novo
mesto je vključenih 48 prostovoljnih gasilskih društev in je v preteklem letu delala zelo
pohvalno in sodelovala pri preventivnih aktivnostih, gašenju požarov in odpravi posledic
različnih nesreč. Lansko leto smo tudi proslavljali 60. obletnico delovanja GZ Novo mesto,
sredstva smo sami zagotovili od sponzorjev in donatorjev, za izvedbo proslave in izdajo biltena
ob 60. obletnici.
V skladu s planom je Občinsko gasilsko poveljstvo Novo mesto nabavilo gasilsko in reševalno
opremo, ki je tipizirana z uredbo o opremljanju gasilskih enot, gasilskim društvom smo razdelili
dotacijo v višini 2000 do 2500 €. Organiziranih je bilo 22 različnih tečajev na katerih se je
udeležilo okrog 1127 tečajnikov-gasilcev.
Na tekmovanju za prvaka GZ Novo mesto v vseh kategorijah je tekmovalo 223 ekip kar je
okrog 1880 gasilcev. Državnega tekmovanja so se udeležile štiri ekipe.
Na pionirsko mladinskem tekmovanju je sodelovalo 73 ekip pionirk in pionirjev ter mladink in
mladincev kar je skupaj 920 udeležencev. Organizirali smo tradicionalni 45. gasilski Avtorally
na katerem je sodelovalo 92 tekmovalnih enot skupaj pa 940 udeležencev.
S sredstvi, ki so bila namenjena delovanju Gasilske zveze, sicer zelo skromna, smo pokrili vse
stroške in uspešno izvedli planirane aktivnosti gasilske zveze in gasilskih društev, v katerih je
včlanjenih okrog 8.750 gasilcev. Za društva, ki opravljajo Javno gasilsko službo v okvirju
Občinskega gasilskega poveljstva Novo mesto so sredstva bila namenjena predvsem za
izobraževanja, nakup opreme in vozil, za obletnice društev, za zavarovanja gasilcev in
gasilskih domov. Sofinancirali smo nakup vozila za PGD Gabrje, PGD Kamence in Stopiče ter
pomagali drugim društvom, častili obletnice in nabavljali drugo osebno in reševalno opremo.
Organizirali smo 10. srečanje veteranov naše GZ v Brusnicah, katerega se je udeležilo okrog
395 gasilskih veterank in veteranov. Na nivoju zveze smo izvedli usposabljanje pod nazivom
»kaj prinašajo nove blagajne DURSa gasilcem«, katerega so se udeležili vsi predstavniki
gasilskih društev.
 Požarna taksa
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Požarno takso, ki jo iz naslova požarnih zavarovanj nakazujejo zavarovalnice, smo razdeli po
sklepu Odbora Vlade Republike Slovenije za požarni sklad po že ustaljenem ključu za
posamezne občine. Odbor je za Mestno občino Novo mesto v letu 2015 namenil sredstva v
višini 157.480,00 €, ki so bila razdeljena po sklepu odbora 50% Gasilsko reševalnemu centu
in 50% Gasilska društva iz MO Novo mesto. Iz teh sredstev je sofinancirana nabava opreme
in izobraževanja, kar je v skladu z 59. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št. 71/93 in 87/01) in Uredbo o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/12). O namenski
porabi požarne takse smo dostavili poročilo Vladnemu odboru za požarni sklad in Republiški
upravi za zaščito in reševanje, kajti nadzor nad porabo požarne takse izvaja Računsko sodišče
Republike Slovenije.

URAD ZA FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE
PRORAČUN IN RAČUNOVODSTVO
V letu 2015 smo na področju proračuna in računovodstva opravljali naloge s področja priprave
in izvajanja proračuna, rebalansov proračuna za leto 2015, polletno poročilo o izvrševanju
proračuna za leto 2015, izdelave zaključnega računa proračuna za leto 2014 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.
Pomembna novost je uvedba novega sistema za knjigovodstvo in proračun izdelovalca CADIS
d.o.o.. Ta sistem zahteva aktivnejše sodelovanje vseh zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju
oz. realizaciji proračuna. V programu Cadis se tako izvaja celoten proračun in računovodski
proces.
Sistem med drugim omogoča:
- pripravo naročilnic in evidentiranje pogodb,
- pripravo odredb za potrjevanje prejetih računov,
- potrjevanje odredb (podpisovanje z elektronskim podpisom),
- priprava planov poračunov in rebalansov, zaključnih računov,
- priprava obrazložitev za poračune, rebalanse in ZR,
- priprava predlogov za prerazporeditve.
 Proračun in njegovo izvrševanje
Sklep o začasnem financiranju MO Novo mesto v obdobju januar - marec 2015
Priprava gradiva k Sklepu o začasnem financiranje v obdobju januar – marec 2015, ki je
temeljilo na proračunu za leto 2014.
Priprava Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 za prvo in drugo
obravnavo: v mesecu marcu 2015 je bil občinskemu svetu posredovan v obravnavo Odlok o
proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015. Na 5. redni seji občinskega sveta
26.3.2015 je bilo gradivo tudi potrjeno.
Priprava predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2015 – prvi in drugi rebalans proračuna
V mesecu juliju 2015 je bil pripravljen prvi rebalans proračuna Mestne občine Novo mesto
2015 za obravnavo po skrajšanem postopku in bil tudi sprejet na 8. redni seji 9.7.2015.
V mesecu decembru 2015 je bil pripravljen dopolnjen predlog Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2015, posredovan občinskemu svetu na 11. redni seji dne
17.12.2015 in bil tudi sprejet.
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Priprava zaključnega računa proračuna za leto 2014 in priprava poročila o realizaciji finančnih
načrtov proračunskih uporabnikov
Koordinacija in izdelava zaključnega računa proračuna za leto 2014. Poročilo o realizaciji
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov je bilo sestavni del Zaključnega računa proračuna
za leto 2014.
Priprava poročil o realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2014
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 2015, ki ga je obravnaval občinski svet
na svoji seji v mesecu juliju.
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 2014
Osnova za sestavo bilance so bili podatki iz poslovnih poročil proračunskih uporabnikov
Mestne občine Novo mesto. Na podlagi Zakona o javnih financah so bili posredni proračunski
uporabniki dolžni posredovati do 31.3.2015. 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 2014
Urad je zbral povzetke poslovnih poročil javnih zavodov na področju predšolske vzgoje,
kulture, športa, izobraževanja, zdravstva in turizma.
Dolgoročno zadolževanje
Mestna občina Novo mesto se v proračunskem letu 2015 ni dolgoročno zadolževala.
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
Vse obveznosti iz naslova kratkoročnega zadolževanja so bila v letu 2015 poplačana.
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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 2015 prejeli 8440 e-računov, zahtevkov in dobropisov in jih po
predpisanem postopku evidentirali v knjigo prejetih računov ter izvedli plačilo.
V letu 2015 smo izdali 1805 e-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, nagrade,
sejnine in druge osebne prejemke.
- 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 2015:
- Spremljanje in zagotavljanje likvidnosti občinskega proračuna v povezavi s predvideno
proračunsko porabo, gospodarno in učinkovito upravljanje s finančnim premoženjem
MONM in nemoteno finančno poslovanje organov občine, OU in KS, s prizadevanjem k
optimizaciji procesov in racionalizaciji stroškov.
- Učinkovit prehod na nov računalniško računovodski program Cadis.
- Reorganizacija dela na področju financ in računovodstva.
- Priprava proračunov za leti 2016 in 2017.
PRAVNE ZADEVE
V letu 2015 smo opravili sledeča dela in naloge:
- Pred pristojnimi sodišči (okrajnimi, okrožnimi, delovnim in socialnim ter upravnim) smo
zastopali MONM in vodili postopke, v katerih je MONM tožeča oziroma tožena stranka.
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-
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-

V zakonsko predpisanih rokih pripravljali potrebne tožbe, odgovore na tožbe in ostale
vloge, priglašali terjatve v zapuščinske postopke, postopke prisilne poravnave, likvidacije
in stečaje ter vlagali izvršilne predloge.
Sodelovali in spremljali smo odprte postopke na sodiščih, kjer nas zastopajo odvetniki in
sodelovali z njimi.
Izvajali smo javna naročila za potrebe MONM in skupna javna naročila (še za druge
zavode),
Pripravljali smo gradivo za sprejem sprememb Statuta in novega Statuta in Poslovnika.
Poleg tega smo sprotno pripravljali gradiv za občinski svet.
Vodili smo upravne postopke na drugi stopnji oz. o postopke, o katerih odloča župan, in
sicer na področjih komunalnega prispevka, koncesij, prostora, občinskega inšpektorata in
družbenih dejavnosti.
Po pooblastilu župana smo MONM zastopali na skupščinah gospodarskih družb in javnih
podjetjih, katerih družbenica je.
Pripravljali smo odgovore na odškodninske zahtevke občanov in se pogajali z
zavarovalnicami in odvetniki strank glede plačil odškodnin.
Pregledovali in po potrebi smo izdelali pogodbe: najemne, menjalne, kupoprodajne,
anekse k že sklenjenim pogodbam, razne sporazume ter pogodbe o (so)financiranju ali
odškodninah v sodelovanju z ostalimi Uradi.
Pripravljali in sodelovali smo pri sprejemanju splošnih aktov, ki zahtevajo uskladitve med
več uradi (Odloki, Pravilniki, Navodila) ali jih pripravili po naročilu direktorice.
Opravljali smo strokovno podporo za vse urade (pravna pomoč in svetovanje na področju
posameznih težjih projektov, koncesij, pregledi in pomoč pri pripravi pogodb za javna
naročila oz. drugih pogodb, sodelovanje na koordinacijskih sestankih za projekt CeROD).
Izdelovali smo pravna mnenja, pripravljali odgovore na pravna vprašanja glede
postopkov in materialnega prava ter preverjali potrebne pravne informacije. Ravno tako
smo pripravljali rešitve in predloge ter potrebne odgovore in poročila za potrebe župana,
direktorja občinske uprave in za vse ostale urade občinske uprave oz. javne zavode.
V oddelku smo redno sodelovali z ostalimi uradi občinske uprave pri pripravi javnih
razpisov za razdelitev proračunskih sredstev, pri pripravi in izvedbi različnih koncesijskih
dokumentov oziroma postopkov in pri pripravi gradiv za občinski svet.
S pravnega stališča smo pregledali in parafirali pogodbe, ki jih podpiše župan (kontrolnik
pogodbe).
Redno smo dopolnjevali evidenco ustanoviteljskih pravic MONM.

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. 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, ob upoštevanju letnega
kadrovskega načrta za leto 2015 in proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 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. 2015:
• 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 – 26 javnih uslužbencev
urad za družbene dejavnosti – 9 javnih uslužbencev (1 javna uslužbenka opravlja ½
delovnega časa),
urad za prostor in razvoj– 30 javnih uslužbencev,
urad za gospodarske javne službe – 8 javnih uslužbencev,
občinski inšpektorat – 6 javnih uslužbencev, od tega: mestno redarstvo – 3 javni
uslužbenci.

V občinski upravi Mestne občine Novo mesto je bilo na dan 31. 12. 2015 90 zaposlenih, in
sicer 1 funkcionar in 89 javnih uslužbencev, od tega 56 žensk ali 62% in 34 moških ali 38%.
V letu 2015 je prenehalo delovno razmerje javnim uslužbencem na naslednjih delovnih mestih:
Delovno mesto
Datum prenehanja
- višji svetovalec za zdravstvo in socialno
10. 1. 2015
varstvo
- podsekretar – občinski pravobranilec (mirovanje
1. 9. 2015
pravic
- višji svetovalec – tajnik volilne komisije ½ del.časa in
- višji svetovalec za socialno varstvo ½ del.časa
30. 12. 2015

Stop. izob.
VII/1
VII/2
VII/1

V letu 2015 so se zaposlili javni uslužbenci na naslednjih delovnih mestih:
Delovno mesto
- direktorica občinske uprave
- podsekretar za splošno pravne zadeve
(mirovanje pravic)
- koordinator VII/1-pripravnik
- višji svetovalec – svetovalec za odnose
z javnostmi (za čas mandata župana)
- vodja urada za prostor in razvoj
- višji svetovalec – svetovalec za protokolarne
zadeve (za čas mandata župana)

Datum prihoda
16. 3. 2015
1. 8. 2015

Stop. izob.
VII/2
VII/2

1. 8. 2015
1. 9. 2015

VII/1
VII/1

26. 10. 2015
1. 12. 2015

VII/2
VII/1

Kvalifikacijska struktura (dejanska izobrazba) zaposlenih v občinski upravi na dan 31. 12.
2015:
IX. (doktorat)
2
VIII. (znanstveni mag.)
6
VII/2. (strokovni mag.)
5
VII/2. (spec.)
3
VII/2. (univ.)
38
VII/1. (visok.)
21
VI. (višja)
6
V. (srednja)
6
IV. (3-letna)
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.
Zaposleni v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto so se v letu 2015 vključili v skupinska
in individualna usposabljanja ter izobraževanja, ki so ustrezala programom usposabljanja in
izpopolnjevanja uslužbencev v občinski upravi. Pri organiziranih in individualnih usposabljanjih
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ter seminarjih je od 90 javnih uslužbencev sodelovalo 85 javnih uslužbencev, kar pomeni 95%
prisotnih zaposlenih. Nekateri med njimi so se usposabljanj udeležili večkrat.
INFORMATIKA
Opravljene so bile naslednje naloge:
- redno vzdrževanje informacijske opreme na vseh štirih lokacijah, na katerih deluje
občinska uprava,
- vzdrževanje in nadgradnja javnega WiFi omrežja,
- nabava nove računalniške opreme in vgraditev pri uporabnikih,
- nadaljevanje prenosa informacijskih storitev v oblak,
- vzdrževanje informacijskih storitev: portali novomesto.si, elektronska pošta novomesto.si,
elektronsko pisarniško poslovanje, knjigovodsko proračunski sistem, sistem za podporo
dela redarjev,
- vzdrževanje in nadgradnja lastnih programskih rešitev,
- sodelovanje pri izvedbi javnih naročil.
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. 20/2005, 106/2005,
30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007, 122/2007-popr., 31/2008, 35/2009, 58/2010
in 101/2010) uporablja občinska uprava dokumenti sistem za evidentiranje dokumentarnega
in arhivskega gradiva. V letu 2015 smo zabeležili naslednje rezultate:

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 2015
15.882
16.324
10.537
1.391
7.288
2.778
1.380
3.050
3.604
0

Odposlana pošta
V letu 2015 je občinska uprava odposlala 4.777 navadnih in 3.559 priporočenih pošiljk.

navadne pošiljke

2015
4.777
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priporočene pošiljke

3.559

Blagajna
Na podlagi določil Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) je bilo v
letu 2015 vplačanih 22.969,89 EUR upravnih taks, od tega 4.680,59 EUR negotovinskih plačil
ter 18.289,30 EUR gotovinskih plačil.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
PREDŠOLSKA VZGOJA
Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, ki ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in
financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja ter Zakon o vrtcih, kateri ureja
predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih. Poleg tega predšolsko vzgojo urejajo
še različni pravilniki in podzakonski akti s tega področja. 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, koncesijska vrtca Zasebni družinski vrtec Ringa raja in Jana d.o.o.,
zasebni Petrov vrtec, varuh predšolskih otrok in 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.
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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), podeljeni imamo dve koncesiji (Zasebni
družinski vrtec Ringa-Raja in Jana d.o.o.), sklenjeno pogodbo z zasebnim Petrovim vrtcem 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 2015 v skladu z
zakonodajo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
Dnevni programi v javnih vrtcih potekajo večinoma dopoldan glede na potrebe staršev, imamo
pa tudi popoldanski oddelek ter izmenske. Oddelki so oblikovani v skladu s predpisanimi
normativi in standardi.
Dolgoročni in letni cilji
- Obdržati oz. razširiti mrežo 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.
- 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 tudi 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 razširiti jo 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 2016 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 sproti iščemo, saj se trudimo sprejeti čim več otrok v
vrtce. Tako smo v letu 2015 v Vrtcu pri OŠ Stopiče odprli dodaten oddelek predšolskih otrok.
Število oddelkov in otrok se oblikuje za vsako šolsko leto na novo, na podlagi vpisa novincev
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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;
- financiranje občinskega programa, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za
štipendije, za izvajanje nalog za razvoj visokega šolstva in do vključno marca 2015 za
financiranje plače in programsko odvisnih materialnih stroškov za delo lokalnega
koordinatorja. 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.
Zakonsko podlago za financiranje osnovnošolskega izobraževanja predstavlja Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ostala področna zakonodaja.
Financiranje izobraževanja odraslih je opredeljeno v Odloku o ustanovitvi Razvojno
izobraževalnega centa Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/98, 92/2002, 75/2008), Zakonu o
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006) in Zakonu o lokalni samoupravi, ki pravi,
da lokalna skupnost ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj
občine in kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
Vse ostalo financiranje, ki ni urejeno z zakonskimi in podzakonskimi akti, poteka na podlagi
sklenjenih dogovorov oz. pogodb o sofinanciranju določenih stroškov ali dejavnosti, programov
in projektov.
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 skoraj na
vseh postavkah, slabša je bila le realizacija plačil na področju prevozov učencev z javnimi
prevoznimi sredstvi in na področju financiranja Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto.
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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 2014/2015 je
bilo v osnovno šolo vključenih 3.375 učencev. Pouk je potekal v 168 oddelkih redne osnovne
šole, ki ga je obiskovalo 3.283 učencev, v 9 oddelkih programa z nižjim izobrazbenim
standardom (OŠPP), ki ga je obiskovalo 58 učencev, ter v 5 oddelkih posebnega programa
vzgoje in izobraževanja, v katere je bilo vključenih 34 učencev. Glasbena šola Marjana Kozine
je imela 35,32 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 2015 pa so bila vrnjena integralno v proračun. Za GŠ
Marjana Kozine so bile pogodbe sklenjene s 7 občinami v skupni višini 27.021,18 EUR (cca
31,1 % vseh sredstev), za OŠ Dragotin Kette pa z 11 občinami v skupni višini 13.611,33 EUR
(cca 26,6 % 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 2015 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 42.804,00 EUR (cca 37,3 % vseh sredstev). Sredstva so bila v celoti poračunana
pri financiranju posvetovalnice v letu 2015, 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 odločajo za
vseživljenjsko učenje v okviru dejavnosti kot so: Informiranje in svetovanje za odrasle,
Simbioza, Po poti kultur, 4. festival ZaTE, Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM Borza
znanja, Središče za samostojno učenje, programi Univerze za starejše, programi splošnega
neformalnega izobraževanja odraslih in Center medgeneracijskega učenja - CMU. 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.
ŠPORT
Za uresničevanje javnega interesa na področju športa skrbi lokalna skupnost tako, da izvaja
Nacionalni program športa Republike Slovenije, 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. Na
javnem razpisu MONM izbere izvajalce letnega programa športa ter z njimi sklene pogodbo o
sofinanciranju športnih programov in projektov. Pomemben del LPŠ-ja na področju
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prostočasne vzgoje otrok in mladine, športnih prireditev ter športne rekreacije izvaja javni
zavod Agencija za šport.
A1. Letni program športa v MONM za leto 2015
Je temeljni dokument, ki ga je sprejel Občinski svet MONM, za izvajanje celoletnih dejavnosti
na področju športa v letu 2015. V njem smo določili športne programe, investicije in
investicijsko vzdrževanje športnih objektov v MONM, višino sredstev, ki je bila planirana v
proračunu MONM za izvajanje teh dejavnosti, obseg financiranja javnega zavoda in opis
njihovih športnih programov ter višino sofinanciranja športne zveze in športnih društev na
podlagi javnih razpisov na področju športa.
A2. Javni razpisi v letu 2015
V letu 2015 smo izvedli tri javne razpise:
- JR za sofinanciranje letnega programa športa – MONM je sofinancirala skoraj 150
različnih športnih programov , ki jih je na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvajalo skoraj
60 športnih društev, društev invalidov, društev upokojencev ter planinskih društev.
- JR za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev – MONM je sofinancirala
stroške izvedbe 10. športnih prireditev, kot so Kolesarska dirka po Sloveniji, Mednarodni
atletski miting in drugih večjih prireditev.
- JR za sofinanciranje perspektivnih športnikov – MONM je sofinancirala 7 športnih
programov.
A3. Javni zavod Agencija za šport
Zavod je v skladu z odlokom skrbel za vzdrževanje otroških in športnih igrišč ter športne
objekte, organiziral tradicionalno občinsko prireditev »Športnik leta 2014«, zaključno prireditev
Delavskih športnih iger, Rudolfove tedne športa, rekreativne lige, šolska športna tekmovanja
in nudil tehnično pomoč pri organizaciji in izvajanju drugih športnih prireditev in programov.
Dolgoročni in letni cilji
Dolgoročni cilji predstavljajo izvajanje Nacionalnega programa športa Republike Slovenije, 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, skrbeli za ustreznost igral na otroških ter športnih igriščih. Na tekmovalnem področju
se je v primerjavi z letom 2014 povečalo število kategoriziranih športnikov iz 134 na 151. S
tem smo uresničili glavni cilj, saj smo populaciji otrokom, mladini, rekreativcem v večji meri
omogočili vse vrste športnih dejavnosti, od prostočasnih, tekmovalnih, vrhunskih do
rekreativnih. Največji delež proračunskih sredstev je bil razdeljen na področju otrok in mladine.
SOCIALA IN ZDRAVSTVO
Področje zdravstva
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vodenje postopka do izdaje odločbe v zadevi prenehanja izvajanja koncesije na področju
zobozdravstva za otroke in mladostnike -Vlašič Zamida Nadica,
vodenje postopka do izdaje odločbe v zadevi spremembe koncesijskega akta za
koncesijo na področju splošne medicine Polje harmonija d.o.o.,
vodenje postopka do izdaje odločbe v zadevi prenehanje izvajanja koncesijske dejavnosti
na področju splošne medicine Jasmine Bajraktarevič- Mikulec,
vodenje postopka začasnega prenosa izvajanja koncesijske dejavnosti na področju
splošne medicine Medicinskemu centru Krka, d.o.o.,
vodenje postopka do izdaje odločbe za prekope posmrtnih ostankov,
priprava idejne zasnove in organizacija posveta na temo zasvojenost v so organizaciji
Projekta Človek,
priprava gradiva za spremembo Pravilnika o izvajanju mrliško pregledne službe,
aktivno sodelovanje v ZMOS-u v zvezi s predstavitvijo sprememb mrliško pregledne
službe na pristojnem ministrstvu za zdravje,
priprava predlogov za spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu v okviru ZMOS-a,
podaja predlogov lokacij in sodelovanje v postavitvi defibrilatorjev,
sodelovanje pri pripravi predloga sprememb odloka o ustanovitvi ZD NM,
priprava sprememb Pravilnika o denarni pomoči za novorojence za občinski svet,
pridobitev bonov za novorojence s strani Dol. Lekarn,
vodenje in koordinacija projekta za zdravje Romov SORO ( vodenje Regijskega sveta za
zdravje Romov in priprava strateškega dokumenta za odločevalce politik) itd.

Področje sociale
- vodenje postopkov izplačila denarnih pomoči za socialno ogrožene občane do izdaje
sklepov (490 vlog),
- priprava mnenja oziroma soglasja za plačilo institucionalnega varstva in prepoved
odtujitve premoženja,
- primopredaja javnih del od Branke Bukovec,
- priprava analize javnih del za leti 2014 in 2015,
- vodenje in koordinacija projekta »Viški hrane«,
- priprava programa javnih del za projekt »Viški hrana« in prijava na Zavod za
zaposlovanje na prvem pozivu,
- priprava gradiva za občinski svet v zadevi Odpis dolgov za socialno ogrožene za prvo in
drugo obravnavo,
- priprava gradiva za občinski svet Načrt urejanja romskega naselja Žabjak in predstavitev
na sejah delovnih teles,
- priprava strateškega dokumenta investicijskega vlaganja v romska naselja v MONM,
- priprava Načrta dela za Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti MONM,
- priprava pogodb in izjav za Rome o odtegovanju sredstev iz naslova socialnih transferjev,
- priprava pogodbe za izvajanje pomoči na domu in dogovor o delu za izvajanje le te za
obdobje sklenitve pogodbe,
- udeležba v komisiji za razdelitev sredstev na področju socialnih programov in rednega
dela društva upokojencev,
- priprava razpisa za Lokalno akcijsko skupino (LAS) in vodenje postopka od izbora
prijaviteljev do sklenitve in izdaje ustreznih aktov (sklep, pogodba),
- priprava Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v stanovanjsko
skupino Altra,
- aktivno sodelovanje pri pripravi predlogov v nacionalnem in evropskem projektu »Aktivno
in zdravo staranje«,
- vodenje postopka do izdaje odločbe za povračilo potnih stroškov za otroka s posebnimi
potrebami,
- priprava proračuna za leto 2015,
- priprava rebalansa proračuna za leto 2015,
- priprava odgovorov Varuhu človekovih pravic,
- priprava svetniških odgovorov,
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priprava predlogov prerazporeditve proračunskih sredstev itd.

