IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
4.1

Obrazložitev splošnega dela

4.2 Obrazložitev posebnega dela
4.3

Povzetek in obrazložitev načrta razvojnih programov

4.4

Obrazložitev bilance stanja

4.5

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR

4 . 2 O BR AZ L O Ž I T E V P O S E B NE G A D E L A
Z AK L J U ČN E G A R AČ U N A

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)
- skupna občinska uprava občin Dolenjske
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.
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II. POSEBNI DEL (PP) ............................................................................................................... 13
1000 ŽUPAN 362.520 € ....................................................................................................... 13
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev

67.150 € .................................................................. 13

01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)

35.181 € ................................................................ 13

01011121 Pomembni jubileji občanov

0 € ......................................................................................................... 13

01016001 Delovanje projektnih skupin

8.855 € ................................................................................................. 13

01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje
01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi

34.400 € ......................................................................... 13

83.519 € ...................................................................................... 14

6.293 € ...................................................................................................................... 15

01016015 Pokroviteljstva

103.330 € .............................................................................. 15

01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje
01084003 Podpora ostalim društvom

23.793 € ................................................................................................. 16

2000 OBČINSKI SVET 190.345 € ........................................................................................ 17
01011108 Sejnine občinskih svetnikov

37.024 € ............................................................................................... 17

01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)

29.314 € .............................................................. 17

01011114 Delovanje svetniških skupin

79.126 € ............................................................................................... 18

01011116 Financiranje političnih strank

30.225 € .............................................................................................. 18

01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto

14.656 € .............................................................. 18

3000 NADZORNI ODBOR 29.403 €..................................................................................... 19
01011117 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor

29.403 € ............................................................................ 19

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih
01011120 Občinska uprava - javna dela
01013301 Materialni stroški

6.303.291 € ................... 19

3.215.859 € ................................................................................ 19

48.831 € ............................................................................................. 19

465.445 € .............................................................................................................. 20

01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov

31.865 €................................................................................ 20

01016011 Mestna blagajna

490 € ...................................................................................................................... 20

01016021 Evropski projekti

738 € ...................................................................................................................... 21

01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov

2.210.255 €................................................................. 21

01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov

69.860 € ................................................................... 21

01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala
01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala
01109001 Proračunska rezerva občine

8.796 € ............................................................... 21
16 € ...................................................................... 22

50.000 €............................................................................................... 22
56.833 €........................................................................................ 22

18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori

2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava
2318061011 Vzdrževanje poslovnih prostorov

139.988 € ........................................................................ 22

4.315 € ..................................................................................... 22

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 6.045.356 € .................................... 23
02091101 Vrtec Ciciban

2.050.551 € ................................................................................................................. 23

02091102 VVE Brusnice

276.777 € ................................................................................................................... 23

02091103 VVE Stopiče

453.844 € ..................................................................................................................... 23

02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja
02091107 Petrov vrtec

126.891 € .................................................................................. 24

71.748 € ........................................................................................................................ 24

02091108 Vrtec Pedenjped

2.256.905 €............................................................................................................ 24

02091109 Varstvo otrok v drugih občinah

142.646 € ......................................................................................... 25
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02091119 Varuh predšolskih otrok

5.426 € ....................................................................................................... 25

46.587 € ............................................................................................................. 25

02091120 Zasebni vrtec Jana

02091121 Zasebni vrtec Modrinček

50.569 € .................................................................................................... 25

02091122 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Ciciban

139.349 €................................ 25

02091123 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Pedenjped

143.237 € .......................... 25

02091124 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Stopiče

28.016 €.................................. 26

02091125 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Brusnice

10.436 €................................ 26

02091126 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni družinski vrtec Ringa Raja
02091127 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Petrov vrtec

1.524 € ........................... 27

02091129 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni vrtec Modrinček

2302091124 Vrtec Otočec

€

851 € ......................................... 26

02091128 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni vrtec Jana

2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

6.481
26

1.756 € .................. 27

87.739 € ..................................................................................... 27

144.024 € ................................................................................................................ 27
0 € .................................................................................... 28

2302091126 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 2.675.079 € .............................................. 28
03091201 Posvetovalnica za učence in starše
03091202 Glasbena šola Marjana Kozine
03091203 Osnovna šola Dragotin Kette

119.310 € ................................................................................. 28