MLADINA
Dolgoročni 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.
Letni cilj:
- 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.
- Dokončanje lokalnega strateškega dokumenta, ki daje konkretne smernice za izboljšanje
področja mladine z naslovom Strategija na področju mladih v MO NM do leta 2020 ter
sprejetje na občinskem svetu v letu 2015
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
- preko javnega razpisa MO NM za področje mladine, ki je bil objavljen v mesecu marcu
smo v letu 2015 podprli delovanje dveh organizacij z statusom mladinskega centra Lokal
patriot in Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, delovanje nevladnih
organizacij, ki delujejo na področju otrok in mladine (27) z 25 izvedenimi projekti ter 9
celoletnimi programi.
- V primerjavi z letom 2014 je bilo v letu 2015 za sofinanciranje razdeljenih za 6.060 eur
več sredstev medtem, ko je število izvedenih programov in projektov ostalo na enakem
nivoju. Povečala se je skupna vrednost prijavljenih projektov za več ko 30%, višina
zaprošenih sredstev pa se je povečala za skoraj 7%.
- V decembru je bila pripravljena in 11.12.2015 objavljena razpisna dokumentacija za
sofinanciranje NVO za 2 razpisa na področju mladine in sicer za leto 2016-projekti in tri
letni razpis za redno delo društev ter subvencioniranje najemnine.
- Ugotavljamo tudi povečanje medsebojnega sodelovanja NVO na posameznih projektih
od 2-5 NVO
- V decembru 2015 je bila na seji občinskega sveta v drugem branju brez glasu proti
sprejeta Strategija na področju mladih v MO NM do leta 2020, kar je dalo nove smernice
za delo v naslednjih 4 letih. Pred sprejemom je bilo gradivo strategije 2 meseca v javni
obravnavi, ki se je zaključila z posvetom o strategiji v kateri je sodelovalo več kot 15 NVO
z analizo gradiva.
Smatramo, da so bili zadani cilji doseženi, nove pa že opredeljuje sprejeta strategija za
področje mladine.
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
- Na željo odbora za mladino je MONM v proračun 2015 naknadno ločila nekaj
proračunskih sredstev za pripravo projektne dokumentacije za mladinski center od
skupnih sredstev namenjenih področju. Projektna dokumentacija se ni začela pripravljati,
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ker ni bilo nobene odločitve, kje naj bi lokacija mladinskega centra sploh bila ter v kakšni
obliki.
Ocena učinkov poslovanja na druga področja
- Učinke na druga področja nismo zaznali.
VISOKO ŠOLSTVO
Mestna občina Novo mesto se je z Odlokom o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto (z dne 10. 7. 2014) in njegovim prenehanjem delovanja
konec leta 2014 zavezala, da bo še naprej nudila vso 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 prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti ukinjenega javnega zavoda URS Novo mesto
do treh visokošolskih zavodov (FINI Novo mesto, FOŠ in VŠ Grm Novo mesto) na Mestno
občino Novo mesto, so se prenesle tudi vse avtorske in sorodne pravice, katerih imetnik je bil
URS Novo mesto. Občinski svet MONM je na svojih sejah obravnaval 2 spremembi Aktov o
ustanovitvi visokošolskega zavoda FINI Novo mesto in VŠ Grm Novo mesto in v obeh primerih
podal pozitivno mnenje.
V okviru proračunske postavke Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto je bilo realizirano
sofinanciranje izvajanja študijske in znanstveno raziskovalne dejavnosti zavodov, skladno z
veljavno zakonodajo s področja visokega šolstva in Aktov o ustanovitvi zavodov. Realiziranih
je bilo 97,22% od planiranih 105.000,00 evrov na podlagi zahtevkov s strani zavodov, skladno
s pogodbeno zastavljenimi roki. 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 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. Letni cilj realizacije sredstev ni bil izpolnjen v celoti zaradi usklajevanja
medsebojnih razmerij med visokošolskih zavodom FOŠ in MONM.
MONM je kot dodatni ukrep podpore področju razvoja visokega šolstva in projektu
ustanavljanja javne Univerze v Novem mestu, vzpostavila Projektni svet za ustanovitev
Univerze v Novem mestu kot delovno posvetovalno telo župana, ki je v letu 2015 zasedal na
6. sejah. Njegova ključna naloga je bila oblikovanje strateškega dokumenta, ki bo podlaga za
nadaljnje korake občine pri ustanavljanju Univerze, povezovanje z vsemi deležniki, ki
nastopajo v projektu, oblikovanje predlogov za sodelovanje MONM z vsemi visokošolskimi
zavodi s sedežem v MO NM ter reševanje odprtih vprašanj, ki se bodo pojavljala v zvezi z
ustanavljanjem Univerze v Novem mestu.
KULTURA
V letu 2015 so realizirane naslednje naloge na področju kulture:
- priprava in sprejetje Strokovnega načrta za javne razpise in pozive na področju kulture za
leto 2015,
- priprava gradiv za občinski svet (svetniški odgovori),
- poslovno poročilo o delovanju javnih zavodov v letu 2014,
- priprava zaključnega računa za področje kulture za leto 2014 ter plan za področje kulture
za leto 2016,
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sodelovanje pri organizaciji in izvedbi občinskih prireditev ter drugih organizacij (kulturni
praznik, spominski dnevi MO Novo mesto, občinski praznik, otvoritvena slovesnost ob
650. obletnici ustanovitve Novega mesta ter ostali dogodki v počastitev jubilejnega leta in
obletnic 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 arheološke in kulturne
dediščine,
izvedba projekta postavitve starega urnega mehanizma na rotovžu (tehnična dediščina) v
sklopu Evropskih dnevov kulturne dediščine,
izvedba in izdelava skulpture v Parku Rastoče knjige (posvečene partnerskim mestom; v
letu 2015 je skulptura posvečena pisatelju iz Bihaća),
sodelovanje pri Združenju zgodovinskih mest (redna srečanja, priprava projektov za
STO, Interreg ter Ministrstvo za kulturo),
redno izplačilo sredstev za plače, prispevke in materialne stroške javnim zavodom,
katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto,
izvedba sedmih 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
Revija Rast
Redno delo kulturnih društev
Projekti na področju kulture
Novomeški poletni večeri
Obletnice rojstva pomembnih Novomeščanov
Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem
interesu
Skupaj

Višina razpoložljivih sredstev
65.000
20.000
70.000
40.000
28.000
2.000
23.400
248.400

Na vse razpise skupaj je prispelo 69 vlog, od tega trem niso odobrena sredstva, ker so bili
neupravičeni vlagatelji. V letu 2015 so prvič objavljeni triletni razpisi za pet razpisnih področij,
razen za razpisa Projekti na področju kulture in Obletnice pomembnih Novomeščanov.
Naloge na področju kulture zajemajo izvedbo procesov, ki so vezani na področno zakonodajo
(javni razpisi in pozivi, spremljanje ter spreminjanje in dopolnjevanje dokumentov 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 s
praznovanjem 650. obletnice ustanovitve Novega mesta, organizacija posameznih dogodkov,
sodelovanje in koordiniranje projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov ter priprava
govorov in uvodnikov za potrebe župana in dveh podžupanov.

URAD ZA PROSTOR IN RAZVOJ
Urad za prostor in razvoj (v nadaljevanju: urad) je bil ustanovljen z Odlokom o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (DUL št. 4/15) s 1.7.2015.
Vanj so bili združeni dotedanji Uradi za prostor, razvoj, premoženjske zadeve in kmetijstvo ter
davke. Delovno področje urada določa 12. člen zgoraj navedenega odloka.
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UREJANJA 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 sistema 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 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 2015 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.
 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 in 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
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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.
SPREJETI PROSTORSKI AKTI
Tabela: Primerjava dokončanih postopkov priprave PA po letih
leto
dokončani
postopki priprave
PA

2005
4

2006
11

2007
5

2008
10

2009
3

2010
3

2011
10

2012
6

2013
5

2014
6

V letu 2015 je bilo z odloki sprejetih 6 prostorskih aktov:
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 16/15) – SD OPN* - kratek postopek
SD OPN so se pripravile za odpravo ugotovljene napake v grafičnem prikazu OPN na podlagi
določb 53. a člena spremembe in dopolnitve Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 57/12; v nadaljevanju: ZPnačrt-B), s katerim je v postopku prostorskega načrtovanju
omogočena možnost kratkega postopka sprememb in dopolnitev veljavnega občinskega
prostorskega načrta. Ker je na podlagi 56.a člena istega zakona dana možnost spremembe
in dopolnitve podrobnejše namenske rabe (vključno s prostorsko izvedbenimi pogoji) z
občinskim podrobnim prostorskim načrtom (56. a člen ZPNačrt-B), je bilo v istem kratkem
postopku smiselno poleg odprave napake grafičnega prikaza OPN uskladiti OPN z določbami
prostorsko izvedbenih pogojev, ki so bili spremenjeni in dopolnjeni z uveljavitvijo v letu 2014
sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN za sanacijo neskladnih in nelegalnih
gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto, OPPN za jedro naselja Otočec,
OPPN Bučna vas –vzhod/2.
SD OPN so se torej nanašale na:
- spremembo namenske rabe in spremembo meje enote urejanja prostora na
zemljiščih parc. št. 2243/4, 2243/2 in 2792, vse k.o. Črešnjice v enoti urejanja prostora z
oznako DGR/3-a ter
- uskladitev prostorsko izvedbenih pogojev, ki so bili spremenjeni in dopolnjeni z
uveljavitvijo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih in
nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 31/14), Občinskega podrobnega prostorskega za jedro naselja Otočec (Uradni list RS,
št. 35/14) in Občinskega podrobnega prostorskega Bučna vas –vzhod/2 (Uradni list RS,
št. 56/14).

•

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta za območje
centralnih dejavnosti ob Topliški cesti**- SD OPN 1
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev in
podrobnejše namenske rabe za območje v SZ vogalu križišča Topliške ceste in Ulice Slavka
Gruma. SD OPN 1 so pripravljene v natančnosti in vsebini občinskega podrobnega
prostorskega načrta. S SD OPN 1 so se določili pogoji za prostorsko zasnovo območja
centralnih dejavnosti s površinami za turizem, rekreacijo in šport, s potrebno komunalno
opremo in drugimi spremljajočimi ureditvami. Obravnavano območje je namenjeno razvoju
centralnih dejavnosti s poslovnim objektom (trgovina, gostinstvo, storitve, ipd.), predvidena pa
je tudi ureditev obrežja reke Krke z brvjo čez reko Krko za peš in kolesarski promet. V letu
2015 je bil pripravljen dopolnjeni osnutek in le ta javno razgrnjen od 16.4.2015 do 15.5.2015 v
prostorih Mestne občine Novo mesto, Urad za prostor, Seidlova cesta 1, Novo mesto. V sklopu
•
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javne razgrnitve je bila sklicana javna obravnava dne 5.5.2015 v prostorih Šolskega centra
Novo mesto. Dopolnjeni osnutek SD OPN 1 je obravnaval v 1. obravnavi tudi Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 23.4.2015. Po javni razgrnitvi so bile pripombe
proučene in do njih zavzeta stališča. Na podlagi zavzetih stališč je bil nato pripravljen predlog
SD OPN1 , ki je bil posredovan v pridobitev mnenj nosilcem urejanja prostora. Po pridobitvi
vseh pozitivnih mnenj NUP je bil pripravljen usklajeni predlog in le tap posredovan v sprejem
OS v decembru 2015.

Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo
mesto - SDUN ZKNM-3, (DUL št. 2/15) **
Glavni namen priprave SDUN ZKNM-3 je bil zagotoviti pravno podlago za uporabo in obnovo
objekta na zemljišč s parc. št. 652 k.o. Kandija z pripadajočo zunanjo ureditvijo ter enostavnimi
oziroma nezahtevnimi objekti, ki je v lasti RS oziroma v uporabi SB Novo mesto. Objekta v 1.
etapi 1. faze izvajanja UN, ko se bo gradil urgentni center ter urejala parkirišča za potrebe SB
NM in ZD NM ni potrebno rušiti. Poleg določitve spremenjenih izvedbenih prostorskih in drugih
pogojev za uporabo objekta na zemljišču 652 k.o. Kandija je bila predmet sprememb tudi: (1)
določitev možnosti izvedbe začasnih prometnih ureditev na površini oziroma severno od
predvidenega objekta B6, (2) sprememba določil glede, v veljavnem odloku že dopustnih,
začasnih parkirišč na območju med staro Šmihelsko in objekti B5, B7 ter na gradbeni parceli
objekta A3 in A1 in (3) sprememba določil glede izvedbe heliporta v osrednjem delu
kompleksa. Spremembe se nanašajo le na tekstualni del – odlok, spremembe grafičnega dela
pa niso bile potrebne. Ker gre za manjše spremembe, ki ne vplivajo na celovitost rešitev, se je
priprava SD UN vodila po skrajšanem postopku. V letu 2015 so bila zavzeta stališča do
pripomb, izdelan predlog SDUN ZKNM-3, pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora in
usklajeni predlog sprejet na 5. seji občinskega sveta.
•

• OPPN Bučna vas – vzhod/1 (DUL, št.8/15)**
Postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas - vzhod/1 (OPPN
Bučna vas - vzhod/1) se je pričel s Sklepom o začetku priprave OPPN Bučna vas - vzhod/1
(Uradni list RS (št. 71/12). Cilj priprave tega prostorskega akta je bila določitev izvedbenih
prostorskih pogojev za prostorsko zasnovo stanovanjske soseske s stanovanjskimi in
večstanovanjskimi objekti s potrebno komunalno opremo in drugimi spremljajočimi ureditvami.
OPPN je pripravljen za JV del enote urejanja prostora NM/6-OPPN-f, ki je predvidena za
stanovanjsko gradnjo. OPPN določa prostorske pogoje za zasnovo stanovanjske soseske z
individualnimi stanovanjskimi hišami in večstanovanjskimi objekti s potrebno komunalno
opremo in drugimi spremljajočimi ureditvami. V začetku leta 2015 je bil pripravljen dopolnjeni
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osnutek OPPN in le ta javno razgrnjen. Po izvedeni javni razgrnitvi in javni obravnavi so bila
zavzeta stališča do pripomb in pripravljen predlog OPPN. Po pridobitvi mnenj NUP je bil
pripravljen usklajeni predlog, ki je bil posredovan v sprejem OS na julijsko sejo.

• SD ZN BTC Češča vas – 1. faza (DUL, št. 10/15)**
Območje urejanja obsega enoto urejanja prostora NM/1-OPPN-a, ki je določena z veljavnim
zazidalnim načrtom in Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 101/09, in nadaljnji). S SD ZN so se določili oziroma spremenili prostorski
pogoji za razvoj obstoječe gospodarske cone BTC Češča vas. Z načrtovanimi rešitvami so
določeni taki pogoji za razvoj gospodarske cone, da bodo zagotovljeni zdravi življenjski pogoji
in upoštevana načela ekološke in energetske učinkovitosti. V gospodarski coni se s SD ZN
načrtujejo prostorske ureditve za razvoj gospodarskih dejavnosti, zlasti skladiščenja in
logistike. Osrednja dejavnost celotne cone bo obstoječa, to je dejavnost skladiščenja blaga s
storitvami logističnih procesov oskrbe, s SD ZN pa se dodatno določa tudi pogoje umeščanja
proizvodnih dejavnosti v smislu predelovalne industrije. Od predelovalnih dejavnosti se v
območju lahko načrtuje lahka proizvodnja v smislu minimalnih dodelav skladiščenih
komponent in polizdelkov, ki ni moteča za okolje ter možnost servisnih storitev.
Poleg prostorskih rešitev za razvoj gospodarske dejavnosti, se načrtujejo ukrepi za zaščito in
primerno dostopnost zavarovanih območij narave, ki sicer ležijo zunaj območja gospodarske
cone ob reki Temenici. V letu 2015 je bil izdelan dopolnjeni osnutek, ki je bil javno razgrnjen
od petka, 17. aprila 2015 do vključno ponedeljka, 18. maja 2015 v prostorih Mestne občine
Novo mesto. V tem času je dopolnjeni osnutek obravnaval tudi OS. Po javni razgrnitvi so bila
zavzeta stališča do pripomb in pripravljen predlog, pridobljena mnenja NUP in usklajeni
predlog v septembru 2015 posredovan v sprejem OS.
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Spremembe in dopolnitve UN Turistični kompleks Otočec – SDUN TKOTO-2
(DUL, št. 10/15)
S spremembami in dopolnitvami (SDUN TKOTO–2) v letu 2000 uveljavljenega ureditvenega
načrta za Turistični kompleks Otočec, ki območje namenja prostorskim ureditvam za turistične
in spremljajoče dejavnosti, se določa prostorske pogoje za gradnjo športnih igrišč kot prve faze
(pre)ureditve turističnega kompleksa. Spremembe se nanašajo tudi na maksimalne gradbene
linije in določitev zelenih površin izven teh linij ob ohranitvi turistične dejavnosti na območju.
Predmet sprememb je le tekstualni del – odlok, spremembe grafičnega dela pa niso bile
potrebne. Ker se spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta nanašajo samo na zunanje
ureditve oziroma izvedbo zatravljenih športnih površin ter faznost, ki ne vplivajo na celovitost
načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, so bile pripravljene
po skrajšanem postopku.
Pobudo za pripravo SDUN TKOTO–2 je podalo podjetje Terme Krka d.o.o., ki želi zaradi potreb
po širitvi športne ponudbe na severozahodnem delu turističnega kompleksa Otočec zgraditi
zatravljena nogometna igrišča. Sklep o začetku priprave je bil sprejet v marcu 2015, v
septembru 2015 pa je bil usklajeni predlog, po izvedenih vseh zakonsko določenih fazah
postopka priprave, posredovan OS v sprejem.
•
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Poleg pripravljenih zgoraj naštetih izvedbenih prostorskih aktov smo spremljali tudi izvajanje
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki je bil uveljavljen konec leta
2009 ter drugih veljavnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter v zvezi s tem pripravili
še:
- Obvezno razlago prvega odstavka 44. člena Odloka o OPPN Kremenjak, (Uradni list RS,
št. 6/15)
PROSTORSKI AKTI V PRIPRAVI
V letu 2015 se je potekala priprava naslednjih prostorskih aktov1, ki še niso zaključeni :
Redne spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta*
V začetku leta 2014 smo pričeli z neformalno pripravo rednih sprememb in dopolnitev OPN
MONM in sicer z javnim pozivom k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za
pripravo sprememb in dopolnitev OPN MONM, ki je bil objavljen 9.1.2013 v časnikih Delo in
Dolenjski list. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani. Glede na to, da se evidentiranje
pobud izvaja že od sredine leta 2007 in da so v evidenco vključene tudi pobude, ki so bile
podane v okviru pripomb in predlogov na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPN kot nove
pobude, so bili sočasno z javnim pozivom v začetku leta 2014 vsi evidentirani pobudniki
pozvani k ponovnemu razmisleku o podani pobudi za spremembo namenske rabe in o tem, ali
je ta kot taka še vedno v njihovem interesu. Usklajevanje evidence pobud, v okviru katerega
so bile nekatere pobude umaknjene nekatere pa podane na novo, je potekalo vse do sredine
meseca decembra 2014. V mesecu oktobru in novembru smo opravili tudi terenske oglede
pobud in v primeru nepopolnih vlog pozivali pobudnike k dopolnitvi.
V obdobju od julija 2007 do januarja 2016 je bilo evidentiranih 1550 pobud.
•

1

* prostorski akti, ki se financirajo iz proračuna
** prostorski akti, ki jih financirajo investitorji
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Od tega je bilo podanih 158 pobud za uskladitev namenske rabe na podlagi že pridobljenih
upravnih dovoljenj za gradnjo (reambulacije), 678 pobud iz nestavbnega v stavbno zemljišče,
239 pobud iz stavbnega v nestavbno zemljišče, 202 pobud za spremembo podrobnejše
namenske rabe v okviru obstoječega območja stavbnih zemljišč, 33 pobud za spremembo
med drugimi nestavbnimi namenskimi rabami (iz kmetijskega v gozd ipd.), 4 pobud za
popravek meje namenske rabe – geodetska transformacija, 61 pobud za spremembo in
dopolnitev tekstualnega dela OPN ter 199 odstopov od pobud.
V mesecu novembru 2015 je bil na portalu javnih naročila objavljen razpis za izbiro izdelovalca
Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD
OPN 2. Oddani sta bili dve ponudbi, od katerih je ena presegala razpisano mejno vrednost
naročila in bila zaradi tega izločena. Drugi ponudnik, podjetje Acer Novo mesto d.o.o., je bil
pozvan k dopolnitvi ponudbe. Pogodba z izbranim izvajalcem bo predvidoma podpisana v
začetku meseca februarja 2016.
• 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. OPPN je bil v letu 2014
izdelan do faze dopolnjenega osnutka, ki je bil javno razgrnjen od 28.11.2014 do 31.12.2014.

V letu 2015 se je nadaljevala priprava OPPN in sicer zavzeta so bila stališča do pripomb iz
JR, pripravljen predlog OPPN in le ta posredovan v mnenja NUP. Do konca leta 2015 mnenj
NUP še nismo prejeli.
• OPPN Revoz**
Pobudo za pripravo OPPN je podala gospodarska družba Revoz d.d., ker veljavni Odlok o
lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 73/04, 101/09-OPN MONM, 64/10-OPPN-SP za
rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu, 9/11, 46/11-teh.popr., 102/12-DPN
in 3/13-obv. razl.), ne omogoča hitrega prilagajanja spremenljivim tržnim potrebam.
Glavni namen priprave OPPN Revoz je zagotoviti fleksibilnost v smislu možnih programov in
prostorskih pogojev, ki jih bo OPPN definiral za gradnje objektov in druge ureditve znotraj
območja urejanja ter boljša in kvalitetnejša izraba prostora. Sklep o začetku priprave OPPN
Revoz je bil sprejet v letu 2012. V letu 2013 Revoz ni nadaljeval z aktivnostmi razen tega, da
je izbral izdelovalca prostorskega akta in sklenil pogodbo z MONM (tripartitna pogodba med
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naročnikom (Revoz), pripravljavcem (MONM) in izdelovalcem prostorskega akta, v letu 2014
pa so bile izdelane strokovne podlage in osnutek prostorskega akta, na katerega so bile
pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in odločba Ministrstva za okolje in prostor št.
35409-141/2014/3 z dne 10.7.2014, da celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.
Po pridobitvi smernic je bil, ob upoštevanju zahtev iz smernic nosilcev urejanja prostora, v
oktobru 2015 pripravljen dopolnjen osnutek OPPN Revoz, ki je bil v 1. obravnavi na OS
novembra 2015, od 30. oktobra pa do vključno 30.novembra 2015, pa je bil prostorski akt javno
razgrnjen. OPPN Revoz je v fazi priprave predloga stališč do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve.

• OPPN TZ KRKA
Pobudo za pripravo je podala gospodarska družba Krka, Tovarna zdravil Novo mesto, d.d..
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.
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Slika levo: Območje obstoječega zazidalnega načrta Tovarna zdravil Krka, Slika desno: Okvirno območje
za katerega je potrebno izdelati širše strokovne podlage.

•

Prostorski akti za urejanja romskih naselij*

Po sprejetju Strategije romske tematike v septembru 2013, katere sestavni del so tudi
izhodišča za prostorsko urejanje romskih naselij v občini in zlasti za načrtovanje romskega
naselja Žabjak in Brezje smo v letu 2015 nadaljevali vsebinske priprave za SD OPN za ureditev
romskega naselja Žabjak in ureditve v Brezju, ter aktivnosti za komunalno ureditev ostalih
romskih naselij v občini.
DRUGI PROSTORSKI AKTI
Prostorski akti, za katere aktivnosti v zvezi s pripravo zaradi različnih razlogov (v glavnem
zaradi neaktivnosti investitorjev) v letu 2015 niso potekale:
• Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Kosova dolina (prej Ločna)**
OPPN obravnava lokacijo zahodno od Andrijaničeve ceste v neposredni bližini TZ Krka in ob
vznožju Marofa. Umeščajo se poslovni programi tudi v povezavi turističnimi in kulturnimi
programi arheološkega parka Marof. Pripravljene so bile strokovne podlage. Priprava OPPN
trenutno stoji zaradi neaktivnosti investitorja.

•

OPPN PSUSP Poslovni park ob Mirnopeški cesti**
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Območje načrtovanega ››Poslovnega parka ob Mirnopeški cesti‹‹ (NM/4-OPPN-e), za
katerega je potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev
skupnega pomena se nahaja na SV Novega mesta ter zajema pas severno od Mirnopeške
ceste (regionalna cesta R3 651/1198 Trebnje – Novo mesto) in meri približno 14,5 ha.
Območje je namenjeno razvoju storitvenih in servisnih programov, kar bo zagotovljeno s
pozidavo poslovnih, trgovskih in drugih ustreznih objektov s pripadajočimi funkcionalnimi in
zelenimi površinami ter parkovnimi ureditvami. Del površin se namenja tekočemu in
mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca
in kolesarja. Cilj priprave OPPN za PUSP je določitev pogojev za gradnjo poslovnega parka in
določitev pogojev za prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko in drugo opremo
območja, ki bo s svojo vsebino in lokacijo neposredno ob pomembnejših prometnicah Novega
mesta pomenil povečanje kvalitetne storitveno – servisne ponudbe v ožjem in širšem prostoru.
OPPN za PUSP se pripravlja na podlagi pobude investitorja REAL PARK d.o.o., Novo mesto,
Kočevarjeva 2, Novo mesto.
V postopku priprave so bile leta 2010 potrjene strokovne podlage z najustreznejšo variantno
rešitvijo. Priprava OPPN je po stečaju družbe Real d.o.o. zastala.
V letu 2013 smo izvedli sestanek s stečajnim upraviteljem, predstavniki Real parka d.o.o,
izdelovalci OPPN in novim lastnikom z namenom, da se OPPN premakne z mrtve točk. V letu
2015 novi lastnik zemljišč ni nadaljeval z aktivnostmi za izvedbo projekta.