63.470 € .......................................................................................... 28
20.304 € ............................................................................................. 28

03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
03091207 Tekmovanja učencev v znanju

790.333 € ..................................................................... 29

11.200 € ........................................................................................... 29

03091208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni

22.200 € ..................................................................... 29

03091209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

57.729 €...................................................................... 29

21.284 € ............................................................................................................ 30

03091212 Sofinanciranje kosil

03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)
03091228 Logoped

104.950 € .......................................................... 30

702 € .................................................................................................................................. 30

03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto
03095001 Razvojno izobraževalni center

101.000 € .................................................................. 30

437.843 € ......................................................................................... 31

03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih
03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

74.301 € ............................................................. 31

14.149 € ..................................................................................... 31

03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva

363.580 € ...................................................................... 31

03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij
03098004 Štipendije

11.000 € .................................................. 32

26.600 € ........................................................................................................................... 32

2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

115.423 € ......................................................................... 32

2303091227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel

0 € ............................................................................................ 33

2303091228 Investicijski odhodki- OŠ Center

35.209 € .................................................................................... 33

2303091231 Širitev OŠ Otočec

284.492 €......................................................................................................... 33

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 3.093.303 € ............................................................... 34
04081011 Športna rekreacija
04081012 Kakovostni šport

21.430 € .............................................................................................................. 34
62.500 €................................................................................................................. 34

04081013 Vrhunski šport - kategorizirani športniki
04081014 Interventna sred. na področju športa
04081016 Šport invalidov

1.500 € ............................................................................... 34
1.550 €.................................................................................... 34

5.000 €...................................................................................................................... 35

04081018 Športne prireditve

39.559 € ............................................................................................................... 35

04081032 Športna zveza Novo mesto

1.000 € .................................................................................................. 35
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04081036 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
04081038 Šolska športna tekmovanja

04081042 Zavod Novo mesto - Šport

04081045 Šport starejših
04081046 VARCITIES

32.375 € ..................................................................... 36

8.000 € .................................................................................................. 36

04081041 Regijski mladinski smučarski program

04081043 Zavod Novo mesto

353.965 € .................... 35

11.000 € ............................................................................... 36

54.757 € ................................................................................................. 37

1.134.783 € ....................................................................................................... 37

10.650 € .................................................................................................................... 37
0 € ................................................................................................................................. 37

2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča
2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas
2304081040 Portoval - razsvetljava stadiona
2304081041 Športna infrastruktura

36.721 € ............................................................ 38

575.379 € ................................................................. 38

327.380 € ................................................................................... 38

500 €.......................................................................................................... 39

2304081045 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano
2304081046 Ureditev konjeniškega centra Češča vas

22.012 € ....................................................................... 39

2304081047 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto
2304081050 Pomožna dvorana Marof

137.811 € ........................................ 39

118.228 €............................................................. 39

0 € ......................................................................................................... 40
137.204 € .......................................................................... 40

2304081051 OC Novo mesto - Bazenski kompleks

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 2.489.658 € ........................................................... 40
05082001 Knjižnica Mirana Jarca
05082003 Dolenjski muzej

1.025.474 € .................................................................................................. 40

173.793 € ................................................................................................................ 41

05082004 Drugi materialni stroški

10.982 € ....................................................................................................... 42

05082018 Anton Podbevšek Teater

389.000 € .................................................................................................. 43

05082021 JSKD, OI NOVO MESTO

19.000 € ................................................................................................... 44

05082022 Urejanje grobišč

2.244 € ................................................................................................................... 44

05082023 Zavod Novo mesto - Kultura
05083001 Sofinanciranje medijev

92.077 € ....................................................................................................... 45

05084001 Programi na področju kulture
05084002 Revija Rast

43.500 €.............................................................................................. 44

76.000 € ............................................................................................. 45

25.600 € ......................................................................................................................... 46

05084003 Redno delo kulturnih društev
05084006 Projekti na področju kulture
05084014 Novomeška pomlad

59.100 €.............................................................................................. 46
33.550 € ................................................................................................ 47

120.000 € ......................................................................................................... 48

05086002 Akcija zaščite kulturne dediščine

11.300 €........................................................................................ 49

05086005 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte

2.500 € ........................................................ 49

05086007 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu

12.000 € ...................................................... 50

18061012 Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja
2305082006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca
2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom
2305082027 Arheološki park Situla (Marof)
2305082031 Mestno kulturno središče

4.922 € ............................................................... 51
55.612 € ................................................................ 51

0 € ......................................................................................... 51

6.569 € .......................................................................................... 52

309.621 € ............................................................................................. 52

2305082032 Prizidava Kulturnega doma v Gabrju

16.813 €.............................................................................. 52

4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH 102.223 € .................... 53
07097003 Mladinski projekti

53.361 €................................................................................................................ 53

07097004 Celoletni mladinski programi

44.500 € .............................................................................................. 53

07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnin

0 € ................................................................................. 53
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07097016 Zavod Novo mesto - mladina

4.362 € ............................................................................................... 53

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 1.859.620 € ....................................... 54
08084001 Območno združenje rdečega križa

46.216 €..................................................................................... 54

08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

74.800 € ...................................................................................... 54

08107002 Denarne pomoči

80.030 € ................................................................................................................. 54

08107003 Stroški pogrebnin

2.862 € ................................................................................................................. 55

08109001 Splošni socialni zavodi

302.814 € ..................................................................................................... 55

08109002 Posebni socialni zavodi

155.319 € .................................................................................................... 55
150.203 € .................................................................................................. 56

08109003 Varstveno delovni center
08109005 Pomoč na domu

411.039 € ............................................................................................................... 56

08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva

177.572 € ................................................................ 56

08109010 Družinski pomočnik

139.752 € .......................................................................................................... 57

08109014 Subvencije stanarin

231.242 € .......................................................................................................... 57

08109015 Medgeneracijska središča
08109017 Večgeneracijski center
08109018 Javna dela

17.000 € .................................................................................................. 57

10.000 € ....................................................................................................... 57

44.879 € .......................................................................................................................... 58

08109020 Sistem lokalne blaginje

0 € ............................................................................................................... 58
0 € ...................................................................................... 58

08109021 Razvoj programov varovanih stanovanj

08109022 Subvencioniranje toplega obroka za starejše
08109023 Projekti za starejše

4.379 € ....................................................................... 58

11.385 € ............................................................................................................. 59

08109024 Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost

0 € .......................................................................... 59

08109025 Subvencioniranje socialnega servisa "Varovanje na daljavo"
08109026 Zavetišče za brezdomce

128 € ................................................. 59

0 € ............................................................................................................. 59

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO 501.261 €......................................................... 60
10074001 Preprečevanje in reševanje vseh vrst zasvojenosti
10076001 Mrliško pregledna služba

28.500 € ............................................................ 60

49.737 € ................................................................................................... 60

10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

423.023 €............................................................................... 60

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST
11049002 Vzdrževanje vodnjakov

299 € ........................................................................................................... 61

11049004 Obnova parkovne opreme

0 € ........................................................................................................... 61

11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva
11049009 Ureditev pešpoti

5.842 € ........................................................................... 61

519 € ...................................................................................................................... 61

11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
11049013 Javne sanitarije

5.348.909 € ............................... 61

34.979 € ........................................................................ 61

15.437 € .................................................................................................................. 62

11049018 Vzdrževanje platojev in stopnic

18.235 € .......................................................................................... 62

11050001 Vračilo komunalnega prispevka

20.722 € ......................................................................................... 62

11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte

8.594 € ...................................................... 62

11050004 Oprostitve plačila komunalnega prispevka

39.831 € ......................................................................... 63

11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala

58.644 € ......................................................................... 63

11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala
11056002 Analize, meritve

551.486 € ................................................................................. 63

1.884 €.................................................................................................................... 63

11062001 Prenova mestnega jedra - arheologija
11063001 Regresiranje dostave pitne vode

50.722 € ............................................................................... 64

41.525 € ........................................................................................ 64

2304081048 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu

39.954 €............................................................ 64
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2311051010 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod

247.939 € ........................................................ 64

2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč

7.368 €.............................................................. 65

2311052012 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
2311052016 Širokopasovna omrežja Dolenjske

453.727 € ..................................................... 65

0 € .......................................................................................... 65

2311052054 Rekonstrukcija črpališča Žaga

0 € ................................................................................................ 66

2311052059 Vzpostavitev omrežja WiFi4EU

17.103 € ...................................................................................... 66