• OPPN prenove ob Ljubljanski cesti 27**
Na območju Bršljina se je na lokaciji BTC ob Ljubljanski cesti 27 gospodarska družba BTC d.d.
Ljubljana v zadnjem desetletju vzpostavila kot glavni razvojni nosilec programske preobrazbe
na tej lokaciji. Hkrati je družba od leta 1995, tvorno sodelovala pri celotnem projektu
revitalizacije tega dela mesta ter zlasti pri komunalnem opremljanju območja in rekonstrukciji
Ljubljanske ceste kot pomembne zbirne mestne ceste. Z ozirom na preživeto stavbno strukturo
in hkrati nujno potrebno programsko poživitev ter presnovo na lokacijah v lasti BTC, to je na
Ljubljanski cesti 27 in 32 je družba posredovala investicijsko namero za realizacijo projekta
prenove ob Ljubljanski cesti 27. Na podlagi ugotovitev, da je potrebno prostor ob Ljubljanski
cesti obravnavati celovito, je bilo opredeljeno širše območje urejanja, kot funkcionalno
povezana enota urejanja prostora, ki naj se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
V začetnih mesecih leta 2009 je bila tako pripravljena projekta naloga, tripartitna pogodba med
investitorjem, izdelovalcem in MONM ter sprejet sklep o začetku priprave. Ker OPPN- ja ne
financira MONM je dinamika njegove priprave vezana oziroma pogojena z aktivnostjo
investitorja. V letu 2010 so bile na podlagi osnutka prostorskega akta pridobljene smernice
nosilcev urejanja prostora. S strani izdelovalca je bila oddana prva faza prometne študije za
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širše območje urejanja, katere namen je, poleg zasnove prometne navezave območja
predvidene prostorske ureditve, pridobiti dolgoročno rešitev za enega ključnih prometnih
problemov mesta – za ureditev izvennivojskega križanja ceste Bršljin z železnico. MONM je
investitorju in izdelovalcu posredovala svoja stališča do izdelane študije s pozivom za
dopolnitev. Na skupnem usklajevalnem sestanku je bilo dogovorjeno, da bo izdelovalec
prometno študijo dopolnil in nadaljeval s pripravo 2. faze študije. Dopolnitev in drugo fazo
prometne študije je izdelovalec oddal v avgustu 2011. Na podlagi pregleda prometne študije
je MONM sklicala usklajevalni sestanek glede dopolnitve in zaključka prometne študije. Po
usklajevanjih in optimiziranju možnih variant je bila prometna študija zaključena v aprilu 2012.
Strokovne podlage vključno z omenjeno prometno študijo naj bi bile po navedbah izdelovalca
(konec leta 2012) oddane v začetku leta 2013, vendar jih do konca leta 2014 še nismo prejeli
in izdelava OPPN je v letu 2015 zastala.
• OPPN Motel ob priključku AC zahod**
Mestna občina Novo mesto je leta 2010 prejela pobudo za pripravo OPPN »Motel ob priključku
AC zahod«. Na podlagi pobude je oktobra 2010 pooblaščencu pobudnika posredovala predlog
projektne naloge in večpartitne pogodbe za izdelavo OPPN v pregled in potrditev. Od takrat
dalje se pobudnik priprave še ni odločil za podpis pogodbe. Z vsebino se strinja, ne strinja pa
se s plačilom, saj je prepričan, da bi se OPPN moral izdelati samo za zemljišča, ki so v njegovi
lasti. Tak pristop pa ni mogoč, saj je priprava OPPN za območje manjše od enote urejanje
mogoče le, če takšno rešitev podpirajo širše strokovne podlage, ki jih je treba v vsakem primeru
izdelati za območje, večje od enote urejanja prostora. Septembra 2012 je bil izveden zadnji
usklajevalni sestanek, na katerem je bilo dogovorjeno, da pobudnik v najkrajšem času izbere
potencialnega izdelovalca in se z njim z namenom dokončne uskladitve predloga projektne
naloge in tripartitne pogodbe zglasil na občini. V letu 2015 pobudnik ni nadaljeval z aktivnostmi,
zato je naloga v mirovanju.
 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 2015 je potekala
priprava naslednjih dokumentov:
Priprava grafičnih podatkov za potrebe sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto
V letu 2015 smo pristopili k pripravi grafičnih podatkov za SD OPN 2. V skladu s Pravilnikom
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07)
morajo biti digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih načrtih, izdelani kot vektorski
podatki s pripadajočimi opisnimi podatki, ki se vodijo s topološko pravilnimi poligoni, linijami ali
s točkami. Prav tako morajo biti povezljivi s formati geodetskih podatkov. Zaradi zamika mej
zemljiških parcel v novem zemljiško katastrskem prikazu je bilo potrebno pred postopkom SD
OPN 2 pripraviti ustrezne grafične podatke, ki bodo podlaga za spremembe.
Priprava grafičnih podatkov je obsegala:
- uskladitev podrobnejše namenske rabe z novim stanjem zemljiško katastrskega
prikaza (v nadaljevanju ZKP) in morebitno spremembo meje občine,
- razrez podrobnejše namenske rabe po mejah obstoječih enot urejanja prostora ter
uveljavljenih OPPN, DPN in delnih spremembah in dopolnitvah OPN,
- atributiranje poligonov podrobnejše namenske rabe s pripadajočim podatkom enote
urejanja prostora.
• Strokovne podlage za razvoj kmetijstva na območju Mestne občine Novo mesto
Namen izdelave strokovnih podlag za razvoj kmetijstva je novelacija in dopolnitev obstoječe
strokovne podlage, ki je bila za območje občine Novo mesto, vključno z območjem kasneje
nastalih občin Straža in Šmarjeta, izdelana v okviru priprave Strategije prostorskega razvoja
•
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in prostorskega reda Mestne občine Novo mesto leta 2006. S strokovnimi podlagami bo
dopolnjeno poglavje o oceni prostorskih možnosti za nadaljnji obstoj in razvoj kmetijske
dejavnosti v MONM z naslednjimi vsebinami:
1. analizo stanja in potreb obstoječih perspektivnih kmetijskih gospodarstev v občini ter
podati predloge ukrepov za zagotavljanje ustreznih prostorskih rešitev za njihov razvoj.
2. analizo stanja in potreb v zvezi s postavitvijo pomožnih kmetijskih objektov na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe (v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih).
3. analizo stanja in potreb za preoblikovanje obstoječih ali določanje novih vinogradniških
območij ter predlogi ukrepov za zagotavljanje uravnoteženega razvoja in ustreznih
prostorskih rešitev v okviru vinogradniških območij.
Na podlagi umeritev iz strokovnih podlag bodo v okviru sprememb in dopolnitev odloka
prostorskega načrta oblikovana posebna določila za urejanje perspektivnih kmetijskih
gospodarstev, odprtega prostora in vinogradniških območij. Prva faza strokovnih podlag je
bila skupaj z opravljenimi terenskimi ogledi zaključena in oddana v mesecu decembru 2015.
• Demografska študija
V letu 2015 je MONM kot eno od strokovnih podlag za pripravo SD OPN 2 naročila izdelavo
Demografske študije za Mestno občino Novo mesto. Namen izdelave je analiza in
ovrednotenje dosedanjega demografskega razvoja v občini, opredelitev njegove težnje ter
predvideti (bližnji) prihodnji demografski razvoj ob različnih hipotezah - izdelati projekcije
prebivalstva predvsem glede na tista razvojna vprašanja, ki so neposredno povezana z
dimenzioniranjem površin za stanovanja, družbeno infrastrukturo in gospodarske dejavnosti
ter posebej za področje predšolske vzgoje in šolstva.
Analiza obstoječega stanja (1. faza izdelave omenjene študije) je bila izdelana oktobra 2015,
trendi in projekcije oz. 2. faza pa je bila v pregled in potrditev oddana konec decembra 2015.
• Idejni projekt za obvoznico Šmihela
Skozi Novo mesto poteka del državne ceste R3 664, odsek 2501 Gaber – Uršna Sela – Novo
mesto, ki je v zelo slabem stanju. Cesta je ena izmed pomembnih vpadnic v Novo mesto, po
kateri poteka poleg notranjega in izvorno ciljnega prometa tudi precejšen delež tranzitnega
prometa iz oziroma v smeri Bele Krajine, saj je najbližja cestna povezava med Novim mestom
in Črnomljem. Vertikalni in horizontalni elementi ceste so na obravnavanem odseku zelo slabi
in ne ustrezajo elementom regionalne ceste tretjega reda. Potek ceste in gost promet skozi
stanovanjski soseski Šmihel in Regrčo vas predstavlja poseg v vitalne dele urbane strukture
in oviro v nemotenem poteku daljinskega prometa. Pomembno je, da se tranzitni promet, ki
poteka ob strnjeni pozidavi umakne iz naselja ter da se opusti nivojsko križanje z železniško
progo. Promet po cesti je skozi naselje zaradi neustreznih elementov ceste iz prometnovarnostnih vzrokov nevaren. Zaradi opisanega stanja se je pristopilo k pripravi idejnega
projekta. Kot prva faza IDP je bila izdelana idejna zasnova v variantah, ki obravnava 3 variante
poteka obvoznice Šmihel. Na podlagi IDZ (IDZ-dopolnitev variant, Št. proj. P-2013/37, maj
2013, GPI d.o.o.), je bilo ugotovljeno, da je varianta 5 za občino urbanistično sprejemljiva,
izkazuje nekoliko manjši vpliv na okoliško prebivalstvo in le z enim objektom prečka železniško
progo. IDZ je bila nato posredovana v pregled in potrditev MziP, DRSC. Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za investicije je dne 20.8.20014 z
dopisom št. 37165-243/2012/7 (902) MONM obvestilo, da na predlagane variante načeloma
nimajo pripomb. Zaradi ugotavljanja upravičenosti investicije glede na visoke stroške pa je
ministrstvo predlagalo, da za preučene oziroma predlagane variante MONM naroči
predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in jo pošlje v pregled in potrditev na komisijo na Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor v skladu z veljavno zakonodajo, saj dokumentacija obravnava
preložitev dela državne ceste R3-664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto. V letu 2015 je
bila PIZ izdelana in potrjena s strani komisije pri DRSI za potrjevanje investicijske
dokumentacije. Na podlagi PIZ je bila izbrana varianta 5, za katero se je nadaljevala izdelava
IDP, ki je bil konec leta oddan in sicer faza IDP pred recenzijo.
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Slika: prikaz poteka obvoznice (IDP – dec. 2015 – pred recenzijo)

• PGD-PZI dokumentacija za gradnjo parkirišč 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). V ta namen je bil konec
leta 2014 izdelan PGD/PZI projekt za ureditev parkirišč ob Trdinovi ulici. V letu 2015 je MONM
zaprosila za izdajo GD, ki pa do konca leta še ni bilo izdano zaradi zahtev strank v postopku.
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•
Prenova Glavnega trga in Rozmanove ulice v Novem mestu
V mesecu januarju 2015 se je pričela javna razgrnitev Konservatorskega načrta za prenovo
Glavnega trga, Rozmanove ulice in Kandijskega križišča v zgodovinskem jedru Novega mesta.
V okviru javne obravnave je bila ustanovljena delovna skupina, v katero so poleg
predstavnikov MONM vključeni tudi predstavniki nevladnih organizacij in nekaterih zavodov.
Na podlagi predlogov in pripomb, ki so bile podane ob izvedenih javnih predstavitvah
konservatorskega načrta in na javni delavnici, so bila v okviru delovne skupine sprejeta
izhodišča za pripravo projektne naloge za izvedbo javnega natečaja za prenovo odprtih javnih
površin mestnega jedra. Na podlagi izdelane projektne naloge je bil v sodelovanju z Zbornico
za arhitekturo in prostor Slovenije meseca novembra 2015 razpisan dvostopenjski javni
natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izvajalca projektne dokumentacije.

Prikaz natečajnega območja na digitalnem ortofoto posnetku

•

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
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Občina Krško. Koordinativno vlogo opravljata Regionalna razvojna agencija Posavje in
Razvojni center Novo mesto. Sredstva za izvedbo se bodo zagotavljala iz razpisov za
pridobitev evropskih sredstev in občinskih proračunov. Projekt predvideva ureditev in
povezavo posameznih odsekov, njihova poimenovanja in vse potrebne označbe.
Predvideni so tudi spremljajoči objekti urbane opreme kot so klopi, koši za smeti, dopolnilne
in usmerjevalne table ter objekti za dopolnitev dejavnosti kot so kolesarnice,
izposojevalnice in popravljalnice koles. Za določitev trase so bile izdelane strokovne
podlage. V letu 2015 je Urad za prostor in razvoj sodeloval pri izdelavi Elaborata za
označitev trase, ki ga izdeluje DRI d.o.o..

Slika: Prikaz trase na območju MONM

• 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
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.
• Peš in kolesarske poti Novega mesta
V letu 2015 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.
• Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju MONM
Za nepremično kulturno dediščino je v pripravi odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na
območju MONM, ki bo nadomestil stari, trenutno še veljavni odlok iz leta 1992. V letu 2015
smo z ZVKDS usklajevali stališča do pripomb, ki so bile podane s strani zainteresirane javnosti
na predlog odloka v času javne razgrnitve.
• Arheološki park Marof Novo mesto
Arheološki park Marof Novo mesto (v nadaljevanju: arheološki park) je bil umeščen v prostor
z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto v decembru 2009.
V novembru 2013 je bil izdelan Konservatorski načrt Novo mesto – Arheološko najdišče Marof

122

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015
in Kettejev drevored2, ki je podlaga za nadaljnji razvoj arheološkega parka. V maju 2014 je bila
za program Turizem in dediščina v okviru Regionalnega razvojnega programa JVS 2014-2020
med deležniki usklajen projektni predlog Arheološki park Marof Novo mesto in dolenjska
arheološka pot.
Za ureditev arheološkega parka je z OPN predvidena priprava OPPN, ki se bo navezoval na
Kettejev drevored in mestno jedro ter na stanovanjska območja in območja šol ob vznožju
Marofa. Predvidena postavitev arheološkega muzeja oz. interpretacijskega centra (tako, da
njegova lokacija ne posega v evidentirano najdišče), predvideni so gostinski program in
podobni javni programi v povezavi z vsebinami arheološkega parka ter parkovne ureditve,
ureditve za prezentacijo arheoloških ostalin, počivališča, razgledišča, otroška igrišča,
sprehajalne in druge tematske poti, opazovalnice in podobno. V letu 2015 so bile pripravljene
uvodne organizacijske aktivnosti za izvedbo interdisciplinarne delavnice »Arheološki park
Marof v Novem mestu«, ki jo bodo v februarju 2016 začeli izvajati študenti in mentorji Fakultete
za arhitekturo (FA), Biotehniške fakultete, Oddelka za krajinsko arhitekturo (BF) ter Akademije
za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO). Na delavnici bodo iskali arhitekturne rešitve
(vstopno-informacijski objekt, prenova Klemenčičeve domačije, servisni objekti, koncept
zunanjih ureditev...), predlagali krajinske ureditve (za širši odprti prostor območja, zazelenjeni
del arheološkega parka, gozdni rob in ostale zasaditve), ter oblikovali urbano opremo, igrala,
sistem označevanja oz. usmerjanja ter razpoznavni znak parka. V okviru delavnice se bo
izdelovala tudi celostna grafična podoba za AP Marof. V 2015 se je pripravljala tudi projektna
naloga za izdelavo strokovnih podlag na nivoju IDZ za AP Marof in PZI za obnovo Kettejevega
drevoreda ter izvedbo tematske arheološke poti Gradišče.
• Študija variant priključevanja AP Marof na javno cestno omrežje
V fazi usklajevanja projektnega predloga Arheološki park Marof Novo mesto za RRP 20142020 se je zaradi zagotavljanja izvedljivosti projekta zastavilo vprašanje ustreznosti
načrtovane dostopne ceste. V širši razpravi se je oblikovalo več različnih predlogov dostopne
ceste do lokacija predvidenega muzeja. Ker je izvedljivost projekta odvisna tudi od finančne,
projektne in tehnične smotrnosti nove dostopne ceste, je bilo pred sprejemom končne
odločitve treba proučiti variantne možnosti priključevanja. Le tako bo mogoče izbrati rešitev, ki
bo finančno in terminsko izvedljiva v okvirih izvedbe Regionalnega razvojnega programa JVS
2014-2020 in bo hkrati okoljsko in prostorsko sprejemljiva. V ta namen je bila v letu 2014
oddana v izdelavo Študija variant ceste za priključevanje arheološkega parka Marof na javno
cestno omrežje, ki je podlaga za izbor variante dostopa in podlaga za pripravo naslednjih faz
prostorske ter tehnične dokumentacije za AP Marof. V letu 2015 je bila ŠV dokončana.

2 Konservatorski načrt Novo mesto – Arheološko najdišče Marof in Kettejev drevored (Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto, november 2013).
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Slika: prikaz proučenih variant dostopne ceste iz ŠV

• Urbana oprema - katalog
V letu 2015 je bil pripravljen tudi osnutek PN za izdelavo Kataloga urbane opreme za urejane
javnega prostora MONM.
• 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. 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. 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.
Prve aktivnosti bodo naročilo izdelave strokovnih podlag za trajnostno urejanje Gorjancev. V
sklopu prijav na razpise pa poleg tega tudi urejanje pohodniške in rekreativne ter javne
turistične infrastrukture na projektnem območju Gorjancev (primer nujna ureditev tematskih in
pohodniških poti) ter urejanje komunalne in druge javne infrastrukture za obiskovalce in
varovanje okolja (parkirišča –sanacija obstoječih, ureditev novih – posledično bodo potrebni
odkupi zemljišč ali določitve stavbne pravice).
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.

•

•

Zazidalni preizkus za dozidavo ŠD MAROF
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Glede na dejstvo, da Novo mesto najbrž še lep čas ne bo dobilo nove večnamenske dvorane
in glede na to, da se pripravlja tudi energetska sanacija ŠD Marof, smo želeli preveriti možnost
širitve športne dvorane Marof, ki bi jo izvedli skupaj z energetsko sanacijo. Za odločitev o tem
je bistven zazidalni preizkus, ki bi pokazal ali je širitev sploh možna in kaj z njo pridobimo.
Športniki si želijo več športnih površin, na splošno je potrebnih več tribun. V ta namen je bil
zato v maju 2015 izdelan Zazidalni preizkus za dozidavo ŠD Marof.

 VODENJE PREDPISANIH ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV, IZDAJANJE
POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC IN INFORMACIJE STRANKAM
Urad za prostor in razvoj 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 2007 do leta 2015 je razvidna iz naslednje
tabele:
Tabela: Primerjava podatkov o izdanih listinah z delovnega področja od 2007 do 2015
2007
Prenos odprtih spisov iz preteklega leta 156
Število vlog v tekočem letu
2891
Dokazila po ZUJF
SKUPAJ
3047

2008
83
2152

2009
73
1711

2010
118
2299

2011
104
1901

2235

1784

2417

Lokacijske informacije za projektiranje

459

296

922

2005

2012
67
1511
56
1634

2013
15
1496
181
1692

2014
42
1702
157
1901

2015
31
1336
76
1443

523

286

223

128

118

121

1625

1303

1336

1583

1217

12

5

12

14

Lokacijske informacije za enostavne 418
objekte
Potrdila o namenski rabi zemljišča
1603

1590

1332

1756

Odstop od vloge

44

38

34

21

69

27
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Dokazila po ZUJF
SKUPAJ rešeni spisi
2964
Nerešeni spisi
83
% nerešenih spisov glede na skupno št. 2,7 %
spisov

2162
73
3,3%

1666
118
6,6%

2313
104
4,3%

1938
67
3,3%

56
1594
15
0,9%

181
1650
42
2,5 %

157
1870
31
1,6 %

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.
 DRUGE NALOGE NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
• Trajnostna urbana strategija
Urad za prostor in razvoj je v letu 2015 pripravljal Trajnostno urbano strategijo.
Priprava TUS je pričela v letu 2014, v letu 2015 pa so bila v okviru strokovnih služb občinske
uprave, Razvojnega centra Novo mesto in drugih občinskih institucij ter ob upoštevanju že
izraženih predlogov usklajene vsebinske iztočnice za pripravo TUS. Pripravljena je bila analiza
specifičnih družbenih, gospodarskih, okoljskih in s tem povezanih prostorskih izzivov ter
problemov Novega mesta. Opredeljen je bil okvir vizije in strateških ciljev razvoja Novega
mesta, pripravljen pa je bil tudi nabor možnih aktivnosti za reševanje opredeljenih izzivov in
doseganje opredeljenih ciljev s prednostnimi usmeritvi ukrepov in programov. V pripravo je bila
vključena tudi zainteresirana javnost. Konec leta 2015 je bil pripravljen predlog TUS, ki je bil
potrjen s strani MOP-a. Dokument je bil sprejet v začetku leta 2016.
• Projekt »Arhitektura in otroci«
Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj izvaja projekt Arhitektura in otroci od
novembra 2010. 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 2014/2015 je bilo uspešno izvedenih 16 delavnic, ki so bile dobro obiskane in
projektni teden na Gimnaziji Novo mesto za eno skupini dijakov z naslovom: Osnove
videomontaže.
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: Črpam/o iz narave,
Prestol/nica, Streha je lahko že hiša, Kako bi si pa ti uredil svoj brlog, Kako živimo na vasi in
kako v mestu, Moja hiša bo iz čokolade, Od trikotnika do piramide, Oblikujmo znak, oblikujmo
logotip;oblikujmo naše poglede, Moja soba, Čez most, Odpeljem te!, Mestno obzidje Šance,
650. let Novega mesta: arhitekturna dediščina, Doma smo v mestu z reko, Vodni laboratorij,
Široko zaprte oči.
•

Skulptura »Skupaj do samostojne države«
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Urad za prostor in razvoj je v letu 2015 sodeloval pri postavitvi Skulpture kiparja Boštjana
Kavčiča v počastitev državnega praznika Dneva samostojnosti in enotnosti, 25. obletnice
Slovenije in 650. obletnice ustanovitve Novega mesta, ki je bila izbrana z javnim natečajem.
Izvedli smo vse potrebne aktivnosti v zvezi z umeščanjem skulpture v prostor pred Kulturni
center Janeza Trdine, postavitvijo ustreznega temelja in ureditvijo neposredne okolice ter
oblikovanjem vabila na odkritje skulpture in slavnostno akademijo.
• 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 2015 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) 387 pozivov za priglasitev v postopek izdaje
gradbenih dovoljenj. V 29 primerih smo se priglasili v postopek izdaje gradbenega dovoljenja,
vendar 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. V letu 2015 je bilo evidentiranih 20 novih pobud, zato
načrtujemo v letu 2016 pripravo še enega OPPN za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj
oziroma dopolnitev obstoječega OPPN.

•

• 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).
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 k.o.
Bršljin in k.o. Črešnjice, rešitve so podlaga za zakonodajne rešitve, ki so predvidene.

•

• 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 več
mednarodnih projektov in sicer:
- projekt ASTUS – Alpine Smart Transport and Urbanism Strategies v okviru programa
Območje Alp 2014 – 2020,
- projekt ABACUS – Interreg program Centralna Evropa (revitalizacija degradiranih
urbanih površin) in
- projekt SOS ADOPT – program Life (prilagajanje slovenskih občin na podnebne
spremembe).
• Projekt NALAS

127

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015
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 2015 je bil v
okviru programa »hitri odziv« pripravljen okvirni pregled sistemov obdavčenja nepremičnin v
regiji, v Beogradu je bil izveden posvet na temo Doseganja ciljev prostorskih politik v sistemu
obdavčenja nepremičnin.
 PROJEKTI na področju PROSTORSKE INFORMATIKE
V Uradu za prostor in razvoj se je v letu 2015 opravljalo tudi naloge na področju prostorske
informatike. Izvajala so 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.
Eden od pomembnejših nalog je tudi vzdrževanje portala »Prostorski akti Mestne 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.
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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
kompetetneje 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 2015 v sodelovanju z Uradom za prostor in razvoj na portalu PISO podjetja Realis dodane
oz. dopolnjene naslednje vsebine tematskih sklopov:
- podatki laserskega snemanja (LIDAR),
- grafični prikaz posameznih investicijskih odhodkov za območje MONM,
- za potrebe ugotavljanja historiata stanja namenske rabe je bil skeniran kartografski
del srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 1990, dopolnjen od 1990 do 1993 in digitalna oblika vključena med ostale
občinske vsebine v PISO pregledovalniku za potrebe izdelave grafičnega izseka,
- dopolnjen je bil podatkovni model za evidentiranje pobud sprememb OPN preko
PISO desktop aplikacije,
- izvedena je bila nadgradnja aplikacije za evidentiranje nepremičnin MONM.
Poleg zgoraj navedenih nalog so bile na področju prostorske informatike v letu 2015 izvedene
še naslednje naloge:
- posodobitev katastra javne razsvetljave (Urad za GJS, okolje in promet),
- priprava prostorskih podatkov za potrebe projekta Povezljivost zbirk prostorskih
podatkov s sodelovanjem z Geodetskim inštitutom RS,
- priprava podatkov za evidenco nepremičnin MONM,
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Tekaška proga Portoval: določitev trase, evidentiranje parcel in lastnikov, priprava
grafičnega dela elaborata, priprava grafike za tematsko tablo tekaške proge,
priprava grafičnega dela za SD OPN po kratkem postopku.

 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 2015 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 odločb 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 2015 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. 108/2013), ki jih za namen dodeljevanja
subvencij potrebuje Ekosklad.

•

• Občinski program varstva okolja
V letu 2015 se je nadaljevala priprava program varstva okolja (OPVO). Na podlagi predhodnih
aktivnosti, to je Poročilu o stanju okolja (2012) in dveh javnih delavnic (2013 in 2014) je bil
izdelan osnutek OPVO, ki bo v 2016 posredovan v javno obravnavo in sprejem.
•
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 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. Z namenom izdaje dovoljenja za prireditveni prostor (11.
člen Uredbe) Mestna občina Novo mesto potrebuje analizo obeh prireditvenih prostorov z
namenom opredelitve ustreznosti posameznega prireditvenega prostora in potencialnih
omejitev zaradi zagotavljanja zakonske skladnosti prireditev.

Prireditveni prostor Glavni trg

Prireditveni prostor Novi trg
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• Dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
V letu 2015 je na urad za prostor prispelo 56 vlog za izdajo dovoljenja za čezmerno
obremenitev okolja s hrupom na javnih prireditvah, od tega je bilo izdanih 55 odločb, 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
Število izdanih
30
34
26
35
36
29
58
59
56
dovoljenj
Opomba:
Pomen uporabljenih kratic:
SD
spremembe in dopolnitve
OPPN
občinski podrobni prostorski načrt
ZN
zazidalni načrt
UN
ureditveni načrt
LN
lokacijski načrt
OLN
občinski lokacijski načrt
OPN
občinski prostorski načrt
PSUP
prostorska ureditev skupnega pomena
IDP
idejni projekt
PIZ
predinvesticijska zasnova
PGD
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PZI
projekt za izvedbo

UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM OBČINE
Pristojnosti urada na področju 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
izvedbe postopkov, ki so se nanašala na stroške, povezane 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 2015 je predstavljalo predvsem:
- izvajanje letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za
leto 2015 vključno z dopolnitvami, to je pridobivanje in prodaja nepremičnin (izvedli smo
tri javne dražbe, sklepali smo neposredne pogodbe – prodajne in menjalne) ter prodaja
premičnega premoženja (osebno vozilo – z metodo javnega zbiranja ponudb),
- pridobivanje drugih stvarnih pravic za potrebe izvajanja investicij in druge potrebe,
- obremenjevanje občinskih nepremičnin,
- oddajanje nepremičnin v najem,
- oddajanje nepremičnin v brezplačno uporabo,
- izdajanje potrdil o (ne)uveljavljanju predkupnih pravic na podlagi Odloka o predkupni
pravici Mestne občine Novo mesto in Zakona o varstvu kulturne dediščine (106 zadev),
- izdajanje odločb s področja premoženja,
- urejanje lastništva na ''javnem dobru'' in na pripadajočih zemljiščih k večstanovanjskim
stavbam ter drugih zemljiškoknjižnih stanj,
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-

vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov za vpise stvarnih pravic v korist Mestne občine
Novo mesto (lastninske pravice na podlagi različnih pogodb, služnosti, stavbne pravice
idr.) na podlagi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
upravljanje stvarnega premoženja,
sodelovanje z drugimi uradi, državnimi in lokalnimi organi, javnimi zavodi in javnimi
podjetji,
vsakodnevne aktivnosti in individualne obravnave stranke.