2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

1.340.004 € ....... 66

2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

359.078 € .............................................................................. 67

2311063023 Investicijsko vzdrževanje hidrantov

15.313 € ................................................................................ 67

2311063024 Investicijsko vzdrževanje katastra

33.516 € .................................................................................. 68

2311063025 Vodovod Gornja Težka Voda

8.420 € ........................................................................................... 68

2311063028 Prenova mestne tržnice

220 € ...................................................................................................... 68

2311063029 Ureditev mestnega jedra

12.515 € ................................................................................................ 68
41.028 € .............................................................................. 69

2311063030 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

2311063031 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg
2311064003 Investicije v javno razsvetljavo

99.601 € ....................................... 69

232.162 € ..................................................................................... 69

2311064006 Pločnik in JR Kamence

0 € ........................................................................................................... 70

2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib

0 € ......................................................................................................... 70

2317062026 Urejanje romskih naselij

5.967 € ................................................................................................... 70

2317062030 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje

1.586.277 € ........................... 70

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 1.041.853 € ............................................................ 71
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa
12045102 Urejanje mirujočega prometa
12045106 Semaforske naprave

393.994 € ...................................................................... 71

0 € ...................................................................................................... 71

49.546 € .......................................................................................................... 71

12045107 Arhitektonske ovire

0 €...................................................................................................................... 72

12045113 Usmerjevalni sistem

0 € .................................................................................................................... 72
0 € ...................................................................................................... 72

12045114 Celostna prometna strategija
12045115 Meritve v prometu

0 € ....................................................................................................................... 73

12045116 Parkirna hiša in parkirišča

330.093 € ................................................................................................ 73

12045117 Najem površin za parkiranje

27.560 € ............................................................................................... 73

12045118 Prometna varnost in preventiva

3.476 €............................................................................................ 73

12045119 Nacionalni program varnosti cest. prometa
12045120 Avtobusna postaja NM - glavna
12045122 Cestni promet - urejanje
12045123 Razvoj pametnega mesta

3.947 € .......................................................................... 74

33.742 € ......................................................................................... 74

21.595 € ..................................................................................................... 74
2.251 € .................................................................................................... 75

12045124 Prevozi z električnim minibusom

8.881 € .......................................................................................... 75

2311063009 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje
2311063015 Parkirna hiša Kapitelj

98 € ........................................................... 75

1.787 € ....................................................................................................... 75

2311063018 Ureditev glavne avtobusne postaje NM

0 €................................................................................... 76

2312045108 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča
2312045124 Avtobusno postajališče Mali Orehek
2312045125 Šolska pot Lešnica - Otočec

28.995 € ................................................................ 76

0 € ....................................................................................... 76

0 €.................................................................................................... 76

2312045126 Avtobusno postajališče v Birčni vasi

135.890 € ............................................................................ 77

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 2.973.542 €.............................. 77
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202.593 € ........................................................................................... 77

11064004 Javna razsvetljava - tokovina

11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje
13045101 Vzdrževanje občinskih cest
13045102 Popravilo mostov

1.604.506 € ........................................................................................... 78

81.885 €................................................................................................................ 78
0 € ....................................................................................................... 78

13045104 Obnova mej ob javnih poteh
2311064007 Urejanje pešpoti

0 € ...................................................................................................................... 79
9.010 € ................................................................................................. 79

2312045103 Urejanje kolesarskih stez
2312045104 Sava Krka Bike

148.839 € ..................................................................................... 77

6.418 €................................................................................................................. 79
3.941 € ................................................................ 80

2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

203.416 €............................................................................ 80

2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

2313045113 Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664)
2313045115 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti
2313045118 Brv in kolesarska pot - Irča vas

0 € .............................................................................. 80

0 €.................................................................................... 81

51.106 € ...................................................................................... 81

2313045119 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)

0 € ............................................................. 81

2313045120 Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče
2313045124 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)
2313045126 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

11.683 € ................................................ 81

0 € ..................................................................... 82
0 € ........................................................................ 82

0 € .......................................................................................................... 82

2313045129 Ureditev Westrove ulice

103.906 € .......................................................................... 82

2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija

2313045133 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče

0 € ................................................................... 83

2313045135 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas

0 € ...................................................... 83

2313045138 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.)
2313045139 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os
2313045144 Kolesarska povezava Drska - Bršljin
2313045145 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