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
Na področju kmetijstva in razvoja podeželja smo v letu 2015 pripravili nov Pravilnik o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za
programsko obdobje 2015 – 2020, ki predstavlja novo pravno podlago za dodeljevanje
državnih pomoči na lokalni ravni. S sprejetjem pravilnika smo hkrati izvedli postopek priglasitve
shem državnih pomoči za ukrepe v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Novo mesto ter pridobili ustrezna mnenja o skladnosti shem državnih
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu in po pravilu de minimis s strani upravljavcev
državnih pomoči (predpogoj za izvedbo javnega razpisa). Temu je sledila izvedba Javnega
razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Novo mesto v letu 2015 (v dvofaznem postopku). Na javni razpis je prispelo 76 popolnih
vlog oziroma 88 vlog po ukrepih. Izvedena je bila tudi kontrola prejemnikov pomoči po
navedenih ukrepih (na terenskih ogledih preverjenih 24 upravičencev oz. prejemnikov
subvencij), pri katerih ni bilo ugotovljenih neskladij oz. nepravilnosti.
Na področju promocije zdrave prehrane – ekološkega kmetijstva smo tudi v letu 2015
sodelovali z Združenjem za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine pri izvedbi
10. 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 tudi v letu 2015 izvajali vsebine koncesijske pogodbe, sklenjene
med Mestno občino Novo mesto in Gozdnim gospodarstvom Novo mesto d.d.. V celoti smo
realizirali 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 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).
Problematiko skrbi za zapuščene živali smo reševali tudi v sodelovanju z Društvom za zaščito
živali Novo mesto.
Sodelovali smo tudi pri pripravi projekta Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 s
pripravo vsebinskih izhodišč za področje kmetijstva ter za področje vključenosti podeželja v
razvoj mesta (sodelovanje v delovni skupini).
Prav tako smo sodelovali pri projektni nalogi za izdelavo strokovnih podlag za razvoj kmetijstva
na območju Mestne občine Novo mesto – pri določitvi obsega in vsebine del ter izbora kmetij
za ogled po posameznih panogah; izvedba terenskih ogledov z izbranim izdelovalcem
strokovnih podlag in predstavniki občine (izveden ogled na 24 lokacijah).
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Ostale stalne naloge, izvedene na področju kmetijstva v letu 2015:
- 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, 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.
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:
- Razvojni programi, podjetništvo in gospodarstvo ter EU zadeve,
- Komunalna dejavnost – ravnanje z odpadki Cerod, odvajanje odpadnih voda, vodooskrba
s števnino,
- Investicije
- Energetika,
- Širokopasovno omrežje Dolenjske,
- Urejanje gospodarske javne infrastrukture na območjih, za katere so sprejeti podrobni
občinski prostorski načrti.
Vodenje upravnih postopkov s področij:
- Izdajanje odločb o obratovalnih časov gostinskih obratov,
- Izdajanje odločb o subvencioniranju malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni
občini Novo mesto.
V letu 2015 so se na področju gospodarstva, razvoja in evropskih zadev izvajali razvojni
projekti, zastavljeni v okvirih lokalnih in regionalnih programskih usmeritev in aktivnosti
spodbujanja podjetništva, ki se izvajajo v sodelovanju z Razvojnim centrom 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 objektih 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. Prav tako je intenzivno potekalo
spremljanje in prijave na javne razpise za pridobivanje sredstev iz skladov EU in proračuna
RS. Urad skrbi tudi za izvedbo Pogodb o opremljanju izgradnje gospodarske javne
infrastrukture na območjih, ki jih pokrivajo podrobnejši prostorski akti občine ter vodi upravne
postopke.
Ena od poglavitnih nalog urada je načrtovanje projektov in priprava ustrezne investicijske
dokumentacije, na osnovi katerih se projekti uvrščajo v Načrt razvojnih programov. Načrt
razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je obvezno sestavni del proračuna občine.
Predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju
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investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta in sicer od 2015-2018,
oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in
projekte v občini. NRP je zelo pomemben dokument, saj predstavlja osnovo za sprejetje
programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev.
V NRP so vključeni projekti, ki niso v naprej in direktno določeni z zakoni, temveč odražajo
razvojno politiko občine. S tem dokumentom pa se v proračunsko načrtovanje vnaša
komponenta dolgoročnega načrtovanja. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po
področjih proračunske porabe in projektih, ter usklajuje za preteklo obdobje z dejansko
realizacijo. Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno
upoštevati Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja. 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. Za proračunsko leto, za katero se pripravlja proračun, se vključi v načrt
razvojnih programov izdatke do višine globalnega razreza proračunskih izdatkov na nivoju
področij proračunske porabe ter glavnih programov na podlagi izhodišč proračuna za tekoče
leto, za naslednja leta pa se predvideva in kot omejitev upošteva predvidena nominalna rast
razpoložljivih sredstev v skladu s projekcijami.
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih - načrtovani izdatki
proračuna za investicije in državne pomoči, ki so prikazani po :
- posameznih projektih ali programih,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih letih
in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.
 RAZVOJNI PROGRAMI, PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSTVO TER EU ZADEVE
V letu 2015 je Urad za razvoj in investicije izvajal naloge in aktivnosti na področju razvojnih
projektov oz. programov, ki so že potekajo oz. so v fazi operativnih priprav nanje. Drugo
delovno področje zadeva spodbujanja podjetništva na območju Mestne občine Novo mesto. Z
Razvojnim centrom Novo mesto je Urad sodeloval pri uresničevanju zastavljenih podjetniških
programov, prav tako tudi pri snovanju in sofinanciranju skupnih regionalnih razvojnih
projektov.
Skozi celotno leto je potekalo intenzivno sodelovanje pri pripravah strokovnih podlag in
konkretnih projektnih predlogov za umeščanje v strateški regijski dokument Regionalni razvojni
program Jugovzhodne Slovenije za obdobje 2014-2020.
PODJETNIŠKI PROGRAMI
Usposabljanje in izobraževanje ter drugi programi za podjetnike:
Cilj MONM je spodbujanje razvoja podjetništva, omogočanje dostopa do znanja in
posredovanje novosti na določenih podjetniških področjih. Del programa izvaja Razvojni center
in je namenjen izobraževanju podjetnikov, v okviru katerega so bili izvedeni razpisi za
strokovne, jezikovne in računalniške tečaje ter seminarje (Metoda za odlične odnose s
strankami in zaposlenimi – navodila za pravo komunikacijo, Čezmejno opravljanje storitev v
Avstriji in novosti po 1.1.2015, Bonton). V letu 2015 je RC z naštetimi aktivnostmi iz 12 občin,
s seminarji in sofinanciranji izobraževanj sodeloval kar s 128 podjetji. Del programa izvaja
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, ki izvaja storitev točke VEM in izvaja
izobraževanja in usposabljanja obrtnikov in podjetnikov. Skupno je bilo organiziranih 33
izobraževalnih dogodkov, ki se jih je udeležilo preko 700 udeležencev.
Drugi del programov je bil namenjen skupinam, ki postajajo vse bolj pomemben generator
inovacij, razvoja in novih zaposlitev, to so podjetniki začetniki, potencialni podjetniki, startup
podjetja, študentje, dijaki in ostale skupine mladih. Z namenom dvigniti podjetniško
ozaveščenost, odpiranje novih podjetij in umik mladih s trga brezposelnih oseb so bili izvedeni
številni dogodki, delavnice, tečaje (npr. startup vikendi, podjetniški krožki in dogodki na šolah,
fakultetah, programi za zagon podjetniške ideje, izdelava poslovnega modela, tečaji
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programiranja spletnih strani in ostalih vsebin, specifični podjetniški seminarji. itd.). Odziv je bil
zelo dober, kar potrjuje dejstvo, da je potreba po takšnih programih velika.
Inovativna dejavnost v podjetništvu:
V letu 2015 MONM ni sodelovala z Razvojnim centrom pri izvedbi Povabila za spodbujanje
podjetniške inovativnosti. MONM je v sodelovanju z Razvojnim centrom in Gospodarsko
zbornico Dolenjske pričela razgovore glede skupnega pristopa k spodbujanju inovativne
dejavnosti podjetji. Pripravljen je predlog pravilnika, ki bo določal način postopka izbora in
nagrajevanja inovativnih predlogov.
Garancijska shema za Dolenjsko (GSD) in mikrokrediti: sta projekta, ki vključujeta sredstva
Ministrstva za gospodarstvo, lokalnih skupnosti in sredstva podjetnikov. Podjetniki imajo
možnost pridobiti ugodna investicijska posojila in posojila za obratna sredstva, za
samozaposlitev oziroma nove zaposlitve pri podjetnikih ter izdajanje garancij za te kredite
(nižje obrestne mere za posojila, ugodnejše razmerje med obrestnimi merami za posojila in
dane depozite, varnejše poslovanje). Razvojni center Novo mesto d.o.o. je že sedemnajsto
leto zapored izvedel projekt Garancijska shema za Dolenjsko. V sklopu garancijske sheme sta
se ločeno vodila razpisa za investicije in mikrokredite. V letu 2015 se je pričel tudi postopek
prenove Garancijske sheme za Dolenjsko. Prenova zajema spremembe:
- pravnih podlag (pravil delovanja garancijske sheme, pravilnika garancijskega odbora in
poslovnika nadzornega odbora),
- postopkov izvajanja sheme,
- načinov trženja,
- izvedbe razpisa
- združitev sredstev (GSD in MIK) po občinah.
RAZVOJNI PROJEKTI IN PROGRAMI
RC je v vlogi regijskega nosilca oz. koordinatorja, ki na osnovi prepoznanih potreb regije in
posameznih občin pripravlja vsebinsko usklajene razvojne programe, v katerih občine
sofinancirajo svoje lokalne projekte v razmerju do višine odobrenih državnih oz. EU sredstev.
Urad je v letu 2015 spremljal in se po potrebi aktivno vključeval v regijske razvojne projekte in
programe in sicer:
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JVS 2014 -2020:
Regionalni razvojni program je temeljni, vsebinski dokument, ki bo na podlagi ocene stanja v
regiji in identificiranih razvojnih programov opredelil investicijska področja, v katera se bo
vlagalo v naslednjem programskem obdobju 2014-2020. Poleg uskladitve razvojnih ciljev v
regiji, se določijo instrumenti in ukrepi ter ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Regionalni
razvojni program je eden izmed stebrov za doseganje skupnih ciljev in je institucionalno
opredeljen v 13. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
RRP za regijo JV Slovenija za novo programsko obdobje 2014-2020 vključuje temeljna
izhodišča sedanjega programskega dokumenta regije ter upošteva razvojno specializacijo
regije, ki temelji predvsem na velikih gospodarskih družbah in analizi trenutnega stanja v regiji.
V letu 2015 je Ministrstvo podalo k RRP JVS 2014-2020 pozitivno mnenje. Razvojni svet regije
je RRP JVS 2014-2020 z mnenjem MGRT sprejel. Skladno z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja je RRP JVS 2014-2020 naknadno potrdilo še 60% županov
občin z večino prebivalstva regije.
REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - RDO
Regionalna destinacijska organizacija Jugovzhodne Slovenije opravlja funkcije
destinacijskega managementa, ki kot model upravljanja destinacije temelji na načelu javnozasebnega partnerstva, kar pomeni iskanje sinergij in skupnih interesov oz. stebrov (javni,
zasebni in civilni sektor). Naloga RDO je spodbujanje partnerskega povezovanja s turizmom
(ne)posredno povezanih ponudnikov, oblikovanje, promocija in trženje konkurenčnih turističnih
paketov, ki bogatijo ponudbo ter ugled regije Jugovzhodne Slovenije kot turistične destinacije
Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v marketinško komuniciranje in promocijo destinacije
z razprševanjem informacij. Pri tem je bilo ključnega pomena dobro sodelovanje med
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dobavitelji (ponudniki) in promotorjem (RDO), saj to zagotavlja ohranjanje in integriteto
lokalnega okolja in prebivalstva.
Poslanstvo RDO-ja je tudi pomoč ponudnikom pri: oblikovanju integralnih turističnih
produktov, organiziranju tematskih izobraževalnih vsebin za ponudnike, svetovanju pri
realizaciji idej in razvoju ponudbe, promocije samostojne in paketne ponudbe, spremljanju
in interpretaciji trendov v turizmu, opredeljevanju konkurenčnih prednosti, definiranju ciljnih
skupin in tržnih niš, povezovanju z ustreznimi institucijami in poslovnimi partnerji idr.
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) - CLLD
Pristop CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost predstavlja v tem programskem obdobju
2014-2020 novost, ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropski uniji.
Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija, ki šteje 54 članov in je sestavljen iz predstavnikov
lokalnih skupnosti, regijskega gospodarstva, regijskih nevladnih organizacij, je pooblastil
Razvojni center Novo mesto d.o.o., da na območju Dolenjske in Bele krajine, prične s postopki
za pridobitev statusa Lokalne akcijske skupine za obdobje 2014 – 2020. Pogodbeno
partnerstvo LAS Dolenjske in Bela krajine, je bilo tako ustanovljeno na ustanovni skupščini
dne, 12.10.2015, s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine
Dolenjska in Bela krajina, za programsko obdobje 2014 – 2020. K podpisu pogodbe, je
pristopilo 68 partnerjev.
Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina je pripravila Strategijo lokalnega razvoja za
programsko obdobje 2014 – 2020. Strategija je temeljni dokument za izvajanje pristopa CLLD
– Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in je bila izdelana na osnovi zaključkov izvedenih delavnic,
prejetih idejnih predlogov projektov in usmeritev nacionalnih strateških dokumentov
INKUBATOR
Podjetniški inkubator Podbreznik (PIP) je eden od 21 subjektov inovativnega okolja v Sloveniji,
katerega upravljavec je Razvojni center Novo mesto. V letu 2015 se je nadaljevalo
uresničevanje zastavljene strategije delovanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik.
Sledenje strategiji razvoja Slovenije za odboje 2014-2020 zahteva velik poudarek na
spodbujanju START UP podjetništva. V PIP se poskuša osredotočiti in nuditi podporo
inovativnim podjetjem v zagonu in realizirati inovativne podjetniške ideje, zasnovane na
znanju.
V lanskem letu so bili v inkubatorju predstavljeni novi produkti oz. nove oblike infrastrukture
(Coworking Podbreznik, Pisarno v naravi Podbreznik, Izdelovalnica – MakerSpace), s katerim
se sledi trendom sodobnega podjetništva in ponuja učinkovito podporno okolje. V letu 2015 so
bile vsebine teh prostorov še bolj podkrepljene in izvedeni številni dogodki in delavnice, ki
krepijo podjetniško miselnost našega prostora in so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.
Veliko naporov je bilo namenjenih pospeševanju podjetništva med mladimi in s tem umaknitev
izobraženih in sposobnih mladih iz trga dela v lastno razvijanje posla.
V coworking prostoru je v letu 2015 delovalo 11 podjetij in 4 potencialni podjetniki. Trenutno
je coworking prostor skoraj polno zaseden. Polna zasedenost je dokaz o potrebi po tovrstni
storitvi, tako da bomo s programom coworkinga nadaljevali in zadevo še razširili na dodatno
pisarno.
Ugotavlja se, da so podjetnikom zanimive vzporedne dejavnosti, ki jih inkubator omogoča. Zato
so se v zadnjem letu intenzivno začele razvijati nove vsebine in dodatne aktivnosti ter
organizacija dogodkov, kot so:
• PODJETNIŠTVO NEKOČ IN DANES – soočeni sta bili dve različni generaciji
podjetnikov. Pogovor je tekel o razlikah, okoliščinah ustanavljanja podjetij pred 15 in več
leti ter zdaj.
• START:UP ROADSHOW NOVO MESTO - dogodek, na katerem podjetnike seznanimo s
konkretnimi programi za financiranje idej ter izvedemo pogovor s podjetnikom, ki ima
izkušnje prodora na tuje trge.
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GEEK NIGHT: APPLE EVENT - live stream Applovega dogodka, na katerem je govora o
novejših Applovih izdelkih ter tudi o težko pričakovani pametni uri Apple Watch. Sledila je
debata in networking.
(Novo) mesto KULTURE IN INOVACIJ – dogodek, na katerem so bile predstavljene
možnosti črpanja evropskih sredstev na področju raziskav, inovacij, kulture, filma in
avdiovizualnih sektorjev.
STARTUP CRAWL – dogodek, ki spodbuja – interakcijo talenta in svežih idej –
neformalno poslovno sodelovanje.
Podjetniški večer: Radko Luzar - Pogovor je tekel o ustanovitvi in rasti podjetja L-Tek,
skozi oči g. Radka Luzarja.
- SEMINAR: Kako biti bolj učinkovit in prepoznaven na družabnih omrežjih in pri
komuniciranju z mediji? – delavnica o tem, kako svoje izdelke in storitve promovirati na
družbenih omrežjih.
OPENWAY - Enodnevni dogodek namenjen širjenju odprtokodne miselnosti
Delavnica: Zakaj ne bi tudi ti imel mentorja? - Namen delavnice je med mladimi povečati
ozaveščenost o pomenu mentorskega sodelovanja in spodbuditi mlade, da si poiščejo
pravega mentorja zase.
Jutranja kavica – Novosti inkubatorja Podbreznik - predstavitev dogodkov, seminarjev in
razpisov za podjetnike, ki prihajajo ali so še aktualni.
Delavnica IZZIV MLADIM- uvodno srečanje, na katerem je bil predstavljen način dela z
mladimi, v nadaljevanju pa so predstavniki podjetij pod strokovnim vodstvom definirali
svoje razlikovalne kompetence in iz njih konkretne izzive.
Poletna šola podjetništva – šola je namenjena spoznavanju osnov podjetništva, timskega
dela, spodbujanju ustvarjalnosti in kreativnosti, na koncu sledi predstavitev svojega
podjetja pred komisijo.
START:UP ROADSHOW NOVO MESTO – dogodek, na katerem podjetnike seznanimo s
konkretnimi programi za financiranje idej ter izvedemo pogovor s podjetnikom, ki ima
izkušnje prodora na tuje trge.
Izdelava letnega biltena PIP, kjer predstavimo delovanje podjetij, dogodke, programe
PIP.
Pomoč pri razvoju in trženju novega izdelka, postopka ali storitve.
Aktivnosti za promocija za privabljanje novih članov v inkubator in zapolnite razpoložljivih
kapacitet.

V analizi gospodarskega in podjetniškega razvoja (za RRP), je bilo ugotovljeno da je v regiji
premalo podjetniške iniciativnosti (zlati pri mladih skupinah). V okviru zavedanja tega in dviga
podjetniške aktivnosti se v PIP zagotavljajo brezplačni prostori za delovanje društev, ki
razvijajo podjetništvo:
• StartUP Novo mesto - na voljo imajo lasten coworking prostor, kjer lahko društvo deluje
in razvija podjetniške ideje, programe. Do sedaj sta se iz tega delovanja že razvili tudi
podjetji SmartNinja in LaceNano.
• DesigON - prostor za delovanje društva, ki združuje oblikovalce in arhitekte. Oblikovanje
je v izdelkih naših podjetjih premalo prepoznano, tako da jih pri njihovih programih
podpiramo. V letošnjem letu so v sodelovanju z oblikovalcem Adrie Georgom Gedlom
izvajali delavnice, kar je dober primer prenosa znanja iz prakse na mlajše.
• Podjetniški krožek Gimnazije Novo mesto – s podjetniškim krožkom, ki se je razvil iz
našega projekta Mladiekoin, dobro sodelujemo pri izvedbi raznih dogodkov (npr. 2x
izvedba podjetniškega večera), programih (Poletna šola podjetništva).
''Makerspace'' je skupnostna delavnica (prostor) z različnimi orodji in stroji, kjer se lahko
kreativni posamezniki ali skupine s skupnimi interesi (računalništvo, strojništvo, tehnologija,
znanost, digitalna umetnost, elektronska umetnost, oblikovanje) srečujejo, družijo in
sodelujejo. Namen sodelovanj je deljenje znanja in izkušenj ter fizičnih virov (prostor, stroji,
orodje) za fizično realizacija projektov (prototipov, produktov).
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SPREMLJANJE DRŽAVNIH IN EU RAZPISOV
- Redno, tedensko spremljanje javnih razpisov, objavljenih v Uradnih listih in na spletnih
straneh ministrstev ter drugih objavah.
- Priprava tedenskih informacij o aktualnih javnih razpisih s področij delovanja občinske
uprave, javnih zavodov in drugih subjektov na območju občine.
- Kontinuirano obveščanje potencialne prijavitelje o aktualnih javnih razpisih in tedensko
objavljanje povzetkov aktualnih razpisov na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
 KOMUNALNA DEJAVNOST – RAVNANJE Z ODPADKI CEROD, ČIŠČENJE IN
ODVAJANJE ODPADNIH VODA, VODOVODNI SISTEMI
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 sistemih se sprejme vsako leto po sprejetju proračuna ter podpiše letna pogodba
z javnim podjetjem Komunalo 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:
- izgradnja kanala Gabrje,
- izgradnja kanala Otočec,
- izgradnja sekundarnih vodov Birčna vas, Stranska vas,
- obnova kanalizacije Podbevškova ulica,
- obnova kanalizacije Levstikova ulica,
- izgradnja črpališče Mlinarska pot,
- obnova kanalizacije Mestne njive,
- obnova kanalizacije Paderšičeva ulica,
- obnova kanalizacije Kandijska cesta
- obnova kanalizacije Dilančeva ulica,
- ureditev poti Šmihel in Sela pri Zajčjem vrhu,
V sklopu investicijskega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov je MONM izvedla tudi
obnovitvena dela na objektih in opremi ter izvajala interventna popravila:
- sanacija črpališča Brod, ČN Brusnice.
VODOVODNI SISTEMI
Na področju investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov so bili v sodelovanju s
Komunalo, zaradi dotrajanosti obnovljeni naslednji vodovodni odseki:
- obnova vodovodnega omrežja Ratež- Sela- Gumberk,
- obnova vodovoda Seidlova cesta,
- obnova vodovoda Koštialova,
V sklopu investicijskega vzdrževanja so bila izvedena tudi obnovitvena dela na vodohranih ter
ostali opremi ter interventna popravila.
RAVNANJE Z ODPADKI
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov ravnanja z odpadki CeROD, v sodelovanju
z javnim podjetjem CeROD, so bila v letu 2015 realizirana naslednja investicijska dela:
- tesnjenje brežin sklede odlagališča,
- ter investicijska nabava 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
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se v uradu vrši nadzor nad vzdrževanjem javnega hidratnega omrežja, za katerega je
pooblaščeno javno podjetje Komunala.
 INVESTICIJE - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
V nadaljevanju so predstavljene investicije, ki so se vodile v uradu in obrazložen načrt razvojnih
programov. 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 vzdrževanja 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 2015 izvajala
naslednja dela:
- tekoče vzdrževanje opreme na Seidlovi in Rotovžu,
- prenova pisarn na Seidlovi,
- zamenjava stavbnega pohištva na stanovanjskem bloku na Kočevarjevi 10a,
- prenova elektro omarice za potrebe prireditev na Glavnem trgu,
- prenova in oprema pisarne za energetsko svetovanje,
- prenova strehe na prostorih arhiva v Drgančevju,
- pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo dimnih naprav na stanovanjih v lasti
MONM,
- adaptacija kopalnic v stanovanjih na Vavpotičevi 3 in Kočevarjevi 10a,
- zamenjava stavbnega pohištva v kletnih prostorih na Vavpotičevi 3,
- zamenjava strešne odprtine na Kočevarjevi 10a,
- priprava na rušitve objektov v Drgančevju,
- tekoče vzdrževanje počitniških objektov v Nerezinah.
V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev so bile v letu 2015 izvedena vzdrževalna dela v
vrtcu Ciciban enota Labod, kjer so bile urejene sanitarije in delna menjava oken. V vrtcu
Pedenjped je bila nabavljena oprema za igralnice v enoti Redeča kapica in uredilo se je
parkirišča v Rdeči kapici, nabavljeni so bili servirni vozički v enoti Metka in Rdeča kapica.
Nabavljena je bila tudi računalniška oprema ter pomivalni stroj za centralno kuhinjo v enoti
Pedenjped. Delno so se obnovile tudi lesene terase v enoti Ostržek. V vrtcu pri OŠ Stopiče je
bil nabavljen lupilec krompirja in prekucna ponev. V vrtcu Brusnice pa je bila nabavljena napa
v razdelilni kuhinji.
Na osnovnih šolah so bila sredstva porabljena za sanacijo jaška v kuhinji ter za servis plinskih
kotlov na OŠ Dragotin Kette. V podružnični šoli Birčna vas smo izvedli priklop objekta na javno
kanalizacijo. Osnovni šoli Bršljin smo sofinancirali nakup kombija za prevoz učencev. Izdelali
smo tudi projektno dokumentacijo za razširitev parkirišča ob OŠ Otočec, glasbeni šoli pa smo
sofinancirali delno menjavo oken na vzhodni fasadi. Pri Osnovni šoli Grm smo sanirali udor
zemljine ob objektu telovadnice.
Večje investicije so se izvajale predvsem na objektih, kjer se izvaja šolska dejavnost. V letu
2015 je bil izveden razpis za prizidek vrtca Najdihojca na Malem Slatniku. Dokončanje objekta
je predvideno za leto 2016. Na podružnični šoli Mali Slatnik je bila v sklopu energetske sanacije
139