0 € ................................................................... 84

35.467 € .............................................................................. 84

232.675 € ................................................................................. 84

2313045148 Ureditev križišča - Cesta brigad z Andrijaničevo ulico
2313045149 Ureditev poti ob Težki vodi

0 € ............................................. 83

186.532 € .................................................. 84

2.451 € ............................................................................................... 85

2313045150 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža"

34.924 €............................................... 85

2313045151 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan"
2313045152 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto"

854 € .............................. 87

2313045153 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka
2313045154 Pot od mlina do mlina

854 €................. 86

49.712 €.............. 88

0 €.............................................................................................................. 89

2313045155 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska
2313045156 Rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) - 3. faza
2313045157 Tabletka - razširitev krožnega križišča državnih cest
2313045159 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek
2313045160 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste

2.772 € ............................. 89

0 € ....................................................... 89

0 € .............................................................. 90

0 € ......................................................................... 90

0 € ........................................................................................ 90

2313045162 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico

0 € .......................................................... 90

4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 214.366 € ........................................................ 91
14042102 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

6.000 € ................................................................ 91

14042108 Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji

4.337 € ............................................................... 91

14042111 Zavetišče za zapuščene živali

48.604 € ............................................................................................ 91

14042114 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in agromelioracije
14042115 Zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč

77.390 € ................................................ 92

2.254 € ........................................................................... 92
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14042117 Društva na področju kmetijstva in podeželja

14.267 € ...................................................................... 93

14042122 CLLD, Las in priprava razvojnih programov za podeželje
14042202 Vzdrževanje gozdnih cest

17.308 € .................................................. 93

44.207 € .................................................................................................. 93

4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

174.508 € .......... 94

2.000 € ......................................................... 94

15041112 Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov

15041113 Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanja podjetnikov in bodočih podjetnikov
15041115 Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik

8.000 € ............... 94

39.999 € ................... 95

23.495 € ........................................................................ 95

15041116 Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko

15041117 Subvencija obrestne mere podjetniških kreditov

27.977 € ................................................................ 95

15041118 Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja

19.097 € ..................................... 96

18.940 € .......................................................................................... 96

15041119 Koordinacija regijskih projektov

15041120 Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije

35.000 € ............................................................... 96

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM 420.469 € .............................................................. 97
16047304 Ukrepi in projekti na področju pospeševanja turističnega razvoja destinacije
16047312 Zavod Novo mesto - turizem

16.097 € .............................................................................................. 97

16047313 Turistično informacijski center
16047314 Mestna kartica

73.432 € .................... 97

32.175 € ............................................................................................ 98

0 € ............................................................................................................................. 99

2316047313 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu
2316047314 Investicije v turistično infrastrukturo

298.764 € .................................................. 99

0 € ........................................................................................ 99

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA 1.389.447 € ...................................... 99
18061013 Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin
2317062002 Vzdrževanje nepremičnin

160.700 € ........................................................................... 99

10.000 € ............................................................................................. 100

2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

0 € ............................................................................ 100

2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic
2317062008 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
2317062018 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

0 € ............................................................ 101

0 € .................................................................. 101

2317062020 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava
2317062027 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1

1.148.729 € ...................................... 100

51.398 € .............................................. 101

0 € ..................................................................................... 101

2317062028 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod - Drage
2317062032 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza
2317062033 Gotna vas - izgradnja GJI

0 € ................................................. 102
244 € ......................................... 103

15.576 €............................................................................................. 103

2317062034 Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib
2317062035 Izvedba OPPN Jakčeva ulica

0 € ................................................................................... 103

2.800 € ......................................................................................... 103

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
18061002 Upravljanje s stanovanji
2318061002 Vzdrževanje stanovanj

371.627 €................. 104

33.447 € ................................................................................................... 104
29.995 € ................................................................................................. 104

2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj

308.185 €................................................................................... 104

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 215.381 € ..................................... 105
19062009 Operativni stroški priprave razvojnih projektov in področja prostorskega razvoja
19062010 Operativni stroški varstva okolja in narave
2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov
2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj

5.085 € ......................................................................... 105

6.931 € ..................................................................................... 106

0 € .................................................................................................... 106

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE
20022001 Dejavnost CZ

203.366 € .......... 105

1.338.735 € ................................ 107

8.021 € ..................................................................................................................... 107
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20022002 Nakup opreme

0 €........................................................................................................................... 107

20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč
20032004 Dejavnost zveze

2.490 € ....................................................................................... 107

10.000 € ............................................................................................................... 107

20032005 Dejavnost društev

83.793 € ............................................................................................................ 108

20032007 GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto

1.020.000 € ............................................................. 108

20032008 Sofinanciranje Gasilske zveze, PGD in Gasilsko reševalnega centra Novo mesto
2320032007 GRC - investicije

164.431 € ........ 108

50.000 € .......................................................................................................... 108

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA 1.292.307 € ......................................... 109
2311052014 Energetsko upravljanje

24.573 € ................................................................................................. 109

2311052023 CEROD - manjši MBO

11.836 €.................................................................................................. 109

2311052029 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo
2311052031 Kanalizacija Jama

0 €................................................................................. 109

78.289 € ........................................................................................................ 110

2311052048 Kanalizacija Češča vas

108.401 € .............................................................................................. 110

2311052050 Projekti EBRD - ELENA

243.739 € ............................................................................................. 110

2311052055 Kanalizacija Prečna - Kuzarjev Kal

67.053 € .............................................................................. 111

2311052057 Kanalizacija in vodovod V Brezov log

0 € ................................................................................... 111

2311052058 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture
2311052061 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma

179.810 € .............................................................. 112

2311056003 Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka
2311056004 Sistem za izposojo koles GoNM

436.928 € .................................... 111

0 € ................................................. 112

38.653 €................................................................................... 112

2321000001 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov

103.026 € ............................................................. 113

2321000002 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice

0 € ........................................................... 113

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI 710.533 € ......................................................................... 113
22016001 Projekti KS

242.788 € ..................................................................................................................... 113

22018000 Delovanje ožjih delov občin

72.685 € .............................................................................................. 114

2305082025 Zadružni dom Uršna Sela

395.060 €........................................................................................... 114

2322000001 Večnamenski objekt KS Otočec

0 € ............................................................................................ 114

5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS 19.727 €...................................................... 114
22018002 Redno delovanje KS Birčna vas
22049012 Programi LS KS Birčna vas

10.381 € ....................................................................................... 114

9.346 € ................................................................................................ 115

5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ 23.756 €.................................................................. 115
22018003 Redno delovanje KS Dolž
22049013 Programi LS KS Dolž

14.722 € ................................................................................................ 115

9.035 € ......................................................................................................... 116

5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD 49.660 € ......................................................... 116
19.847 € .......................................................................................... 116

22018004 Redno delovanje KS Podgrad

29.813 € ................................................................................................. 116

22049014 Programi LS KS Podgrad

5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE 35.674 € ........................................................... 117
22018005 Redno delovanje KS Stopiče
22049015 Programi LS KS Stopiče

19.343 €............................................................................................ 117

16.331 € .................................................................................................. 117

5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA 21.443 €..................................................... 117
22018006 Redno delovanje KS Uršna sela

14.850 € ...................................................................................... 117

22049016 Programi LS KS Uršna sela

6.593 € ............................................................................................... 118

22049116 Samoprispevek Uršna sela

0 € ....................................................................................................... 118
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5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN 13.239 € ............................................................ 118
22018007 Redno delovanje KS Bršljin
22049017 Programi LS KS Bršljin

11.117 € .............................................................................................. 118

2.123 € ....................................................................................................... 119

5.333 € .............................................................. 119

5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER

5.333 € ............................................................................................... 119

22018008 Redno delovanje KS Center

0 €............................................................................................................. 119

22049018 Programi LS KS Center

10.003 € ............................................................... 120

5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA

8.268 € ................................................................................................ 120

22018009 Redno delovanje KS Drska
22049019 Programi LS KS Drska

1.735 € ....................................................................................................... 120

5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS 12.336 € ...................................................... 120
10.909 € ....................................................................................... 120

22018010 Redno delovanje KS Gotna vas

1.427 € ............................................................................................... 121

22049020 Programi LS KS Gotna vas

5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM 19.499 € ................................................... 121
13.349 €.................................................................................... 121

22018011 Redno delovanje KS Kandija Grm

6.150 €............................................................................................. 122

22049021 Programi LS KS Kandija Grm

5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO

4.871 € ...................................................... 122

4.663 €.......................................................................................... 122