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015
izvedena menjava oken, sanirali smo kletne zidove pred vplivom vlage ter jih tudi toplotno
izolirali. Izvedena pa je bila tudi plinifikacija kotlovnice. Želeli smo izvesti tudi prekritje šole v
Šmihelu ter upravnega objekta na Seidlovi 1. Zaradi pritožbenih postopkov smo konec leta le
uspeli prekriti streho v Šmihelu, streha na Seidlovi pa bo dokončana v letu 2016. Delno
menjavo oken smo izvedli tudi na Osnovni šoli Center.
ŠPORT
Na področju športa večjih investicij v preteklem letu ni bilo. Plačana sta bila komunalna
prispevka za izgradnjo večnamenske dvorane v Portovalu ter za vzhodno tribuno v Portovalu.
Izvedeno je bilo tudi plačilo končne situacije za izdelavo PGD projekta vzhodne tribune po
pridobljenem gradbenem dovoljenju. S strani MONM je bil sofinanciran projekt obnove
garderobnih objektov ob igrišču z umetno travo, katerega nosilec je bila Agencija za šport,
sredstva za izvedbo projekta pa so bila pridobljena tudi s strani Fundacije za šport in
Nogometne zveze Slovenija. Izdelana je bila idejna zasnova pokritja velodroma v Češči vasi z
membrano. V letu 2015 je MONM s strani Fundacije za šport pridobila sredstva za energetsko
sanacijo športne dvorane Marof. V letu 2015 je bil izdelan projekt za izvedbo, sama investicija
bo šla v realizacijo v letu 2016.
KULTURA
Na področju objektov namenjenih kulturni dejavnosti so se izvajala investicijska vzdrževalna
dela na KCJT (sanacija ventilacijskega sistema ter zamenjava počenih ekspanzijskih posod)
ter na APT-u. Na objektu APT so se ponovno pojavile pomanjkljivosti, kot posledica
rekonstrukcije objekta, ki je bila zaključena leta 2011. Izvajalec je bil pozvan k odpravi skritih
napak na objektu APT, v skladu s 662. členom Obligacijskega zakonika. Izvajalec je pristopil
k odpravi napak in jih večino tudi opravil, nadaljeval bo spomladi 2016 ob ugodnejših
vremenskih pogojih.
TURIZEM
MONM je v letu 2014 sofinancirala investicijo Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP
Portoval, ki zajema ureditev piknik prostora ob teniških igriščih. Investicijo je vodil Zavod za
turizem Novo mesto. Po ukinitvi Zavoda v letu 2015 je MONM nadaljevala z izvedbo investicije.
V tem letu je bila izvedena razsvetljava prostora, nameščeni so bili sončni platoji in
večnamenski leseni objekt. Urejen je bil tudi izvir, nameščeni so bili smetnjaki in stojala za
kolesa. V nadaljevanju pa bo potrebno izvesti še lesen plavajoči plato na Krki, ki je predviden
v letu 2016.
KOMUNALNA DEJAVNOST
Na področju cestne razsvetljave sta se izvajala dva projekta. S postavitvijo svetilk in
kablovodov za elektriko je bila dokončana cestna razsvetljava v naselju Petelinjek. Na območju
KS Bučna vas je MONM kot naročnik in KS kot sofinancer pričela z izdelavo projektne
dokumentacije za ureditev cestne razsvetljave v naseljih Dolenje Kamence, Potočna vas in
Hudo. Projektna dokumentacija bo zaključena v letu 2016.
Na področju komunalne dejavnosti je bila ena od večjih investicij projekt »Regijski center za
ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza« (v nadaljevanju CeROD II), ki je bil skupni projekt
15 občin in je bil predviden kot nadgradnja in modernizacija obstoječega sistema obdelave
odpadkov CERO Dolenjske I. faza. Nosilka investicije je bila Mestna občina Novo mesto,
investicijo pa je skladno s pogodbo in pooblastili vodilo podjetje CeROD. Projekt »Regijski
center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza« je obsegal:
• Izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode (že izvedeno)
• Izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO)
• Izgradnjo infrastrukture za izrabo odlagališčnega plina za proizvodnjo električne
energije
• Zunanja in prometna ureditev
• Centralnega informacijskega sistema (CIS)
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Za izvedbo projekta CeROD II, smo od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj prejeli odločbo o sofinanciranju projekta (št. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska – 2.faza, št.
3083-17/2005/43, z dne 25.8.2011) ter na podlagi dopolnitve vloge še spremembo odločbe (št.
KS OP ROPI/4/1/ Dolenjska – 2. Faza/1 z dne 28.11.2013). Čistilna naprava je bila zgrajena
in predana v uporabo v načrtovanem roku. Za projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki
Dolenjske II. faza« je MONM pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno
dovoljenje. 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.
Čiščenje in odvajanje odpadnih voda
V letu 2015 sta se na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda izvedli dve javni naročili
in pričeli dvoletni investiciji, in sicer:
- Ureditev komunalne infrastrukture v Ravnikarjevi ulici,
- ČN Otočec.
Investicija ČN Otočec, s katero povečujemo zmogljivost čistilne naprave iz obstoječih 1000
PE
na 1900 PE, je bila v letu 2015 sofinancirana s strani ZFO.
Vodovodni sistemi
V letu 2015 je MONM pričela z obnovo in dograditvijo dveh vodarn (Stopiče in Jezero), ki se
izvajajo v sklopu projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje
Dolenjske«. V letu 2015 je MONM za celotno investicijo s strani organa upravljana SVRK in
posredniškega telesa MOP pridobila odločitev od podpori.
V letu 2015 se je nadaljevalo z aktivnostmi projektiranja in pridobivanja zemljišč oz. služnosti
za projekt Vodovod in kanalizacija Ždinja vas.
CESTNO GOSPODARSTVO
Naloge s področja cestnega gospodarstva so se v letu 2015 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, priprave in izvedbe postopkov javnih naročil za oddajo del in storitev,
vodenje investicij, prevzem investicije, končni zaključni obračun in predaja 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 državnih cest, ki se sočasno financirajo iz državnega in občinskega
proračuna, na podlagi predhodno sklenjenih sporazumov o sofinanciranju.
V letu 2015 so se na uradu koordinirale naslednje aktivnosti na področju občinskih cest:
- Obnova Smrečnikove ulice: priprava projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo
nadomestnega mostu čez Težko vodo, odkupi zemljišč in pridobitev gradbenega
dovoljenja.
- Obnova Bršljin (križišče Straške ceste – Ljubljanska cesta) – most čez Bršljinski potok:
finančna realizacija izvedenih del.
- Rekonstrukcija LC 295200 od priključka za Leskovec do priključka za Cerod: po
zaključenih gradbenih delih izvedba parcelacije.
- Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje UN Zdravstveni kompleks –
Šmihelska cesta: priprava projektne dokumentacije PGD in PZI, pridobitev gradbenega
dovoljenja, ureditev sofinanciranja med MONM, Ministrstvom za zdravje in Zdravstvenim
domom, izvedba javnega razpisa za oddajo gradnje ter izvedba del. Zaključek investicije,
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-

-

-

vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, bo skladno z izvajalsko pogodbo v februarju
2016.
Ureditev parkirišč na Trdinovi: priprava projektne dokumentacije PGD in PZI. V letu 2015
je bila načrtovana tudi izvedba investicije, ki pa ni bila realizirana, ker na UE NM še ni
zaključen upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, zaradi vključevanja
stranskih udeležencev v postopek.
Ureditev brežin Vrtaškega potoka v Brusnicah: izdelava novelacije projektne
dokumentacije v obsegu načrtovane ureditve brežine potoka, s pridobitvijo soglasja ARSO,
izvedba razpisa za oddajo del ter sama izvedba. Ureditev brežine Vrtaškega potoka sta
financirali Krajevna skupnost Brusnice in MONM.
Rekonstrukcija Straške ceste od Čefidlja do Mirnopeške ceste: odkupi in novelacija vseh
soglasji na projektno dokumentacijo.
Rekonstrukcija Pangrč Grm – Gabrje: realizacija odkupov potrebnih zemljišč.

V letu 2015 so se na uradu koordinirale naslednje aktivnosti na področju državnih cest:
- Obnova Kandijske ceste: Sredstva so bila predvidena kot sofinancerski delež MO NM po
sporazumu o sofinanciranju obnove Kandijske ceste od priključka na staro Šmihelsko cesto
pri pljučnem oddelku bolnišnice do križišča pri šmihelskem mostu. Nosilec investicije je
Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za infrastrukturo. V letu 2015 je bil izveden javni
razpis za oddajo gradnje, dela so se pričela oktobra 2015 in bodo zaključena aprila 2016.
- Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek): izvedba parcelacije po
zaključenih delih semaforizacije prehoda za pešce in javne razsvetljave na Malem Slatniku.
- Rekonstrukcija R3-668 skozi Velike Brusnice: priprava sofinancerskega sporazuma z
MOP-ARSO in MzI-DRSI. Pred rekonstrukcijo ceste je potrebna prestavitev zakristije ob
cerkvi Sv. Križa. V letu 2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in PZI projektna
dokumentacija za prestavitev zakristije.
- Ureditev pločnika ob Šmihelski cesti s preplastitvijo vozišča: v 2015 so se za potrebe
izgradnje pločnika izvajali odkupi zemljišč.
 ENERGETIKA
Med dejavnosti samoupravnih lokalnih skupnosti spada 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
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v okviru svojih pristojnosti. Mestna občina Novo mesto ima sprejet energetski koncept občine
iz leta 2008, njegova veljavnost pa je 10 let.
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. Razpis bi moral biti
zaključen do 1. 1. 2016, vendar je eden od neizbranih ponudnikov v zakonsko določenem roku
vložil zahtevek za revizijo. SOS je zahtevek za revizijo v celoti zavrnila in vso dokumentacijo o
postopku oddaje javnega naročila in vso dokumentacijo o predrevizijskem postopku
posredovala Državni revizijski komisiji v nadaljnjo reševanje. Pričakuje se, da bo ponudnik
izbran v mesecu marcu 2016. Mestna občina Novo mesto je bila primorana z dobaviteljem
električne energije ECE d.o.o. skleniti aneks h krovni pogodbi za dobavo električne energije v
prehodnem obdobju do izbire novega dobavitelja.
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. V letu 2014 je poteklo obstoječe naročilo najema licence programa za izvajanje
energetskega knjigovodstva. V letu 2015 smo izvedli javno naročilo male vrednosti najema
licenc za uporabo programske opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva v Mestni
občini Novo mesto za obdobje največ pet let. Mestna občina Novo mesto vodi energetsko
knjigovodstvo za enainpetdeset javnih objektov in za sto devet odjemnih mest javne
razsvetljave.
ENERGETSKE IZKAZNICE
Energetski zakon določa, da morajo imeti stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja
veljavno energetsko izkaznico, ki mora biti nameščena na vidnem mestu.
Veljavni Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS, št.
77/09, 93/2012) v 21. členu navaja vse vrste stavb, ki morajo na vidno mesto namestiti
izkaznico. Ta člen navaja, da mora biti energetska izkaznica navedena na vidnem mestu v
stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad predpisano mejo, ki so v lasti države ali
lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma
organizacije in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst
objektov in določitev objektov državnega pomena, uvrščanje v podrazrede standardne
klasifikacije dejavnosti z naslednjimi oznakami:
- 12201 Stavbe javne uprave
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- 12640 Stavbe za zdravstvo
- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
Na osnovi 336. in 540. člena novega Energetskega zakona (EZ-1) je meja obveznosti izdelave
energetske izkaznice za stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja s celotno uporabno
tlorisno površino nad 250 m2. Energetsko izkaznico je potrebno izdelati tudi za stavbe ali dele
stavb, ki se jih oddaja v najem za obdobje daljše od leta dni.
V letu 2015 je Mestna občina Novo mesto za vse te objekte izdelala energetske izkaznice.
ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA MREŽE ENSVET
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V letu 2015 je Mestna občina Novo mesto odprla energetsko svetovalno pisarno mreže
ENSVET za potrebe svetovanja občanom pri pridobitvi spodbud iz Ekosklada javni okoljski
sklad. Pisarna deluje na naslovu Rozmanova 10. Odprtje pisarne ima velik pomen v izvajanju
svetovalne dejavnosti.
ENERGETSKA SANACIJA STAVB
Eden najpomembnejših dolgoročnih projektov občine je tudi postopna energetska prenova
stavb v javni lasti z namenom zmanjševanja stroškov za električno energijo in zmanjševanja
okoljskih posledic energetsko potratnih stavb.
V letu 2015 je bila izvedena 1. faza energetske sanacije osnovne šole Mali Slatnik. Zamenjano
je bilo stavbno pohištvo, izvedena je bila hidro izolacija in toplotna izolacija objekta, ki je v
zemlji ter izvedena je bila rekonstrukcija kotlovnice s priklopom na omrežje zemeljskega plina.
Mestna občina Novo mesto je v mesecu februar 2015 prejela vlogo promotorja o
zainteresiranosti za vzpostavitev JZP za izvedbo storitev pogodbenega zagotavljanja
prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo in energetskega upravljanja objektov v javnih
objektih MONM. Vlogo mora javni partner obravnavati in o njej odločiti v 4 mesecih od prejema,
zato je Mestna občina Novo mesto izdelala dokument identifikacije investicijskega projekta, ki
jasno opredeljuje možnost in utemeljenost izvedbe projekta po modelu JZP. Sledila je izdelava
dvanajstih razširjenih energetskih pregledov javnih objektov in strokovne analize prihrankov
za potrebe energetskega pogodbeništva v Mestni občini Novo mesto. Na osnovi strokovne
analize je bil izdelana predinvesticijska zasnova. Občinski svet je na 10. redni seji sprejel odlok
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov
energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto.
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. Sredstva so
namenjena za tehnično in pravno pomoč pri pripravi investicijske ter projektne dokumentacije
za izvedbo projektov zmanjšanja rabe energije. Mestna občina želi v okviru tega programa
pripraviti potrebno dokumentacijo za izvedbo energetske sanacije javnih objektov, optimizirati
javni potniški promet ter pospešiti uporabo električnih vozil, izvesti nekaj daljinskih ogrevalnih
sistemov na lesno biomaso, sanirati preostalo javno razsvetljavo ter doseči dodaten prihranek
energije v sklopu hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema z uvedbo spremljanja izgub v
vodovodnih sistemih (water network systems).
JAVNA RAZSVETLJAVA
Slovenija sodi med države z najvišjimi stroški električne energije za javno razsvetljavo v
evropskem merilu. Vzrok za to je predvsem v preobilnosti, zastarelosti in posledični energetski
potratnosti razsvetljave. Javna razsvetljava je tudi največji vir svetlobnega onesnaževanja.
Podatki kažejo, da je Slovenija s povprečno porabo 90 kWh/prebivalca druga svetlobno najbolj
onesnažena država v Evropi, takoj za Belgijo. Svetlobno onesnaženje v Sloveniji je v zadnjem
desetletju in več naraščalo za 8 % letno. Tako nikjer v Sloveniji ni več ozemlja, kjer bi zvezdno
nebo lahko videli naravno, saj osvetlitev prihaja od različnih urbanih aglomeracij.
Država je s ciljem zmanjševanja okoljskih in finančnih posledic svetlobnega onesnaževanja
sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št.
81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Uredba naj bi predvsem pomagala odstraniti največji vir
svetlobnega onesnaženja - ekološko oporečne nezasenčene svetilke, ki svetijo nad
vodoravnico. Izrecno namreč prepoveduje uporabo svetlobnih snopov kakršnekoli vrste ali
oblike, če so ti usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu - dovoljuje
samo svetilke, ki sevajo 0% svetlobnega toka nad vodoravnico. Predvidena je postopna
zamenjava starih potratnih uličnih svetilk z novimi, ki ne sipajo svetlobe v nebo, so varčne in
okolju tudi sicer prijazne.
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Prenova javne razsvetljave
Stanje javne razsvetljave je na splošno v državi alarmantno tako z vidika porabe električne
energije in finančnih stroškov kot tudi z vidika svetlobnega onesnaževanja in drugih okoljskih
posledic. V zadnjem času se vse občine v Sloveniji intenzivno ukvarjajo z načrti prenove javne
razsvetljave, med drugim tudi Mestna občina Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto je v zadnjih letih intenzivno prenavljala javno razsvetljavo. Po
prenovi so se izvedle tokovne meritve v odjemnih mestih in na osnovi meritev zmanjšanje
tarifnih varovalk, kjer je bilo to tehnično možno.
V letu 2015 se je izvedla prenova javne razsvetljave Seidlove ceste od križišča s Šmihelskim
mostom, do uvoza na Cankarjevo ulico. Zamenjalo se je 45 svetilk ,,bučke'' in 16 cestnih
svetilk. V sklopu investicije se je izvedla še zamenjava dveh svetilk ,,bučke'' pri parkirišču ob
Prisojni poti in treh cestnih svetilk v ulici Kettejev drevored.
Rezultat prenove javne razsvetljave je zmanjšano svetlobno onesnaževanje in zmanjšana
raba energije za potrebe javne razsvetljave. V letu 2011 je znašala raba električne energije za
potrebe javne razsvetljave 2.811.729 kWh letno oziroma 77,46 kWh/prebivalca letno. Po
izvedeni delni prenovi javne razsvetljave pa v letu 2015 znaša raba električne energije za
potrebe javne razsvetljave 1.832.331 kWh letno oziroma 50,47 kWh/prebivalca letno.
Skladno z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in
46/13) je dovoljena poraba 44,5 kWh/prebivalca letno električne energije. Zakonski rok za
prilagoditev je 31. december 2016, iz rezultata rabe energije za leto 2015 pa je razvidno, da
smo se zakonski obvezi zelo približali. V bodoče bo potrebno izvesti sanacijo preostale javne
razsvetljave predvsem s stališča svetlobnega onesnaževanja. Zaradi novih investicij in
priključevanja novih odjemnih mest javne razsvetljave je še vedno potrebno zmanjševati rabo
energije obstoječe razsvetljave, da bo zadoščeno pogoju uredbe po dovoljeni porabi na
prebivalca.
 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 naročili izdelavo načrta razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo mesto. Načrt bo
predstavljen na seji občinskega sveta v letu 2016 in je osnova za prijavo na razpis za pridobitev
nepovratnih Evropskih sredstev, ki je predviden v letu 2016.
 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. 60/2013 (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 2015 je bilo prejetih in rešenih 14 vlog za subvencioniranje nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.
 IZDAJANJE ODLOČB O OBRATOVALNIH ČASIH GOSTINSKIH OBRATOV
V pristojnosti urada je tudi izdajanje odločb o obratovalnih časih gostinskih lokalov.
Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti opravljeni pogoji, določeni v skladu z Zakonom
o gostinstvu in področnimi podzakonskimi akti.
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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.
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. območje, kjer se gostinski obrat nahaja (mestno jedro Novega mesta, stanovanjski
objekti ali objekti v stanovanjskih naseljih, obrtne cone, večnamenski objekti),
2. vrsta gostinskega obrata (nastanitveni gostinski obrat, prehrambeni nastanitveni obrat),
3. vključenost gostinskega obrata v turistično ponudbo, kulturno-zgodovinsko, zabavno in
športno-rekreacijsko ponudbo,
4. varstvo pred hrupom,
5. interesi gostincev in kmetov,
6. 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.
januar, 8. februar, 27. april, 1. in 2. maj, 25. junij, 1. november in 26. december), ter ob
pustovanju in martinovanju (vsakič enkrat).
V letu 2015 je oddalo 88 gostincev vlogo za prijavo obratovalnih časov. Vloženi sta bili dve
pritožbi s strani krajanov oz. neposrednih sosedov, ki se nahajajo v bližini določenih gostinskih
obratov v zvezi z motenjem javnega reda in miru oz. nedovoljenim obratovanjem izven
podaljšanega časa. V takšnih primerih je urad dolžan pritožbe ustrezno obravnavati v
sodelovanju s pristojnimi službami (policija in tržni inšpektorat).
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
komunalnega prispevka je določen z 80. Členom ZPNačrt in sicer so to investitorji oziroma
lastniki objektov, 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

146

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015
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 (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13, 112/13, DUL št. 2/15). 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.
Planirani cilji v letu 2015, so bili:
a.
čim višja realizacija prihodkov iz naslova odmere komunalnega prispevka
glede na načrtovane prihodke s proračunom MONM za leto 2015;
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 2014 je bilo nekoliko zmanjšano število zaostankov, kar je rezultat
začasno sprejetih ukrepov v zvezi z izdajanjem odločb o odmeri komunalnega prispevka za
novozgrajeno kanalizacijsko omrežje. Poleg tega je bila v novembru mesecu sprejeta
odločitev, da se prioritetno v zakonsko določenem roku rešuje nove vloge za odmero
komunalnega prispevka, 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.
 IZDAJA ODLOČB ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Odločbe o odmeri komunalnega prispevka se izdajajo na podlagi sprejetih Odlokov oziroma
programov opremljanja na vlogo investitorjev ali Upravne enote Novo mesto.
V letu 2015 je bilo podanih 505 vlog v zvezi z odmero komunalnega prispevka za gradnjo novih
objektov, legalizacije ali prizidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov ter v zvezi
s priključitvijo obstoječih objektov na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje.
V primerjavi z letom 2014, ko je bilo podanih 373 vlog, je bilo v letu 2015 podanih 132 več
vlog, Rešenih je bilo skupno 510 zadev, od tega je bilo izdanih 26 sklepov o ničnosti in ustavitvi
postopkov. Na dan 31.12. 2015 je ostalo nerešenih 140 vlog za odmero komunalnega
prispevka.
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V zvezi z izdajo odločb so se izvajale tudi naslednje aktivnosti:
• 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 112 informativnih izračunov komunalnega prispevka;
• reševanje zahtevkov za vračila komunalnega prispevka po prenehanju veljavnosti
gradbenega dovoljenja, za kar so bile izdane 4 odločbe;
• reševanje pritožb na odločbe o odmeri komunalnega prispevka na 1. stopnji:
v letu 2015 smo prejeli 117 pritožb na odločbe o odmeri komunalnega prispevka, ki so se
večinoma nanašale na izdane odločbe v zvezi s priključitvijo obstoječih objektov v naseljih
Birčna vas in Stranska vas na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje;
• 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..
 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 naslednje aktivnosti:
• obravnava pobud in zahtev krajanov naselij Birčna vas in Stranska vas za spremembo
Odloka o programu opremljanja za kanalizacijo v naseljih Birčna vas, Stranska vas in
Poganci, podanih v peticiji, naslovljeni na župana in predsednika vlade ;
• priprava sprememb in dopolnitev Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto v zvezi z okoliščinami,
ki so se pojavile pri priključevanju obstoječih objektov na novozgrajeno kanalizacijsko
omrežje na območju naselij Birčna vas, Stranska vas in Poganci. Predlagane
spremembe in dopolnitve Odloka, s katerimi so se določila merila in pogoji, pod katerimi
se zavezancem lahko omogoči plačilo komunalnega prispevka tudi v daljšem
časovnem obdobju, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel na seji dne,
26.3.2015 in so objavljene v Dolenjskem uradnem listu, št. 2/2015;
• priprava 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 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, ..).Pri tem je bil namen tudi znižati višino
komunalnega prispevka, oziroma spodbuditi pozidavo.
 UREJANJE KOMUNALNE OPREME PO
SKLENJENIH POGODB O OPREMLJANJU