22018012 Redno delovanje KS Karteljevo

208 € ................................................................................................... 122

22049022 Programi LS KS Karteljevo

5013 KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC
22018013 Redno delovanje KS Ločna Mačkovec
22049023 Programi LS KS Ločna Mačkovec

11.290 €.......................................... 123

6.225 €............................................................................... 123

5.065 €...................................................................................... 123

5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC 6.749 € ........................................................ 123
22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc
22049024 Programi LS KS Majde Šilc

6.749 € ......................................................................................... 123

0 € ....................................................................................................... 124

5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE 8.552 € ................................................... 124
8.552 € ..................................................................................... 124

22018015 Redno delovanje KS Mestne njive

0 € ................................................................................................... 125

22049025 Programi LS KS Mestne njive

5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS 16.033 € .................................................... 125
22018016 Redno delovanje KS Regrča vas
22049026 Programi LS KS Regrča vas

14.025 € ..................................................................................... 125

2.007 € .............................................................................................. 125

5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL 19.719 € .............................................................. 126
22018017 Redno delovanje KS Šmihel
22049027 Programi LS KS Šmihel

19.106 €............................................................................................. 126

613 € ........................................................................................................ 126

5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS 8.175 € .......................................................... 126
22018018 Redno delovanje KS Žabja vas
22049028 Programi LS KS Žabja vas

6.706 € .......................................................................................... 126

1.469 € ................................................................................................. 127

5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE 78.687 € ......................................................... 127
22018021 Redno delovanje KS Brusnice

11.966 €.......................................................................................... 127

66.721 € ................................................................................................ 128

22049029 Programi LS KS Brusnice

5022 KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE
22018022 Redno delovanje KS Gabrje
22049030 Programi LS KS Gabrje

61.480 € ............................................................. 128

9.217 € ............................................................................................... 128

52.263 € ................................................................................................... 128
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5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA
22018023 Redno delovanje KS Prečna
22049031 Programi LS KS Prečna

14.511 € ............................................................ 129

10.670 € ............................................................................................ 129

3.841 € ..................................................................................................... 129

5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS
22018024 Redno delovanje KS Bučna vas
22049032 Programi LS KS Bučna vas

14.534 €....................................................... 129

14.403 € ....................................................................................... 129

131 € ................................................................................................... 130

5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK 26.460 € ................................................... 130
22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik
22049033 Programi LS KS Mali Slatnik

15.427 € ..................................................................................... 130

11.033 € ............................................................................................ 130

5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC 37.909 € ............................................................ 131
22018026 Redno delovanje KS Otočec
22049034 Programi LS KS Otočec

12.122 € ............................................................................................ 131

25.787 € ................................................................................................... 131

6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO Mestne občine Novo mesto in Občine
Straža 5.946 €
131
24061002 Inšpektorat - materialni stroški

5.946 € ........................................................................................... 131

7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE 574.594 €.............................. 132
25061001 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki
25061002 Skupna občinska uprava - materialni stroški

457.005 € ............................................................ 132

117.589 € .................................................................. 132
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II. POSEBNI DEL (PP)
1000 ŽUP AN

362.520 €

01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev 67 . 15 0
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V skladu s Pravilnikom o plačah poklicnih funkcionarjev so bile v letu 2020 izplačane osnovne
plače, dodatki, regres, prispevki na plače ter izdatki za službena potovanja za župana in
podžupanjo Mestne občine Novo mesto.

01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani) 35 . 18 1
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev so bile v letu 2020 izplačane osnovne
plače, dodatki ter izdatki za službena potovanja za podžupana Mestne občine Novo mesto.

01011121 Pomembni jubileji občanov

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena obeleževanju pomembnih jubilejev občanov, npr. 90-letnic in drugih
pomembnih obletnic občanov.

01016001 Delovanje projektnih skupin

8. 8 55 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Izplačilo sejnin, članom delovnih skupin in projektnih svetov, ki so bili imenovani s sklepom
župana. Te so: Delovna skupina za pripravo strategije na področju kulture v MONM za obdobje
2021 – 2030, Delovna skupina za pripravo strategije na področju mladine v MONM za obdobje
2021 – 2030 in Delovna skupina za pripravo strategije na področju športa v MONM za obdobje
2021 – 2030.
Projektni svet – Revizijska komisija za pregled postopkov in izvedbe projekta rekonstrukcije
kanalizacijskega sistema na območju Kandijske ceste, Projektnega sveta za spremljanje
izvajanja strategije na področju mladih v MONM, Svet za določitev funkcionalnih zemljišč v
MONM.