SPREJETIH

OPPN

NA

PODLAGI

Z zgrajeno komunalno opremo dobijo zemljišča uporabno vrednost in sposobnost, da je na
njih možno graditi določene vrste objektov. S takšno tvorno funkcijo komunalno opremljanje
stavbnih zemljišč pomembno vpliva na razvoj dejavnosti v prostoru. MONM na investicijskem
delu ne namenja dovolj sredstev za komunalno opremljanje zemljišč, zato tudi delno
opremljene prostorske ureditve ne omogočajo nadaljnjega razvoja teh enot.
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Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju se s pogodbo o opremljanju lahko investitor in
občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče,
na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena
v programu opremljanja. Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima
sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo
komunalno opremo na območju celotne občine. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene
komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal
komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan
plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno
opremo, na katero bo investitor priključil novo komunalno opremo.
Gradnja javne komunalne opreme na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju se izvaja v
sodelovanju med investitorji, upravljavci in pristojnimi službami občine.
Na uradu poteka spremljanje investicij ter skrbništvo nad pogodbami o opremljanju in izvedbi
komunalne opreme na območjih, za katere je sprejet podrobni prostorski načrt. V letu 2015 so
se izvajale aktivnosti predvsem na naslednjih pogodbah:
- »Pogodba o opremljanju zemljišč na podlagi OPPN za prostorsko ureditev skupnega
pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105
in R2-419 s širšim vplivnim območjem«, sklenjena s podjetjem HOFER TRGOVINA, d.o.o.
– sklenjen je bil sklenjen aneks zaradi prenosa zemljišč na MONM.
- Pogodba o opremljanju in izvedbi 1. faze komunalne opreme na podlagi »Odloka o
občinskem prostorskem načrtu prenove ob Ljubljanski cesti 47 – sklenjen aneks in
izvedene vse aktivnosti, ki so sledile iz pogodbe, vsa gospodarska javna infrastruktura pa
je bila uspešno prenesena na MONM.
- Pogodba o opremljanju v zvezi z izvedbo dela komunalne opreme na podlagi »OPPN
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti«, št. 354-55/2012, z dne 28.5.2014 , med
MONM, investitorjem AvtoTransporti Kastelec Transportne storitve, špedicija Lado
Kastelec s.p., Adamičeva 57, 1290 Grosuplje – sklenjen aneks in investicija fizično
zaključena, do prenosa gospodarske javne infrastrukture na MONM bo prišlo v začetku
leta 2016,
- Pogodba o opremljanju za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OLN Mrvarjev
hrib: - izvedena so bila usklajevanja s stečajnim upraviteljem in Deželno banko, ki je po
stečaju družbe IKONS postala lastnik vseh zemljišč na Mrvarjevem hribu. Do prenosa dela
že zgrajene gospodarske javne infrastrukture še ni prišlo.
- Pogodba o opremljanju , št. 354-63/2012, z dne 18.1.2013, na podlagi katere bo
zagotovljen del komunalne opreme po določilih OPPN Turistična cona na Brezovici v zvezi
z gradnjo na lokaciji z oznako "O1" na parc. št. 212/1, k.o. Zagorica in 215/1, k.o. Zagorica
, sklenjeni z Rifelj Francem, s.p. in podjetjem Komunala – sklenjen je bil aneks.
Poleg tega so se izvajale tudi aktivnosti v zvezi s predajo zgrajenega javnega kanalizacijskega
in vodovodnega omrežja na območju OLN PSC Mačkovec-1.
Obravnavane pa so bile tudi nove vloge za sklenitev pogodb o opremljanju v zvezi z gradnjo
komunalne opreme na območju OPPN Bučna vas-vzhod in PIP PIC Cikava in pobude
investitorjev v zvezi realizacijo komunalne opreme po določilih OPPN Šipčev hrib.
V izvajanju je še Pogodba o opremljanju zemljišč za izvedbo 1. faze komunalne opreme na
podlagi OPPN Mrzla dolina – zahod, sklenjena z investitorjem Dolnov d.o.o. iz Kranja
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.
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Odmerja se na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Mestne občine
Novo mesto (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 95/14), ki ga v skladu
s 13. členom Odloka o NUSZ sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
Planirani cilji v letu 2015, so bili;
e.
izpeljava sprememb in dopolnitve Odloka o NUSZ in Sklepa o vrednosti točke
v najkrajšem možnem času;
f.
posodobitev baze podatkov za odmero NUSZ ob upoštevanju javnih podatkov
in podatkov iz registra nepremičnin;
g.
obveščanje zavezancev o spremembah in predhodna uskladitev podatkov;
h.
priprava baze podatkov za odmero NUSZ v najkrajšem možnem času;
i.
uskladitev podatkov za odmero s FURS zaradi izdaje odločb o odmeri NUSZ in
določitvijo rokov zapadlosti plačil v najkrajšem možnem času;
j.
hitrejše reševanje pritožb oziroma podajanja mnenj na pritožbe na zaprosilo
FURS.
Navedeni cilji so bili uspešno realizirani.
 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. Občina mora skrbeti 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 na načrtovano realizacijo, so bile v obdobju od januarja do maja 2015 izvedene
številne aktivnosti in sicer:
• V povezavi s spremembo vrednosti točk za odmero NUSZ glede na lego in
namembnost zemljišča so bile pripravljene nove postavke za izračun NUSZ, ki so se iz
obstoječih 11 postavk povečale na novih 21 postavk. V njih so zajete tako olajšave za
trgovine in poslovne dejavnosti v mestnem jedru, določene olajšave za obračun NUSZ
za nezazidana stavbna zemljišča, kot tudi ostale postavke za poslovne in družbene
dejavnosti ter za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča po različnih območjih.
• Iz evidence Geodetskega urada RS so bile s strani Službe za informatiko povzete vse
stanovanjske hiše s hišnimi številkami, ki niso bile vpisane v evidenci NUSZ. Poslanih
je bilo preko 2.200 pozivov za uskladitev podatkov za odmero NUSZ za stanovanjske
hiše. Od tega je bilo sprejetih četrtina strank, ki so osebno podale mnenja in pripombe
na poziv. Prejetih je bilo preko sto klicev, na podlagi katerih so se pripombe zabeležile
v evidenci NUSZ. Prihajalo je do podvajanj s starimi nazivi ulic ter novimi in napak z
nezazidanimi in zazidanimi stavbnimi zemljišči. Vse očitne napake so bile ustrezno
odpravljene. Pred odmero je bila evidenca po REN-u združena z evidenco NUSZ.
• Poslani so bili pozivi vsem upravljavcem stanovanjskih blokov za uskladitev podatkov o
stanovanjih (Zarja d.o.o., Terca d.o.o., Želva d.o.o., Pam, Rudar Senovo). Vsi pridobljeni
podatki, bilo jih je preko 1.000, so bili vpisani v evidenco NUSZ.
• Okoli 200 pozivov za uskladitev podatkov je bilo poslanih lastnikom stavb v starem
mestnem jedru. Prejetih in vpisanih je bilo okoli 100 prijav v zvezi s spremembami in
dopolnitvami glede poslovnih površin oddanih v najem ter stanovanjskih površin. Za
preostale površine so bili podatki povzeti iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska
uprava RS, oziroma uradnih evidenc.
• Ob upoštevanju sprememb in dopolnitev Odloka o NUSZ se je občina poslužila uradnih
evidenc tudi pri premoženju Republike Slovenije. Na podlagi le-teh so bili pri uporabnikih
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objektov Republike Slovenije v bazi podatkov za odmero NUSZ vnesene določene
spremembe, na novo pa vneseni predvsem objekti srednjih šol.
O navedenih spremembah so bila poslana obvestila za odmero NUSZ vsem srednjim
šolam ter ostalim ustanovam, katerih lastnik je RS, pri katerih so se pojavile večje
spremembe. Vsi podatki so bili ustrezno zavedeni v evidenci NUSZ.
Vse medletne spremembe, ki so bile prejete po pošti ali na elektronski naslov in so se
nanašale na odmero v letu 2015, so bile vpisane v evidenco že v letu 2014.
Vpisana so bila vsa večja nezazidana stavbna zemljišča ob uporabi projektne
dokumentacije, predložene ob odmeri komunalnega prispevka.
Za dokončno uskladitev baze podatkov NUSZ so bile pregledane naslednje postavke:
pravilnost emšo in matičnih številk, uskladitev s seznamom umrlih ter ujemanje zneska
končne odmere med Mestno občino Novo mesto ter Finančnim uradom RS. Baza podatkov
za odmero je bila FURS posredovana dne, 12.5.2015.

 ODMERA NUSZ V LETU 2015 IN REALIZACIJA NAČRTOVANIH PRIHODKOV
Rezultat sprememb Odloka in Sklepa o vrednosti točke in navedenih aktivnosti se izraža v
povečanju odmere NUSZ v letu 2015, in podatkov o povečanju števila zavezancev za odmero
nadomestila in površin stanovanjskih objektov za odmero NUSZ fizičnim osebam, kot je
razvidno iz prikazanih primerjav v nadaljevanja:
2015
2014
Odmera NUSZ za pravne osebe
4,855.653,10 EUR
4,034.965,08 EUR
Odmera NUSZ za fizične osebe
929.320,33 EUR
874.741,09 EUR
SKUPAJ:
5,784.973,43 EUR
4,796.940,77 EUR
Povečanje zavezancev za odmero nadomestila in površin za odmero za fizične osebe je
razvidna iz naslednje primerjave.
2015
2014
Povečanje
Št. Zapisov:
14.493
12.369
2.124 enot
Skupaj m2 – stanovanjskih enot:
12.378
10.179
2.199 enot
Težje pa je podobno primerjavo narediti tudi za pravne osebe, ker so se v letu 2015 pojavile
razlike pri odmeri v primerjavi z letom 2014.
Plačilo NUSZ po izdanih odločbah je zapadlo v plačilo v naslednjih obrokih
Za fizične osebe:
Za pravne osebe:
- 1. obrok 01.07.2015
- 1. in 2. obrok 01.07.2015
- 2. obrok 01.09.2015
- 3. obrok 01.09.2015
- 4. obrok 02.11.2015
Prikaz načrtovanih in realiziranih prihodkov od odmere NUSZ v letu 2015 je razviden iz
naslednje primerjave:
PLAN 2015
REALIZACIJA 2015
Odmera NUSZ za pravne osebe
4.480.000,00 EUR
4.549.462,68 EUR
Odmera NUSZ za fizične osebe
1.070.000,00 EUR
1.011.541,08 EUR
SKUPAJ:
5.550.000,00 EUR
5.561.003,76 EUR
Na izdane odločbe o odmeri NUSZ je bilo v letu 2015 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.
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URAD ZA GJS, OKOLJE IN PROMET
Urad za gospodarske javne službe je s svojim delovanjem v letu 2015 pokrival delovanje
krajevnih skupnosti, področje gospodarskih javnih služb, investicij ter rednega in
investicijskega vzdrževanja komunalne in cestne infrastrukture, 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
pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti, spremlja izvajanje nalog iz
pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.
V večini krajevnih skupnosti je bil organiziran delovni posvet v smislu reševanja problematike
po posamezni krajevni skupnosti, ter skupni delovni sestanki - posveti med predsedniki svetov
KS, županom in občinsko upravo.
Urad skrbi 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.
V uradu skrbimo za vsa opravila od razpisa za sredstva za sofinanciranje programov, za
usklajevanje programov s programi JP Komunala Novo mesto in z ostalimi občinskimi
programi, za pripravo razdelilnika sredstev po krajevnih skupnostih, sodelujemo pri pripravi
dokumentacije in dovoljenj za posamezne projekte, pomagamo KS pri razpisih in izvedbi
programov, spremljamo in nadziramo izvajanje programov.
Poleg tega urad skrbi za realizacijo in namenskost porabe sredstev, zbranih s krajevnim
samoprispevkom, ki je bil uveden v šestih krajevnih skupnostih.
Urad skrbi tudi za postavke programi lastnih sredstev. Le-ta obsega sredstva, ki so jih krajevne
skupnosti pridobile izven občinskega proračuna, s strani donatorjev 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.
Krajevne skupnosti so v letu 2015 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 odloča o upravnih
stvareh s področja komunalnega gospodarstva. Zagotavlja pogoje in nadzor za razvoj
komunalnega gospodarstva, vodnega gospodarstva ter energetike. Na področju komunalnega
gospodarstva pripravlja analize, sodeluje pri razvojnih projektih ter pri načrtovanju in izvedbi
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projektov v komunalno infrastrukturo, pripravlja informacije, poročila in druga gradiva, ki so
potrebna za nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb. Predlaga in zakonsko usklajuje
standarde in normative za gospodarske javne službe in skrbi za njihovo izvajanje. Pripravlja
predloge planov in planske porabe sredstev za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in
storitev gospodarskih javnih služb. Vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev
gospodarskih javnih služb ter drugih pogodbenih partnerjev. Opravlja naloge v zvezi z
upravljanjem in gospodarjenjem komunalnih infrastrukturnih objektov in koordinira naloge z
državnimi organi na področju komunalnega gospodarstva. Organizira medsebojno
sodelovanje in usklajevanje notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi pristojnimi
državnimi organi, javnimi zavodi ter strokovnimi institucijami s področja komunalnega
gospodarstva, vodnega gospodarstva ter energetike.
 Izvajanje gospodarskih javnih služb
Na področju komunalnih zadev je izvajanje gospodarskih javnih služb razdeljeno na:
Zap. št. Gospodarska javna služba
1.
oskrba s pitno vodo,
2.
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih
voda,
3.
ravnanje s komunalnimi odpadki,
4.
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5.
pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
6.
urejanje in čiščenje javnih površin,
7.
urejanje zelenih površin,
8.
oskrba s plinom,
9.
urejanje javne tržnice,
10. urejanje javnih sanitarij,
11. urejanje javne razsvetljave,
12. usmerjevalni sistem.

Izvajalec
JP Komunala NM
JP Komunala NM
JP Komunala NM
CeROD d.o.o.
JP Komunala NM
JP Komunala NM
Trata d.o.o.
Istrabenz Plini d. d.
JP Komunala NM
JP Komunala NM
Gregorič Branko s.p.
Sporti d. o. o.

Področje komunalnega gospodarstva se v Mestni občini Novo mesto izvaja v obliki obveznih
gospodarskih javnih služb in izbirnih gospodarskih javnih služb. Kot obvezne gospodarske
javne službe se izvajajo:
- vodooskrba,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov odpadkov ter
- pokopališka in pogrebna dejavnost.
V okviru izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb, pa se izvajajo:
- dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in
dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
- urejanje javnih tržnic,
- urejanje javnih sanitarij,
- urejanje javnih parkirišč na javnih površinah,
- urejanje zelenih površin in
- urejanje javne razsvetljave.
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
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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 z 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 z proračunom
občine,
- pregled in pripravo poslovnih planov in rebalansov plana za obravnavo in sprejem na
občinskem svetu,
- pregled in pripravo poslovnih poročil za obravnavo in sprejem na občinskem svetu,
- pregled, priprava in analiza 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 vode tem prebivalcem
čimbolj 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, ki živijo v
objektu s statusom stanovanjskega objekta.
Obvezna gospodarska urejanje zelenih površin zajema spomladansko in jesensko čiščenje
zelenih površin, tedensko in mesečno pobiranje smeti na zelenih površinah, 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, vzdrževanje parkovne opreme, izdelava
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 ;) na
zelene površine na območju Mestne občine Novo mesto. 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. Vzdrževanje obsega
81.900 m2 urejanja zelenih javnih površin z višjim standardom vzdrževanja (10 x letno) v
samem mestu, preko 100.000 m2 sprehajališč z nižjim standardom vzdrževanja (3 x letno) in
preko 25.000 m2 otroških igrišč (standard vzdrževanja ročna košnja 3 x letno in strojna košnja
3 x letno). V okvir vzdrževanja zelenih površin je vključeno tudi vzdrževanje sprehajališč in
pešpoti po Mestni občini Novo mesto. Tako potekajo redna dela na zelenih površinah in peš
poteh po Parku EU, Župančičevem sprehajališču in sprehajališču Primiceve Julije.
Vzdrževanje zajema obsežnejše čiščenje poti, sanacija grmovja ob sprehajališčih, dobava
gramoza in pobiranje gramoza nasutega pod klančinami, odvoz uničenega in dovoz novega
tampona, fino planiranje poti ter odstranjevanje blata.
Urejanje zelenih površin je bilo v letu 2015 zaradi prenosa obveznosti iz leta 2014 zmanjšano

v drugi polovici leta v povprečju za tretjino normativov, in je obsegalo minimalen standard
del, ki so omogočala pogojno urejene zelene površine. Z deli pa se je zagotavljalo minimalno
varnost uporabnikov zelenih površin
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Na področju gospodarske javne služb urejanja javne razsvetljave je bil v letu 2015 koncesionar
izvajal najnujnejše ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja javne razsvetljave v Mestni
občini Novo mesto. Nujna redna vzdrževalna dela so v letu 2015 zajemala zamenjavo svetil in
svetilk, zamenjava drogov svetil in drugih naprav, popravilo oziroma menjava sestavnih delov
naprav za javno razsvetljavo, čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne
razsvetljave, intervencije na javni razsvetljavi, priprava letnih programov vzdrževanja, razvoja,
načrtovanja, varčevanja energijo in pospeševanja javne službe v skladu s programi občine,
vodenje katastra in kontrolne knjige, izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi,
dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo, druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni
predpis, izdelava letnega plana načrta urejanja javne razsvetljave.
V okviru izbirne gospodarske službe je bil v letu 2007 začet projekt usmerjanja in obveščanja
na območju Mestne občine Novo mesto. Z nadgrajevanjem sistema smo nadaljevali tudi v letu
2015.
Izbirno gospodarsko javno službo distribucije zemeljskega plina izvaja koncesionar
ISTRABENZ PLINI. V okviru delovanja te GJS je urad skrbel za usklajevanje plana investicij
ki so predvidena z načrtom plinifikacije z JP Komunala Novo mesto in Mestno občino Novo
mesto, 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 urad skrbi za upravljanje in varstvo občinskih cest ter vodi
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 javni
služb, 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 oddelek 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, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi,
sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje,
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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 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 strošek izvajanja zimske službe doseže okoli 70 % ocenjene vrednosti
koncesije. V letu 2015 so bili stroški zimske službe 52 % vrednosti namenjene celoletnemu
vzdrževanju.
V sklopu vzdrževanja so potekale naslednje aktivnosti:
• opravljanje zimske službe od novembra – do marca,
• 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): Stopiče 57, Srednje Gričevje, Ul. Marjana Kozine 37, Mali Orehek, Nad
mlini 62, Muzejska 4, Gorenje Kamenje, V Brezov log 27, Prisojna pot, Šmihelski most –
ŽP Center, Stranska vas, Veliki Slatnik ;.,
• ukrepi za izboljšanje oprijemljivosti vozišča (rezkanje obstoječega asfalta);
Otočec – Paha (Kadunce),
• dodali smo nove jeklene varnostne ograje (JVO); Veliki Slatnik, Žabja vas, Črešnjice 1,
most Orehek – Hrušica ...,
• zgradili smo oporna zidova na Drski in Golušniku,
• izvedli smo obrezovanje dreves in grmičevja ob kategoriziranih cestah, predvsem ob
lokalnih cestah.
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 2015 je bila
izvedena preplastitve večjih asfaltnih zaplat na Šmihelskem mostu ter sanacija mostu na
odseku Veliki Orehek – Hrušica.
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
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Novo mesto je preko 90 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 2015 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 za investicijsko gospodarstvo smo plačali izdelavo
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, plačilo pa je bilo izvedeno
na podlagi izdanih situacij oziroma računov.
Sanacija in preplastitev lokalnih cest - od 153,228 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; Resslova ulica, Sitolska pot, Ždinja vas, Mestne njive, Dolenje Kamence ;.
V cestnem gospodarstvo so bile večje investicije, predvsem na področju rekonstrukcije
državnih cest, kjer občina zagotavlja sredstva v svojem deležu investicije, izvedene v preteklih
letih. Urad je z državnimi službami vodil priprave na investicije (pridobivanje zemljišč, soglasja
na projektno dokumentacijo, ;).
V zaključni fazi je projekt Ljubljanska cesta. Z investitorjem DARS in izvajalcem CGP NM smo
v letu 2011 končali novogradnjo dela Ljubljanske ceste. V letu 2016 pa nas čaka še odkup
razlaščenega zemljišča, kot tudi odkup morebitnih razlik v površini med zgrajenim in
projektiranim delom odseka novozgrajene Ljubljanske ceste.
V letu 2014 smo dosegli dogovor o delnem plačilu odškodnine lastniku zemljišča in hkrati
plačali pogodbeni znesek za odkup. Dokončno plačilo bomo izvedli po sodbi sodišča
(predvidoma do marca 2016) v kateri bo znana skupna vrednost razlaščenih zemljišč.
 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-1-UPB1,
Uradni list RS, št. 102/2004, (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.
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US:U-I-150-04-19, 120/2006 Odl. US:U-I-286/04-46 in 126/2007), 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, okolje in promet na področju prometa skrbi za izvajanje
gospodarskih javnih služb iz tabele 1:
Št.
1.
2.

Gospodarska javna služba
Mestni potniški promet Novo mesto
Urejanje svetlobnih prometnih znakov

3.

Urejanje avto-taksi službe

Izvajalec
Ariva d.d.
Elektromehanika, Brane Gregorič
s.p.
Več taksistov

Tabela 1: gospodarske javne službe – področje Promet
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 2015 je bilo na področju prometa odprtih 349 novih zadev. Zadeve se nanašajo na
različna področja 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 iz 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 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: ureditev para avtobusnih postajališč v Prečni,
• Sodelovanje v delavnicah projektov: trajnostna mobilnost v mestnih občinah,
integrirani javni potniški promet, razvoj kolesarskega omrežja v RS,
• sodelovanje pri organizaciji ETM 2015,
• organizacija drugih prevozov,
• monitoring prometa na občinskih cestah (izvajanje meritev),
• delo v okviru aktivnosti AVP RS – SPV Novo mesto,
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•
•
•

usmerjevalni sistem v Novem mestu,
urejanje avtobusnih postajališč v mestnem potniškem prometu in na področju šolskih
prevozov,
drugo.

 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. Julijem 2015 je MPP začel obratovati v
poletnem režimu na podlagi novega voznega reda, enako tudi 1. Septembra, ko 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). Novost pa je navezava 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 domšola-dom in dom-delo-dom.
Obveščanje potnikov o voznih redih je v prvem polletju potekalo s pomočjo žepnih zloženk z
voznimi redi linij mestnega potniškega prometa in objav voznih redov na spletnih straneh
koncesionarja, drugo polletje pa so bili potniki o spremembah obveščeni prek 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 2015 načeloma obratoval brez težav z izjemo izpadov obratovanja vozil na
delu ob izvajanju rednih servisnih posegov in odprave tehnične napake na vratih 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 2015 v okviru
Evropskega tedna mobilnosti ETM 2015 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.
V letu 2015, smo vsem 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. Tehnično je obračun prevozov članov medobčinskega društva delovnih invalidov
Novo mesto urejen s pomočjo sistema Prodata preko katerega se uporabniki evidentirajo in se
obračuna dejansko število voženj. Za varovance VDC Novo mesto, Varne hiše in ŠENT-a pa
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je izdana enotna vozovnica s katero se skupina evidentira v sistem za spremljanje potniških
tokov.
V letu 2015 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. Opremili smo tudi
avtobusno postajališče pri Qlandiji.
 Prometna varnost in preventiva
V letu 2015 so bile realizirane naslednje aktivnosti:
• Izvedba programa JUMICAR na OŠ Drska, Stopiče in Grm,
• Priprava poročila o delu za 2014 in plana za 2015,
• Sklic in organizacija sej SPV Novo mesto,
• Izvedba meritev v prometu v sodelovanju s Policijsko postajo Novo mesto,
• Začetek zbiranja načrtov varnih šolskih poti,
• Predstavitev naprav za opozarjanje v prometu in izvedbo monitoringa,
• Priprava predlogov za podelitev bronastega, srebrnega in zlatega znaka AVP,
• Organizacija dogodka – predstava 113 v KC Janeza Trdine (1.4.2015) za 380 otrok prve
triade osnovnih šol; projekt Policija za otroke (organizacija predstave, sodelovanje
Policije, organizacija prevoza otrok;),
• Priprava predloga za podelitev svečane listine AVP za ZŠAM Novo mesto,
• Udeležba na rednem letnem občnem zboru ZŠAM Novo mesto,
• Izvajanje aktivnosti za umirjanje prometa na poziv posameznih KS in občanov,
• Priprava mnenj za izvedbo šolskih prevozov in podajo ocene varnosti na šolskih poteh,
• Ureditev dela pločnika pri OŠ Otočec,
• Izvedba prometno preventivnih delavnic na prometnem dnevu na ŠC Novo mesto
(predstavitev prometno varnostnih naprav in izvedba predavanja na temo invalidnih oseb,
ki so se poškodovali v prometnih nesrečah),
• Nakup brošur »Kolesar sem«
• Nakup radarske table »Vi vozite« s solarnim napajanjem in opremo za montažo,
• Nakup prenosnega sistema za označitev prehoda za pešce z LED utripalnikom,
• Nakup dveh kolesarskih poligonov za OŠ Šmihel in OŠ Stopiče,
• Organizacija tekmovanja Kaj veš o prometu na občinski ravni,
• Organizacija tekmovanja Kaj veš o prometu na državni ravni,
• Ureditev deniveliranega montažnega prehoda za pešce na šolski poti (Šegova),
• Organizacija posveta na temo Prometna varnost otrok in dijakov na poti v šolo, med šolo
in na poti domov – izvedba aktivnosti ob akciji Prvi šolski dan ,
• Izvedba prometnih delavnic na ETM 2015,
• Izvedba izobraževanja – varnost v prometu v KS Stopiče – september 2015,
• Predvajanje video vsebin na TV Vaš Kanal,
• Izvedba izobraževanja – prometna varnost starejših udeležencev v prometu na srečanju
članov ZŠAM – september 2015,
• Ogled prometnega okolja v spremstvu Policije za vrtce,
• Pregled dveh šolskih poti v času ETM 2015 na OŠ Bršljin in OŠ Šmihel v spremstvu
otrok, Policije, mentorjev prometne vzgoje, predstavnika SPV Novo mesto in Mestne
občine Novo mesto,
• Udeležba na posvetu predstavnikov občinskih SPV in podelitvi svečane listine AVP,
• Nakup brošur: prevoz skupine otrok za OŠ in društva,
• Nakup prometne opreme – svetlobni prometni znak za prehod za pešce na šolski poti
(Cesta brigad),
• Dobava in montaža prometnih ogledal na šolski poti (Šegova/Cesarjeva/Volčičeva),
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 Druge zadeve s področja prometa
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 tudi parkirišče
ob Kandijski cesti (pri Windischerju), ki omogoča ugodno parkiranje in neposredno dostopnost
v mestno jedro.
Za potrebe pridobivanja podatkov o prometnih tokovih na posameznih odsekih občinskih cest
in na pobudo krajevnih skupnostih, občanov, šol in po uradni dolžnosti, smo izvedli postavitev
radarskih tabel – poročilo o izvedenih meritvah v letu 2015 bo pripravljeno za objavo.
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 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 2015 smo pripravili del evidence stanja uličnih tabel, katerih
zamenjava se načrtuje v letu 2016.
Na področju gospodarske javne službe urejanja svetlobnih prometnih znakov so bila izvedena
redna vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo okvarjenih delov (sijalke, signalni dajalniki,
varovalke, transformatorje, tipke, semaforske glave, izhodne kartice, nastavitev ure delovanja
ipd.) in najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali prometnih nesreč. V tem letu smo
nadaljevali z obnovo kolesarskih površin in peščevih površin (kolesarske steze, koridorji za
pešce, prehodi za pešce, piktogrami idr.). V letu 2015 je bilo izvedenih več 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.
Večino teh smo uspešno odpravili. Zagotovili smo obnovo talne in vertikalne signalizacije na
avtobusnih postajališčih. Na področju urejanja arhitektonskih ovir smo izvedli nekaj manjših
ukrepov, večje posege se predvideva izvajati v okviru rekonstrukcij cest. Izvedenih je bilo nekaj
ukrepov iz področja umirjanja prometnega toka (Glavni trg, Šegova ulica, naselje Krka in
Knezova ulica). Nadaljujemo s pripravo projektne dokumentacije za ureditev krožišča na
Kandijski cesti in druge.

OBČINSKI INŠPEKTORAT
MESTNO REDARSTVO
Tabela 1: Število in vrsta ukrepov
Ugotovljeni prekrški
Plačilni nalogi

2270
755
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Predano v izterjavo
Prihodki prekrškovnega organa
Tabela 2: Najpogostejše kršitve po lokacijah
Rozmanova ulica (od GT do PT)

221
75.871,80 eur

501

Topliška cesta

325

Glavni trg

213

Kandijska cesta (ZD Novo mesto)

167

Tabela 3: Najpogostejše kršitve po predpisih
OCP MONM – Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, jo je treba
plačati na predpisan način.
ZPrCP-A – Na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik označiti
čas prihoda na vidnem mestu v vozilu. Po izteku dovoljenega časa mora
voznik vozilo odpeljati.
ZPrCP-A – Ustavitev in parkiranje je prepovedano na označenem
parkirnem prostoru za invalide, razen za osebe iz prvega odstavka 66.
člena tega zakona.
ZPrCP-A – Ustavitev in parkiranje je prepovedano na prehodu za pešce,
stezi za pešce, pločniku ali v območju za pešce. Če je s predpisano
prometno signalizacijo dovoljeno parkiranje na pločniku, mora biti za
pešce zagotovljen najmanj 1,60 m širok del pločnika, ki ne sme mejiti na
vozišče.
Tabela 4: Število in vrsta ukrepov prekrškovnega organa
Ugovori

957
524

177

122

134

Odločbe o prekršku

109

Dopisi

172

Uradni zaznamki

187

Rešeni spisi

248

Sklepi

11

Zahteve za odpravo pomanjkljivosti

10

Pisno opozorilo

7

Prejete sodbe v imenu ljudstva

2

Zahteve za sodno varstvo

1

Odstopi

9

Pisne izjave

1

INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
Tabela 5: Število in vrsta ukrepov v inšpekcijskih postopkih
Prijave
Zapisniki na terenu
Odločbe
Sklepi
Odstop zadeve
Prejete pritožbe

241
163
98
103
23
9
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Tabela 6: Število in vrsta ukrepov v prekrškovnih postopkih
Dopisi
Pisna opozorila
Odločbe o prekrških
Plačilni nalogi
Uradni zaznamki
Odstopi
Zahteve za sodno varstvo

120
17
28
9
10
14
5

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.

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 rebalansoma 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.
Tovrstni odlogi plačil so med drugim povod za najem likvidnostnih kreditov za premoščanje teh
sofinanciranj, kar se z zaračunanimi obresti dodatno obremenjuje proračun. 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).
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Ob finančnih težavah državnega proračuna ter s tem povezanim občutnem zmanjševanju
zagotovljenih sredstev občinam, so se tudi v letu 2015 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 2015 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.). Z
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.

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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4.3 POVZETEK

LETNE

IZVEDBE

NAČRTA

RAZVOJNIH

PROGRAMOV
V letu 2015 je na investicijskem področju zelo močno zaznati izpad črpanja kohezijskih
sredstev, saj se je zaključevalo obdobje stare finančne perspektive 2007-2014, za katero so
bile že izdane odločbe za črpanje sredstev. Po drugi strani pa je bilo leto 2015 pripravljalno
leto za novo finančno perspektivo, saj so se pripravljali in sprejemali novi programi za črpanje
kohezijskih sredstev iz nove finančne perspektive 2014-2020.
V letu 2015 je bilo na investicijskem področju planirano cca. 7,5 mio investicij, finančna
realizacija investicij je znašala cca. 6,8 mio EUR. Realiziranih transfernih prihodkov je bilo v
letu 2015 cca. 2,6 mio EUR, od katerega največji delež predstavljata sofinanciranje za
Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in nepovratna sredstva iz naslova Zakona o
financiranju občin.
Večje investicije v letu 2015, katerih finančna konstrukcija se zapira s sredstvi kohezije in
državnega proračuna, so:
- Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema z rekonstrukcijo centralne čistilne naprave,
ki se je fizično in finančno zaključila v letu 2015,
- Cerod II, pogodba z izvajalcem je bila prekinjena, zaradi prevelikih finančnih tveganj, v 2015
je bila realizirano poplačilo projektne dokumentacije,
- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjska, za katero smo v letu 2015 prejeli
odločitev o podpori in pričeli z gradnjo vodarn, ki se bo nadaljevala v leto 2016. V letu 2015 je
bila delno poplačana izdelava projektne dokumentacije.
Na področju predšolske dejavnosti smo v letu 2015 pričeli z gradnjo prizidka vrtca k OŠ Mali
Slatnik. Investicija bo zaključena in objekt predan v uporabo v letu 2016. Prav tako smo objekt
OŠ delno energetsko prenovili, v letu 2016 je predvidena še prenova strehe.
V letu 2015 smo pričeli tudi z naslednjimi investicijami, ki se bodo zaključile v letu 2016
(dvoletne pogodbe z izvajalcem gradbenih del):
- prenova strehe in fasade objekta v lasti MONM Seidlova cesta1,
- povečanje zmogljivosti ČN Otočec,
- Kanalizacija Drejčetova pot (ureditev GJI Ravnikarjeva ulica),
- Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks Nm – 1. faza, ki je sofinancirana s strani
Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma,
- Obnova Kandijske ceste, katero vodi Direkcija RS za infrastrukturo in je MONm sofinancer.
V letu 2015 smo zaključili s prenovo strehe na OŠ Šmihel,delno prenovo oken na OŠ Center
ter sofinancirali obnovo garderob ob nogometnem igrišču z umetno travo. Na komunalnem in
cestnem področju smo zaključili z investicijo Kanalizacija Gabrje, prevzeli v najem Kanalizacijo
in vodovod Ljubljanska cesta, finančno zaključili investicijo Most Bršljin in ZN Župnca ter
sofinancirali ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice.
Ostala realizacija na področju investicij v letu 2015 se nanaša na poplačilo izdelane projektne
dokumentacije (Obnova Smrečnikove ulice – most, Pločnik in JR Kamence,;.) ter odkupe
(obnova ob R3-664 skozi Šmihel,;). Naštete investicije so predvidene za realizacijo v letu
2016 in 2017.
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4.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.
12. 2015
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(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
SKUPINE
KONTOV
1

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

2

3

00

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

01

ZNESEK

Tekoče leto
4

Predhodno leto
5

001

178.125.848

002

4.396.243

4.363.581

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

3.787.644

3.655.370

02

NEPREMIČNINE

004

142.956.592

138.787.785

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

36.718.698

33.846.092

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

7.536.615

7.141.189

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

3.454.476

3.150.760

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

6.957.745

6.872.676

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

009

1.575.201

1.572.542

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

0

3.328

09

011

58.664.270

58.879.850

012

8.042.370

10.267.133

10

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

200

200

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

988.325

157.206

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

1.260.973

914.949

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

37.431

0

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017

501.342

579.393

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

0

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

019

110

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

2.273.880

3.130.255

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

2.980.109

5.485.130

19

022

0

0

023

0

0

30

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

0

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

027

0

0

34

PROIZVODI

028

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

031

0

0

032

186.168.218

187.235.862

033

6.695.121

7.553.286

034

8.690.858

11.904.052

20

DRUGE ZALOGE
I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

95.232

0

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

185.584

165.612

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037

1.797.279

4.092.042

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

474.559

431.834

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039

947.325

1.175.519

25

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

040

1.647.765

1.886.724

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

041

0

0

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

3.536.282

4.127.088

29

043

6.832

25.233

044

177.477.360

175.331.810

90

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
SPLOŠNI SKLAD

045

168.421.135

164.350.587

91

REZERVNI SKLAD

046

143.261

93.261

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

0

0

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

0

049

0

0

050

0

0

051

0

0

9412

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

054

8.712.091

10.270.618

97

055

200.873

617.344

056

0

0

981

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

0

0

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

059

0

0

060

186.168.218

187.235.862

061

6.695.121

7.553.286

99

940
9410
9411

980

99

176.968.729

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati
resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.
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V nadaljevanju podajamo pojasnila k postavkam v bilanci stanja Mestne občine Novo mesto
(v nadaljevanju občina) na dan 31. 12. 2015.

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

4.4.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Stvarne pravice se obravnavajo kot neopredmetena sredstva. Začetno računovodsko merjenje
neopredmetenih sredstev v občini temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot nabavna
vrednost oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. Na drugi strani pa
občina za znesek ugotovljene nabavne vrednosti oblikuje ustrezen vir sredstev.
Pri obračunavanju amortizacije občina uporablja metodo enakomernega časovnega
amortiziranja. Za znesek obračunane amortizacije oziroma za znesek popravkov vrednosti
zmanjša ustrezne obveznosti do virov sredstev.
Gibanje neopredmetenih sredstev občine v proračunskem letu 2015 prikazuje spodnja tabela.
Tabela št. 1: Gibanje neopredmetenih sredstev občine v proračunskem letu 2015
Z N E S E K (v EUR)
NAZIV

Neopredmetena
sredstva
Dolgoročno
odloženi stroški
Dolgoročne
premoženjske
pravice
Druga
neopredmetena
sredstva

Nabavna
vrednost (1.1.)

Popravek
vrednosti
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje Zmanjšanje
nabavne
popravka
vrednosti
vrednosti

Amortizacija

Neodpisana
vrednost
(31.12.)

4.363.581

3.655.370

64.853

32.191

32.191

164.465

608.599

0

0

0

0

0

0

0

4.363.581

3.655.370

64.853

32.191

32.191

164.465

0

0

0

0

0

0

608.599

0

Med neopredmetenimi sredstvi se izkazuje programska oprema, ki jo uporablja občina in
katere neodpisana vrednost znaša 46.127 EUR ter vrednost projektov, ki jih ima v upravljanju
javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o., katerih neodpisana vrednost znaša 562.472 EUR.
Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev se je v primerjavi s proračunskim letom 2014
zmanjšala za 99.612 EUR.
Vrednost novih nabav programske opreme je v proračunskem letu 2015 znašala 54.493 EUR
(računovodski program v višini 24.400 EUR, javno brezžično omrežje v višini 24.999 EUR –
nakup v proračunskih letih 2013 in 2014, aktivacija v proračunskem letu 2015 in program
evidence delovnega časa v višini 3.755 EUR). Nabavna vrednost projektov se je v
proračunskem letu 2015 povečala za 10.360 EUR.
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V proračunskem letu 2015 je občina odpisala neopredmetena sredstva v višini 32.191 EUR.
Odpis se v celoti nanaša na projekte, ki jih ima v upravljanju javno podjetje Komunala Novo
mesto d.o.o.
Amortizacija v proračunskem letu 2015 je bila obračunana v višini 164.465 EUR.
Občina priznava odhodke po načelu denarnega toka, zato v proračunskem letu 2015 ni
evidentirala dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev.

4.4.2 Opredmetena osnovna sredstva
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ima občina evidentirana zemljišča, zgradbe in opremo.
Začetno računovodsko merjenje opredmetenih sredstev v občini temelji na načelu izvirne
vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna
vrednost ni znana. Na drugi strani pa občina za znesek ugotovljene nabavne vrednosti oblikuje
ustrezen vir sredstev.
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev občine v proračunskem letu 2015 prikazuje spodnja
tabela.
Tabela št. 2: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev občine v proračunskem letu 2015
Z N E S E K (v EUR)
NAZIV

Opredmetena
osnovna sredstva
Zemljišča
Zgradbe
Nepremičnine
v
gradnji ali izdelavi
Oprema
Drobni inventar
Oprema
v
pridobivanju
Druga opredmetena
osnovna sredstva

Nabavna
vrednost (1.1.)

145.928.974

Popravek
vrednosti
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

36.996.852

Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

7.611.405

3.047.173

Povečanje
popravka
vrednosti

71.991

Amortizacija

3.248.312

Neodpisana
vrednost
(31.12.)

110.320.033

26.528.845

0

92.208

456.656

0

0

26.164.397

98.825.610

33.846.092

2.122.703

386.509

20.209

2.892.815

63.843.106

4.564.972

1.767.911

0

0

16.230.391

51.782

353.650

1.558.192

1.847

0

13.433.330

4.949.699

3.133.748

115.110

71.001

17.012

17.012

1.847

0

2.004.918

0

714.565

365.096

0

0

2.354.387

169.560

0

0

0

0

0

169.560

Vrednost zemljišč je na dan 31. 12. 2015 v občini zanaša 26.164.397 EUR (od tega vrednost
zemljišč danih v upravljanje javnemu podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. v višini 1.347.437
EUR in podjetju CeROD d.o.o. v višini 2.737.657 EUR). V proračunskem letu 2015 se je
vrednost zemljišč v primerjavi s proračunskim letom 2014 zmanjšala za 364.448 EUR oziroma
za 1 %. V proračunskem letu 2015 je občina na novo pridobila zemljišča v višini 92.208 EUR,
odtujila pa v višini 456.656 EUR.
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Med zgradbe občina šteje negospodarske stavbe, poslovne prostore občine, stanovanja,
infrastrukturne objekte (ceste za javni promet, objekte za varstvo in urejanje prometa,;).
Neodpisana vrednost zgradb in infrastrukturnih objektov v občini na dan 31. 12. 2015 znaša
63.843.106 EUR (od tega infrastrukturnih objektov dani v upravljanje javnemu podjetju
Komunala Novo mesto d.o.o. v višini 50.513.823 EUR in podjetju CeROD d.o.o. v višini
4.739.709 EUR). V primerjavi s proračunskim letom 2014 se je neodpisana vrednost zgradb
in infrastrukturnih objektov zmanjšala za 2 %, kar je posledica večjega obračuna amortizacije
v primerjavi z novimi nabavami. Nabavna vrednost zgradb in infrastrukturnih objektov se je v
proračunskem letu 2015 povečala za 2.122.703 EUR (od tega se je nabavna vrednost
infrastrukturnih objektov danih v upravljanje javnemu podjetju Komunala Novo mesto d.o.o.
povečala za 1.714.608 EUR).
Amortizacija zgradb in infrastrukturnih objektov je v proračunskem letu 2015 znašala
2.892.815 EUR.
Vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi je na dan 31. 12. 2015 znašala 16.230.391 EUR
(porast v primerjavi s proračunskim letom 2014 za 2.797.061 EUR). Gre za nedokončana
vlaganja oziroma nepremičnine in infrastrukturne objekte v pridobivanju, ki se po dokončanju
na osnovi predloženega uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega zapisnika aktivirajo
in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi.
V spodnji tabeli so izkazane investicijske vrednosti večjih zgradb oziroma infrastrukturnih
objektov občine na dan 31. 12. 2015.
Tabela št. 3: Investicijske vrednosti zgradb oziroma infrastrukturnih objektov občine na dan 31.
12. 2015
Naziv
CČN in hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema
Šmihelska cesta
CEROD II
Ureditev Belokranjske ceste
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske
Ureditev podružnične šole OŠ Center – Mali Slatnik
Čistilna naprava Otočec
Kanalizacija Gabrje
Ureditev športne dvorane Velodrom Češča vas
Ureditev Kandijske ceste
Kanalizacija in vodovod Ždinja vas

Investicijska vrednost na dan
31. 12. 2015 v EUR
4.264.956
2.642.183
1.344.202
389.779
237.983
285.914
164.007
153.329
147.973
138.132
89.088

Neodpisana vrednost opreme na dan 31. 12. 2015 v občini znaša 1.558.192 EUR, kar je za
257.759 EUR manj kot na dan 31. 12. 2014. Neodpisano vrednost opreme dane v upravljanje
javnemu podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. je občina na dan 31. 12. 2015 izkazovala v
višin 625.579, podjetju CeROD d..o.o. pa v višini 801.212 EUR. Novih nabav je bilo v višini
115.110 EUR (od tega novih nabav opreme dane v upravljanje javnemu podjetju Komunala
Novo mesto d.o.o. v višini 64.216 EUR).
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Na kontih drobnega inventarja občina izkazuje drobni inventar z dobo koristnosti krajšo od leta
dni. Novih nabav drobnega inventarja v proračunskem letu 2015 je bilo za 1.847 EUR in je bil
odpisan v celoti ob nabavi.
Amortizacija opreme je v proračunskem letu 2015 znašala 353.650 EUR.
Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju so na dan 31. 12. 2015 znašala 2.354.387
EUR, kar je za 349.469 EUR več kot na dan 31. 12. 2014.

4.4.3 Dolgoročne finančne naložbe in dolgoročno dana posojila
a) Dolgoročne finančne naložbe
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami na dan 31. 12. 2015 občina izkazuje naložbe v delnice,
ki so v višini 43.791 EUR in naložbe v deleže v privatna in javna podjetja v višini 6.913.954
EUR.
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročno danih posojil občine v proračunskem letu
2015 prikazuje spodnja tabela.
Tabela št. 4: Gibanje dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročno danih posojil občine v
proračunskem letu 2015
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL

Znesek
naložb in
danih posojil
(1.1.)

Znesek povečanja
naložb in danih
posojil

Znesek
zmanjšanja
naložb in danih
posojil

Knjigovodska
vrednost naložb
in danih posojil
(31.12.)

Dolgoročne finančne naložbe

6.872.677

85.068

0

6.957.745

Naložbe v delnice v finančne institucije
Naložbe v delnice v privatna podjetja
Naložbe v deleže v javna podjetja
Naložbe v deleže v privatna podjetja

9.798
33.993
3.183.474
3.645.412

0
0
0
96.153

0
0
0
0

9.798
33.993
3.183.474
3.730.480

Dolgoročno dana posojila in depoziti

1.572.542

11.085

8.426

1.575.201

Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem

1.571.283

10.872

7.641

1.574.514

1.259

213

785

687

8.445.219

85.068

8.426

8.532.946

Druga dolgoročno dana posojila
SKUPAJ

Lastniški deleži v družbah, ki izvajajo javno gospodarsko službo so bili pridobljeni bodisi na
osnovi zakonov, ki določajo dejavnosti, katere je občina dolžna izvajati kot gospodarsko javno
službo oziroma dejavnosti v javnem interesu na način, da ustanovi javno podjetje oziroma
podeli koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe. Na osnovi zakona je bilo leta 2010
premoženje občine, ki je bilo dano javnim podjetjem v upravljanje preneseno na občino in se
sedaj proti plačilu (obračunu) najemnine oddaja javnim podjetjem z namenom izvajanja
gospodarskih javnih služb.
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Naložbe v lastniške deleže ostalih družb so premoženje občine, ki ga je občina pridobila na
različne načine; skozi ustanovitvene deleže ob ustanavljanju družb, skozi konverzijo svojih
terjatev v lastniške deleže, skozi lastninsko preoblikovanje družb na osnovi zakona.
Naložbe v delnice v državi
Naziv delnice

Knjigovodska vrednost
na 31. 12. 2015 (v EUR)
9.798
33.993

Delnice na podlagi sklepa o dedovanju
Delnice HIT Nova Gorica

Dolgoročne kapitalske naložbe v državi
Naziv javnega sklada ali druge
osebe javnega prava
ZARJA d.o.o. Novo mesto
Komunala Novo mesto d.o.o.
CeROD, d.o.o., Novo mesto
Televizija Novo mesto d.o.o.
Razvojni center Novo mesto
d.o.o.
Počitniška skupnost Krško

Knjigovodska
vrednost na dan 31.
12. 2014 (v EUR)
3.593.289
2.590.622
571.807
50.609
21.046

Knjigovodska vrednost
na dan 31. 12. 2015 (v
EUR)
3.678.357
2.590.622
571.807
50.609
21.046

Lastniški delež MO
Novo mesto

1.513

1.513

1,7 %

69,5 %
65,8 %
52,7 %
22,2 %
50,4 %

V proračunskem letu 2015 je občina s plačilom 5.608 EUR nominalno povečala osnovni vložek
v podjetju Zarja d.o.o. Novo mesto za 85.068 EUR. Lastniški delež občine se je v podjetju
Zarja d.o.o. Novo mesto tako povečal iz 67,9 % na 69,5 %.
b) Dolgoročno dana posojila in depoziti
Dolgoročno dana posojila in depoziti so dolgoročna posojila dana na podlagi posojilnih pogodb.
Dolgoročne naložbe v posojila in depozite ob začetnem pripoznavanju občina ovrednoti po
plačanem znesku, ki se šteje kot glavnica posojila oziroma depozita.
Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v državi je občina na dan 31. 12. 2015
izkazovala v višini 1.575.201 EUR. Največji delež predstavlja dolgoročno dano posojilo
Razvojnemu centru Novo mesto d.o.o. v višini 1.574.514 EUR za izvajanje dveh projektov
(Garancijska shema za Dolenjsko in Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i. Mikrokrediti).
Druga dolgoročno dana posojila na dan 31.12.2015 znašajo 687 EUR.

4.4.4 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje

172

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015
Sredstva, dana v upravljanje občina izkazuje kot terjatev v vrednosti, enaki čisti vrednosti teh
sredstev. S knjiženjem terjatev za sredstva dana v upravljanje, občina povečuje oziroma
zmanjšuje splošni sklad. Terjatve se ob koncu vsakega poslovnega leta uskladijo na podlagi
podatkov, pravnih oseb, ki upravljajo sredstva. Pravne oseb oziroma javni zavodi imajo v
upravljanju osnovna sredstva, ki zajemajo objekte ter opremo.
Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje je na dan 01. 01. 2015 znašalo 58.879.850 EUR,
na dan 31. 12. 2015 pa znaša 58.664.270 EUR. Povečanje terjatev za sredstva dana v
upravljanje je bilo v proračunskem letu 2015 v višini 2.894.639 EUR, zmanjšanje pa za
3.11.0219 EUR.
V spodnji tabeli je po prejemnikih predstavljen prikaz gibanja terjatev za sredstva dana v
upravljanje občine v proračunskem letu 2015.
Tabela št. 5: Gibanje terjatve za sredstva dana v upravljanje občine v proračunskem letu 2015
po prejemnikih
Naziv pravne osebe, ki
upravlja sredstva
Knjižnica Mirana Jarca
Dolenjski muzej
Zdravstveni dom Novo
mesto
Agencija za šport Novo
mesto
Osnovna šola Stopiče
Osnovna šola Drska
Dolenjske lekarne
Vrtec Ciciban Novo mesto
Osnovna šola Bršljin
Vrtec Pedenjped
Osnovna šola Grm
Gledališče
APT
Novo
mesto
Kulturni center Janeza
Trdine
Osnovna šola Šmihel
OŠ in vrtec Brusnice
Posvetovalnica za učence
Gasilsko reševalni center
Razvojno
izobraževalni
center
Osnovna šola Center
Osnovna šola Dragotina
Kette
Glasbena šola Marjana
Kozine
Osnovna šola Otočec

Stanje terjatve na
dan 31. 12. 2014 v
EUR
7.246.763
6.554.759
6.390.416

Znesek povečanja oz.
zmanjšanja stanja v letu
2015 v EUR
-159.456
-83.853
677.749

Stanje terjatev na
dan 31. 12. 2015 v
EUR
7.087.307
6.470.905
7.068.166

5.406.112

40.256

5.446.368

5.236.629
5.113.681
4.467.648
3.009.911
2.749.074
2.406.957
2.252.648
2.221.074

-241.164
92.346
467.611
-156.507
-128.433
-44.804
-93.475
-162.157

4.995.465
5.206.027
4.935.259
2.853.404
2.620.641
2.362.153
2.159.173
2.058.917

2.004.495

-111.044

1.893.451

1.317.384
447.897
28.876
228.448
282.843

-75.887
-25.156
-457
-61.780
1.393

1.241.497
422.741
28.419
166.668
284.236

424.743
574.170

-45.807
-90.892

378.936
483.278

385.712

-19.979

365.733

154.287

-18.761

135.526
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Univerzitetno raziskovalno
središče Novo mesto

-24.679

24.679

0

KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

4.4.5 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice
Stanje denarnih sredstev v blagajni je na dan 31. 12. 2015 znašalo 200 EUR in predstavlja
znesek gotovine v pomožni blagajni upravnih taks, potreben za delovanje občinske blagajne.
Občina konec proračunskega leta 2015 ni imela nobenih vrednotnic.

4.4.6 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah je v občini na dan 31. 12. 2015
znašalo 988.325 EUR. Gre za knjižni denar občine na računu odprt pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila, ki ga uporablja za plačevanje. Na dan 31. 12. 2014 je stanje
dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah znašalo 157.206, kar je za 831.119 EUR
manj kot na dan 31. 12. 2015.

4.4.7 Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve občina meri po začetni oziroma izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila
in oslabitve njihove vrednosti. Za znesek kratkoročnih terjatev do kupcev, ki se prizna kot
prihodek, pa občina izkaže neplačane prihodke.
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je na dan 31. 12. 2015 znašalo 1.260.973 EUR (od tega
je zapadlih terjatev za 33 % oziroma v višini 415.802 EUR). V primerjavi s proračunskim letom
2014 so se terjatve do kupcev povečale za 38 %.
V spodnji tabeli je prikazana specifikacija kratkoročnih terjatve do kupcev občine na dan 31.
12. 2015 po kupcih.
Tabela št. 6: Specifikacija kratkoročnih terjatev do kupcev občine na dan 31. 12. 2015 po
kupcih
Naziv kupca
Trgograd d.o.o., Litija
Komunala Novo mesto d.o.o.
Papir servis d.o.o. Ljubljana
CeROD d.o.o.
GRM Novo mesto

Vrednost terjatve na dan 31. 12.
2015 v EUR
410.000
359.996
286.634
78.309
26.910

Zapadlo na dan 31. 12.
2015 v EUR
0
0
286.634
39.155
26.910
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Največji del terjatev predstavljata terjatvi za najem gospodarske javne infrastrukture do
javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in podjetja CeROD d.o.o. v skupni višini
438.305 EUR. Terjatev do podjetja Trgograd d.o.o., Litija v višini 410.000 EUR se nanaša na
nakup nepremičnine na Novem trgu. Podjetje Trgograd d.o.o., Litija je terjatev poravnal v
mesecu januarju 2016.
Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev na dan 31. 12. 2015 občina izkazuje tudi terjatve do
dolžnikov iz naslova najemnin za stanovanja občine v višini 26.161 EUR (zapadli del v višini
20.226 EUR) in terjatve do dolžnikov iz naslova najemnin za poslovne prostore občine v višini
15.670 EUR.

4.4.8 Dani predujmi in varščine
Med danimi predujmi in varščinami občina izkazuje predujme dana za kratkoročna sredstva,
kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti.
Na dan 31. 12. 2015 občina izkazuje preplačila obveznosti v višini 37.431 EUR, in sicer do
podjetja Protekt Dolenjska d.o.o., nastale iz naslova sodnih izvršb. V preteklem proračunskem
letu občina ni izkazovala danih predujmov in varščin.

4.4.9 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Celotne kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere občina
sestavlja premoženjsko bilanco občine so na dan 31. 12. 2015 znašale 501.342 EUR. V
primerjavi z proračunskim letom 2014 so se terjatve zmanjšale za 13 % oziroma za
78.051EUR.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta po uporabnikih enotnega
kontnega načrta na dan 31. 12. 2015 znašajo 264.071 EUR (od tega stanje zapadlih terjatev
znaša 93.250 EUR).
V spodnji tabeli je prikazana specifikacija kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega
kontnega načrta občine na dan 31. 12. 2015 po uporabnikih enotnega kontnega načrta.
Tabela št. 7: Specifikacija kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta
občine na dan 31. 12. 2015
Naziv kupca
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Črnomelj
Občina Metlika
OŠ Stopiče
Občina Straža
OŠ Drska

Vrednost terjatve na dan
31. 12. 2015 v EUR
72.111
25.122
17.519
16.928
12.591

Zapadlo na dan 31. 12.
2015 v EUR
53.033
5.367
5.819
10.549
0

12.318
7.546

3.763
0
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OŠ Grm
Vrtec Ciciban Novo mesto
Vrtec Pedenjped Novo mesto

7.160
6.983
6.255

0
0
0

Med celotnimi kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta občina
izkazuje tudi terjatve do krajevnih skupnosti v občini iz naslova neporabljenih sredstev, ki jih
občina tekom proračunskega leta nakazuje krajevnim skupnostim za redno delovanje. Na dan
31. 12. 2015 terjatve do krajevnih skupnosti v občini iz navedenega naslova znašajo 215.918
EUR (ob koncu proračunskega leta 2014 so terjatve do krajevnih skupnosti znašale 215.148
EUR).
Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ na dan 31. 12. 2015 znašajo 12.523 EUR, terjatve za
nakazilo proračunu pripadajočega dela zakladniškega pod računa pa na dna 31. 12. 2015
znašajo 544 EUR.
Celotne kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države so se zmanjšale
za 264.267 EUR. Omenjene terjatve je občina izkazovala do RS Ministrstvo za okolje in prostor
iz naslova vloženih zahtevkov po pogodbi o sofinanciranju projekta Regijski center za ravnanje
z odpadki Dolenjske II. faza. Občina je v proračunskem letu 2014 vložila tožbo zoper navedeno
ministrstvo, v proračunskem letu 2015 pa je vložila sklep, da se postopek ustavi. Sodišče je v
začetku leta 2016 sklepu ugodilo.

4.4.10 Kratkoročne finančne naložbe
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami se evidentirajo kratkoročno dana posojila, naložbe v
vrednostne papirje, depoziti in druge kratkoročne finančne naložbe.
Občina na dan 31. 12. 2015, tako kot ob koncu proračunskega leta 2014, med kratkoročnimi
finančnimi naložbami ni izkazovala stanja sredstev.

4.4.11 Kratkoročne terjatve iz financiranja
Med kratkoročnimi terjatvami iz financiranja ima občina evidentirane terjatve iz obresti. Slednje
se nanašajo na terjatve za obresti za vezan depozit, in so na dan 31. 12. 2015 znašale 110
EUR. Ob koncu proračunskega leta 2014 občina med kratkoročnimi terjatvami iz financiranja
ni izkazovala stanja terjatev.

4.4.12 Druge kratkoročne terjatve
Med druge kratkoročne terjatve občina uvršča terjatve do državnih in drugih institucij, ki
izhajajo iz ustreznih predpisov o davkih, prispevkih in podobnih dajatvah, zavarovanjih,
nadomestilih ter ostale kratkoročne terjatve iz poslovanja.
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Občina med drugimi kratkoročnimi terjatvami evidentira terjatve do Finančne uprave RS za
javno finančne prihodke (v nadaljevanju JFP), terjatve za vstopni DDV, terjatve za komunalno
opremljanje stavbnih zemljišč in občinske takse od fizičnih in pravnih oseb.
Na dan 31. 12. 2015 je občina izkazovala druge kratkoročne terjatve v višini 2.273.880 EUR.
V primerjavi s proračunskim letom 2014 so se terjatve zmanjšale za 27 %.

Tabela št. 8: Specifikacija drugih kratkoročnih terjatev občine na dan 31. 12. 2014 in na dan
31. 21. 2015
Druge kratkoročne terjatve
Terjatve za vstopni davek na DDV
Ostale kratkoročne terjatve
Terjatve do FURS za javno
finančne prihodke
Terjatve iz naslova občinske takse
Terjatve iz naslova komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč
Terjatve za denarne kazni in globe

Stanje terjatve na dan
31. 12. 2014 v EUR
1.183
7.345
764.482

Stanje terjatev na dan
31.12.2015 v EUR
2.458
7.615
960.099

213.633
2.091.756

298.258
950.692

51.857

54.758

Terjatve do FURS-a za javno finančne prihodke so na dan 31. 12. 2015 znašale 960.099 EUR
in so se v primerjavi z proračunskim letom 2014 povečale za 26 %.
Terjatve iz naslova občinske takse so se povečale za 40 % in na dan 31. 12. 2015 znašajo
298.258 EUR. Razlog porasta terjatev iz naslova občinske takse je v uskladitvi stanja v analitiki
z glavno knjigo za pretekla proračunska leta. V proračunskem letu 2015 je občina na novo
izdala odločb v višini 36.684 EUR, plačil pa je bilo v višini 15.826 EUR.
Terjatve iz naslova komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na dan 31. 12. 2015 znašajo
950.692 EUR in so se v primerjavi s proračunskim letom 2014 zmanjšale za 55 %. Razlog
zmanjšanja terjatev je odprava terjatev do podjetja Imos-LIT, d.o.o. – v stečaju v višini 805.363
EUR in do podjetja Adria Mobil, d.d. Novo mesto v višini 331.904 EUR. V obeh primerih je bil
ugotovljeno, da knjiženi terjatvi ne temeljita na verodostojnih knjigovodskih listinah za
pripoznanje v računovodskih izkazih občine.
V proračunskem letu 2015 je občina na novo izdala odločb za komunalno opremljanje stavbnih
zemljišč v višini 2.593.207 EUR, plačil pa je bilo v višini 2.534.767 EUR.
Terjatve za denarne kazni in globe so se v proračunskem letu 2015 v primerjavi z proračunskim
letom 2014 povečale za 6 % in so na dan 31. 12. 2015 znašale 54.758 EUR.

4.4.13 Neplačani odhodki
Stanje neplačanih odhodkov v občini je na dan 31. 12. 2015 znašalo 2.980.109 EUR. Med
neplačane odhodke občina evidentira odhodke, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali
v proračunskem letu 2015. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani
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odhodek, za znesek poravnave zmanjša izkazane neplačane odhodke in evidentira ustrezni
konto stroška občine. Največjo vrednost predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transferi, katerih
vrednost znaša 1.971.448 EUR, investicijski odhodki in investicijski transferi v višini 743.326
EUR ter neplačani izdatki, ki so v višini 265.336 EUR.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

4.4.14 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Občina med kratkoročnimi obveznostmi za prejete predujme in varščine izkazuje vnaprejšnja
plačila, denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov ter preplačila terjatev. Prejeti predujmi
so predujmi, ki jih občini plačajo kupci za bodočo dobavo proizvodov, blaga in storitev, ki še
niso poračunani z vrednostmi dobavljenih stvari ali opravljenih storitev. Varščine se izkazujejo
na kontih stanja ne pa tudi na kontih prihodkov.
Na dan 31. 12. 2015 je občina med kratkoročnimi obveznostmi za prejete predujme in varščine
izkazovala obveznosti iz naslova prejetih varščin za nakup nepremičnin v višini 95.232 EUR.
Vrednost prejete varščine v višini 82.000 EUR se nanaša na plačilo varščine s strani podjetja
Trgograd d.o.o., Litija za nakup nepremičnine na Novem trgu.

4.4.15 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih se uvrščajo obveznosti do zaposlenih za plače,
nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke.
Mednje sodijo tudi obveznosti do zaposlenih za regres za letni dopust, jubilejne nagrade,
odpravnine in podobno ter z njimi povezani davki in prispevki delojemalcev.
Občina je na dan 31. 12. 2015 izkazovala stanje obveznosti do zaposlenih v višini 185.584
EUR. V primerjavi z proračunskim letom 2014 se je stanje obveznosti do zaposlenih povečalo
za 12 % oziroma za 20.972 EUR.
Tabela št. 9: Specifikacija kratkoročnih obveznosti do zaposlenih občine na dan 31 .12. 2014
in na dan 31. 12. 2015
Kratkoročne obveznosti do
zaposlenih
Obveznosti za čiste plače in
nadomestila
Obveznosti
za
čista
nadomestila
Obveznosti za davke iz
kosmatih plač in nadomestil
Obveznosti za prispevke iz
kosmatih plač in nadomestila
plač
Druge kratkoročne obveznosti
do zaposlenih

Stanje obveznosti
na dan 31. 12. 2014 v EUR
109.527

Stanje obveznosti
na dan 31. 12. 2015 v EUR
114.624

6.717

10.655

6

0

39.228

42.341

10.134

17.964
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4.4.16 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev občina izkazuje z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin
o njihovem nastanku (račun, pogodba). Za znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev pa
na drugi strani izkaže neplačane odhodke, ob njihovem plačilu pa si občina prizna ustrezen
strošek.
Celotna vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2015 znaša
1.797.279 EUR, do dobaviteljev v državi v višini 1.654.729 EUR (od tega obveznosti za
zamudne obresti v višini 9.650 EUR) in do dobaviteljev v tujini v višini 192 EUR. Obveznosti
do dobaviteljev za nedokončane gradbene projekte, ki so vključene med kratkoročne
obveznosti do dobaviteljev, občina na dan 31. 12. 2015 izkazuje v višini 46.734 EUR (vse
zapadlo konec proračunskega leta 2016). Celotne kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so
se v primerjavi s proračunskim letom 2014 zmanjšale za 56 %.
Vrednost zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31. 12. 2015 znaša 366.075 EUR.
Tabela št. 10: Specifikacija kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2015
Naziv dobavitelja
Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.
CGP d.d., Novo mesto
Malkom Novo mesto d.o.o.
AG – MA d.o.o. Novo mesto
Protekt Dolenjska d.o.o.
Trata Novo mesto d.o.o.
Branko Gregorič s.p.
Gradnje d.o.o.
Komunala Novo mesto d.o.o.
GPI d.o.o. Novo mesto
Elektro Celje energija d.o.o.
Elektro Ljubljana d.d.

Vrednost obveznosti na
dan 31. 12. 2015 v EUR
357.917
251.959
138.997
97.832
83.657
82.450
69.992
49.200
37.836
33.537
24.484
29.367

Zapadlo na dan 31. 12.
2015 v EUR
164.354
72.627
0
0
42.439
56.002
0
0
0
0
0
0

Vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zajema tudi kratkoročni del dolgoročnih
poslovnih obveznosti v višini 85.974 EUR za del, ki zapade v plačilo v proračunskem letu 2016.
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih obveznosti v višini 70.213 EUR se nanaša na obveznosti
iz naslova koncesijske pogodbe za vrtec Jana d.o.o. Koncesijsko pogodbo z omenjenim
vrtcem je občina odpovedala, dne 28. 08. 2015. Ob upoštevanju enoletnega odpovednega
roka le-ta preneha dne 31. 08. 2016. Celotne neporavnane obveznosti iz naslova koncesije za
proračunski leti 2014 in 2015 zanašajo 45.079 EUR, nezapadli del obveznosti za proračunsko
leto 2016 pa znaša 25.134 EUR. Vrednost kratkoročnih obveznosti v višini 15.761 EUR pa se
nanaša na obveznost do podjetja, kateremu se vlaganja v objekt poračunavajo z najemom
poslovnega prostora v lasti občine.
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4.4.17 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2015 občina izkazuje v višini
474.559 EUR (porast v primerjavi z proračunskim letom 2014 za 28 %).
Največji delež med drugimi kratkoročnimi obveznostmi občine predstavljajo obveznosti do
krajevnih skupnosti v občini za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 207.230
EUR. Slednje obveznosti so se v proračunskem letu 2015 zmanjšale za 23.716 EUR.
Tabela št. 11: Specifikacija drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Obveznosti za dajatve
Obveznosti za davek na dodano vrednost
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Obveznosti za davčne dajatve

Stanje obveznosti
na dan 31. 12. 2015 v EUR
89.077
75.448
209.569
100.465

4.4.17 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do
uporabnikov, za katere se sestavlja premoženjska bilanca občine. Obveznosti občina izkazuje
z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku (račun, pogodba). Za znesek
neplačanih obveznosti pa izkazuje neplačane odhodke, na dan poravnave, pa si prizna
ustrezen strošek.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12.
2015 občina izkazuje v višini 947.325 EUR in zajema tudi kratkoročni del dolgoročnih
obveznosti za najemnino za vrtec Pikapolonica v višini 38.160 EUR. V primerjavi s
proračunskim letom 2014 so se kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega
načrta zmanjšale za 19 %.
Največji znesek predstavljajo obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine, in sicer
v višini 730.257 EUR (višina zapadlih obveznosti 10.556 EUR) in obveznosti do neposrednih
uporabnikov poračuna občine v višini 91.613 EUR (od tega obveznosti do krajevnih skupnosti
občine iz naslova vračila samoprispevka v višini 81.730 EUR).
Tabela št. 12: Specifikacija kratkoročnih obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna
občine na dan 31. 12. 2015
Naziv posrednega uporabnika
proračuna občine
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Vrtec Ciciban Novo mesto
GRC Novo mesto
OŠ Stopiče

Vrednost obveznosti na dan
31. 12. 2015 v EUR
193.015
164.584
69.712
39.026

Zapadlo na dan 31. 12.
2015 v EUR
0
0
0
0
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Agencija za šport Novo mesto
Kulturni center Janeza Trdine
ATP

37.182
25.978
21.555

2.000
7.494
0

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države občina izkazuje v višini
88.885 EUR (od tega ni zapadlih obveznosti na dna 31. 12. 2015).
Tabela št. 13: Specifikacija kratkoročnih obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna
države na dan 31. 12. 2015
Naziv posrednega uporabnika
proračuna države
DSO Novo mesto
VDC Novo mesto
DUO Impoljca

Vrednost obveznosti na dan
31. 12. 2015 v EUR
35.461
16.177
10.305

Zapadlo na dan 31. 12.
2015 v EUR
0
0
0

Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ občina na dan 31. 12. 2015 izkazuje v višini 34.737
EUR.

4.4.18 Kratkoročne obveznosti do financerjev
Med kratkoročne obveznosti do financerjev se uvrščajo kratkoročno prejeta posojila in posojila
na podlagi izkazanih kratkoročnih vrednostnih papirjev, razen čekov, ki se štejejo kot odbitna
postavka pri denarnih sredstvih.
Občina na dan 31. 12. 2015 izkazuje za 1.647.765 EUR kratkoročnih obveznosti do
financerjev. V celoti gre za obveznosti, za tisti del posojil, ki zapadejo v plačilo v tekom
proračunskega leta 2016.

4.4.19 Neplačani prihodki
Med neplačanimi prihodki občina izkazuje prihodke, ki še niso bili poravnani, ob poravnavi
terjatev pa se priznajo ustrezni prihodki. Vrednost neplačanih prihodkov na dan 31. 12. 2015
občina izkazuje v višini 3.536.282 EUR.
Neplačani davčni prihodki na dan 31. 12. 2015 znašajo 1.258.357, neplačani nedavčni prihodki
znašajo 1.006.163 EUR in neplačani prejemki 1.271.762 EUR.

4.4.20 Pasivne časovne razmejitve
Občina je na dan 31. 12. 2015 izkazovala pasivne časovne razmejitve v višini 6.832 EUR. Ob
koncu proračunskega leta 2014 pa v višin 25.233 EUR.
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4.4.21 Splošni sklad
V splošnem skladu občina izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na dan 31. 12. 2015 je
vrednost splošnega sklada v občini znašala 168.421.135 EUR in se je v primerjavi s
proračunskim letom 2014 povečal za 2 %.
Občina ima namensko oblikovani del splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena
sredstva, ki je na dan 31. 12. 2015 znašal 110.821.165 EUR in zajema knjigovodsko vrednost
omenjenih sredstev.
Splošni sklad za finančne naložbe je na dan 31. 12. 2015 znašal 8.532.946 EUR in vključuje
dolgoročne kapitalske naložbe, dolgoročno dana posojila in depozite.
Splošni sklad za sredstva, dana v upravljanje, ustreza terjatvam za sredstva, dana v
upravljanje, ki so na dan 31. 12. 2015 znaša 58.664.270 EUR.

4.4.22 Rezervni sklad
Občina je v proračunskem letu 2015 dodatno oblikovala rezervni sklad v višini 50.000 EUR in
je tako na dan 31. 12. 2015 znašal 143.261 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Občina v proračunskem letu
2015 ni imela omenjenih izdatkov tako, da se vrednost rezervnega sklada tekom
proračunskega leta 2015 ni zmanjšala.

4.4.23 Dolgoročne finančne obveznosti
Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi občina izkazuje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v
roku, daljšem od leta dni. V računovodskih izkazih jih občina pripozna kot obveznost, ko ob
upoštevanju datuma prejemkov oziroma koriščenja posojila za poravnavo poslovnih
obveznosti nastane obveznost po pogodbi ali drugem pravnem aktu. Zneske obračunanih
obresti občina izkaže kot neplačane odhodke, ob unovčenju pa si prizna ustrezen odhodek.
Vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti je na dan 31. 12. 2015 znašala 8.712.091 EUR,
vse do domačih poslovnih bank. V proračunskem letu 2015 se občina ni dodatno dolgoročno
zadolžila. Skupaj je v proračunskem letu 2015 odplačala za 1.797.486 EUR dolgoročnih
finančnih obveznosti.
Vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu 2016
znaša 1.647.765 EUR in je v bilanci stanja občine prikazana kot kratkoročna obveznost do
financerjev.
V proračunskem letu 2015 je občina odplačala glavnic najetih dolgoročnih kreditov v višini
1.797.211 EUR. V spodnji tabeli prikazujemo odplačila glavnic dolgoročni kreditov po bankah.
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Tabela št 14: Pregled dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2015 finančnih
institucijah
Naziv banke

Znesek odplačila glavnice v
proračunskem letu 2015 v EUR

NLB d.d.

178.045

Banka Koper d.d.

561.003

Unicredit Bank d.d.

468.163

SKB Banka d.d.

590.000

Skupaj

1.797.211

4.4.24 Druge dolgoročne obveznosti
Druge dolgoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2015 znašale 200.873 EUR, od tega so vse
dolgoročne obveznosti iz poslovanja. V primerjavi z proračunskim letom 2014 so se zmanjšale
za 64 %.
Druge dolgoročne obveznosti zajemajo obveznosti za najemnino vrtca Pikapolonica v višini
148.533 EUR in obveznost do podjetja, kateremu se vlaganja v objekt poračunavajo z
najemom poslovnega prostora v lasti občine v višini 52.340 EUR. Obveznosti na podlagi
koncesijske pogodbe za vrtec Jana d.o.o. so se zmanjšale za 327.791 EUR, iz naslova
prekinitve koncesijske pogodbe v mesecu avgustu 2016. Obveznosti do prekinitve koncesijske
pogodbe v mesecu avgustu 2016 znašajo 70.213 EUR in zajemajo neplačane obveznosti po
koncesijski pogodbi od decembra 2014 do avgusta 2016. Slednje obveznosti so v celoti
prenesene na kratkoročni del bilance stanja občine.
Vrednost drugih dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu 2016 tako
znaša 124.134 EUR in je v bilanci stanja prikazana kot kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
v višini 85.974 EUR ter kot kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
v višini 38.160 EUR.
Tabela št. 15: Pregled drugih dolgoročnih obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2015
Naziv

Plačila v letu 2015

Stanje na dan
31. 12. 2015

Vrtec Pikapolonica - najemnina vrtec

34.980

148.533

Novak Marija, Robert - poslovni najem

15.837

52.340

SKUPAJ

50.817

200.873

4.4.25 Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence
Znesek izkazan na kontih izvenbilančne evidence na dan 31.12.2015 znaša 6.695.121 EUR
in se nanaša na prejete garancije za pravilno in pravočasno izvedena dela izvajalcev na
področju investicij v višini 6.136.884 EUR. Prejete garancije so se v proračunskem letu 2015
povečale za 1.628.314 EUR in zmanjšale za 2.486.485 EUR.

183

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015

4.5 POROČILO

O

UPRAVLJANJU

LIKVIDNOSTI

SISTEMA

ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja
presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11.05.2007) predlagamo poročilo o
poslovanju enotnega zakladniškega računa za proračunsko leto 2015.
Stanje denarnih sredstev na zakladniškem pod računu EZR je na dan 1. 1. 2014 znašalo
2.030.631 EUR, na dan 31. 12. 2015 pa 5.689.572 EUR.
Prejete obresti enotnega zakladniškega računa v proračunskem letu 2015 znašajo 5.094 EUR,
plačane obresti in stroški upravljanja pa 4.976 EUR.
Presežek upravljanja predstavlja razlika med stanjem denarnih sredstev na enotnem
zakladniškem računu na dan 30. 12. 2015, ki znaša 5.944.365 EUR in dnevnim prometom
denarnih sredstev v dobro na zakladniškem računu na dan 31. 12. 2015, ki znaša 5.944.909
EUR. Presežek upravljanja za proračunsko leto 2015 znaša 544 EUR in se prenese na
podračun Mestne občine Novo mesto.
Poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju
EZR) je pripravljeno v skladu z 12. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega
proračuna in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, številka 12/01,
10/06, 08/07, 102/10). Na pod računu EZR Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju občina)
se zbirajo sredstva vseh pod računov občine in sredstva javnih zavodov, katerih ustanoviteljica
je občina ter krajevnih skupnosti. Javni zavodi in krajevne skupnosti, ki so del zakladniškega
podračuna občine so:
- Vrtec Pedenjped Novo mesto,
- Anton Podbevšek Teater,
- Univerzitetno in raziskovalno središče,
- Javni zavod za turizem Novo mesto,
- Gasilsko-reševalni center Novo mesto,
- Dolenjske lekarne Novo mesto,
- Kulturni center Janeza Trdine,
- Knjižnica Mirana Jarca,
- Dolenjski muzej Novo mesto,
- Vrtec Ciciban Novo mesto,
- Osnovna šola Brusnice,
- Osnovna šola Otočec,
- Osnovna šola Bršljin,
- Osnovna šola Šmihel,
- Osnovna šola Stopiče,
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- Osnovna šola Center,
- Osnovna šola Grm,
- Osnovna šola Dragotina Ketteja,
- Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto,
- Razvojno izobraževalni center Novo mesto,
- Posvetovalnica za učence in starše,
- Agencija za šport Novo mesto,
- Zdravstveni dom Novo mesto,
- Osnovna šola Drska,
- Krajevna skupnost Karteljevo,
- Krajevna skupnost Brusnice,
- Krajevna skupnost Gabrje,
- Krajevna skupnost Bučna vas,
- Krajevna skupnost Dolž,
- Krajevna skupnost Birčna vas,
- Krajevna skupnost Mali Slatnik,
- Krajevna skupnost Podgrad,
- Krajevna skupnost Prečna,
- Krajevna skupnost Bršljin Novo mesto,
- Krajevna skupnost Center Novo mesto,
- Krajevna skupnost Drska Novo mesto,
- Krajevna skupnost Gotna vas Novo mesto,
- Krajevna skupnost Kandija – Grm Novo mesto,
- Krajevna skupnost Ločna – Mačkovec Novo mesto,
- Krajevna skupnost Mestne njive Novo mesto,
- Krajevna skupnost Majde Šilc Novo mesto,
- Krajevna skupnost Regrča vas Novo mesto,
- Krajevna skupnost Šmihel Novo mesto,
- Krajevna skupnost Žabja vas,
- Krajevna skupnost Otočec,
- Krajevna skupnost Stopiče,
- Krajevna skupnost Uršna sela.
Stanje na EZR se prazni iz podračuna v depozit, se obrestuje in vrača na podračun. Obresti
se pripisujejo enkrat na mesec, in sicer na začetku meseca. Na podlagi seznama obračunanih
obresti, se obresti razporedijo na ustrezne podračune upravičencev. Na računu nastanejo
stroški nalogov za deponirana sredstva na EZR za poslovne banke.
Stanje na zakladniškem podračunu EZR občine je na dan 31. 12. 2015 znašalo 2.789 EUR,
stanje denarnih sredstev je znašalo 5.689.029, stanje depozita pa je na dan 31. 12. 2015
znašalo 5.686.240 EUR.
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UPRAVLJANJE SISTEMA ZAKLADNIŠKEGA PODRAČUNA EZR V PRORAČUNSKEM
LETU 2015
BILANCA STANJA ZAKLADNIŠEKEGA PODRAČUNA EZR OBČINE NA DAN 31.12.2015
Tabela št. 1: Bilanca stanja zakladniškega podračuna EZR občine na dan 31. 12. 2015
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Konto
1100
1110
1600
1800
2450
2800
9009

Naziv
Denarna sredstva
Kratkoročni depozit
Kratkoročne terjatev iz naslova obresti
Neplačani tekoči odhodki
AKTIVA SKUPAJ
Krat.obvez. do zakladniškega podračuna EZR
Neplačani prihodki
Splošni sklad za drugo
PASIVA SKUPAJ

Vrednost v EUR
2.789
5.686.783
47
544
5.690.163
5.689.576
47
540
5.690.163

Tabela št. 2: Stanje denarnih sredstev javnih zavodov in krajevnih skupnosti občine na dan 31.
12. 2015 ki so del zakladniškega podračuna občine
Naziv podračuna

Stanje na dan 31. 12. 2015 v EUR

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

988.324,51

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

141.829,41

KS KARTELJEVO

29.952,21

ANTON PODBEVŠEK TEATER

21.728,30

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO -

16.287,19

MONM-ODPRAVA POSLEDIC NARAVNIH NESR
GASILSKO-REŠEVALNI CENTER

7.000,00
10.721,17

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

299.181,43

KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE

14.004,89

KNJIŽNICA MIRANA JARCA

66.113,74

DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO

28.150,16

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

74.198,56

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

72.635,99

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC

28.195,49

OŠ BRŠLJIN

54.812,36

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL

135.077,05

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

155.745,93

OSNOVNA ŠOLA CENTER

78.946,61

OSNOVNA ŠOLA GRM

42.628,22

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA

9.966,27

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

87.823,90

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER

47.123,04

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE

23.284,60

AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO

2.991,92
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ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

2.727.231,70

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

56.223,04

KS BRUSNICE

76.330,93

KS GABRJE

4.212,87

KS BUČNA VAS

21.907,98

KS DOLŽ

13.555,79

KS BIRČNA VAS

26.822,90

KS MALI SLATNIK

44.305,91

KS PODGRAD

16.048,58

KS PREČNA

33.558,23

KS BRŠLJIN NOVO MESTO

13.778,93

KS CENTER NOVO MESTO

59.294,17

KS DRSKA NOVO MESTO

23.583,16

KS GOTNA VAS NOVO MESTO

1.313,53

KS KANDIJA-GRM NOVO MESTO

4.841,02

KS LOČNA-MAČKOVEC NOVO MESTO

15.579,99

KS MESTNE NJIVE NOVO MESTO

14.994,78

KS MAJDE ŠILC NOVO MESTO
KS REGRČA VAS NOVO MESTO
KS ŠMIHEL NOVO MESTO

1.151,18
10.240,96
8.657,99

KS ŽABJA VAS

41.742,74

KS OTOČEC

25.808,38

KS STOPIČE

8.622,32

KS URŠNA SELA

2.498,98
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