01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

34 . 40 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Mednarodno in medobčinsko sodelovanje je bilo v letu 2020 okrnjeno zaradi epidemije
koronavirusa, zato ni prihajalo do mednarodnih protokolarnih obiskov iz partnerskih mest ali v
partnerska mesta. V obdobju, ko so se ukrepi NIJZ ublažili, so župana obiskali veleposlaniki,
gospodarstveniki, ministri ter predstavniki drugih slovenskih občin. Nekaj gostov iz Slovenije se
je udeležilo osrednjih dogodkov posvečenih 100. obletnici novomeške pomladi (Soareja Nekaj
dni v septembru Novo mesto 1920 - 2020) in dveh razstav Dolenjskega muzeja (Mladi, neznani,
avantgardni ter Let novomeške pomladi).
Na podlagi Povabila k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in priložnostnih daril za Mestno
občino Novo mesto za obdobje od 2019 do 2021 smo nabavili protokolarna darila za leto 2020.
Prav tako je občina izvedla izbor županovega vina, cviček, ki ga je odkupila za protokolarne in
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promocijske namene občine.
V okviru načrtovanih sredstev je MO Novo mesto izvedla Javni razpis oziroma javni poziv
Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2020
za področje sofinanciranja medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, ki je bil objavljen v
Dolenjskem uradnem listu, št. 26/19. Namen razpisa je bil sofinanciranje prevoznih in drugih
materialnih stroškov društvom in organizacijam, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in
so gostovale ali izvajale medobčinsko ali mednarodno gostovanje.
V okviru proračunske postavke je občina plačala članarino v mednarodnih organizacijah ALDA
(Association for Local Democracy), IRE (Inštitut regij Evrope) in članstvo v Iron age Danube
Route ter članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnega in medobčinskega sodelovanja je
MO Novo mesto sofinancirala projekte povezane s humanitarno dejavnostjo, kulturnimi in
športnimi gostovanji ali tekmovanji. Prednostno so bile obravnavana gostovanja v partnerskih
mestih Mestne občine Novo mesto. Na treh razpisnih rokih je prispelo 22 vlog, od tega je bilo
realiziranih šest gostovanj, dva v Sloveniji in štiri v partnerskih mestih. Zaradi epidemije
koronavirusa so medobčinska in mednarodna sodelovanja bila zelo omejena. Prijavitelji, ki so
se udeležili gostovanj, so jih realizirali v začetku leta in v času, ko so se ukrepi za zajezitev
epidemije sprostili.
Članstvo v Združenju zgodovinskih mest Slovenije je okrepilo mreženje med mesti na področju
izmenjave dobrih praks pri promociji kulturne dediščine in kulturnega turizma. Večina sestankov
in delavnic je potekala preko zooma. Realizirane so 3 delavnice 5* doživetja, udeležba na
sejmih v začetku leta, ponatis publikacije Mesta kulture v petih jezikih (slovenski, angleški,
nemški, italijanski, francoski) v 30.000 izvodih (10.500 v angleškem, ostalo pa v štirih drugih
jezikih), realizacija digitalne kampanje Čas je za slovenska zgodovinska mesta v času, ko se je
nagovarjalo slovenske goste, da počitnikujejo v Sloveniji in tudi porabijo turistične bone v
zgodovinskih mestih. Kampanja je bila zelo odmevna (100.000 uporabnikov in 12.000 članov na
FB) s podelitvijo nagrad tistim, ki so obiskali najmanj 7 zgodovinskih mest, članic združenja.
Združenje je bilo uspešno na mednarodnem razpisu Kreativna Evropa Refresh+ s projektom
Mladi umetniki oživljajo kulturno dediščino in legende. V projekt so vključeni dijaki Gimnazije
Novo mesto.
Članstvo v mednarodnih organizacijah ALDA in IRE je prispevalo k izmenjavi izkušenj in dobrih
praks na mednarodni ravni s področja Evropa za državljane (socialni, kulturni, izobraževalni,
turistični, politološki programi) na ravni virtualnih srečanj.

01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi

83 . 51 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 je MO Novo mesto na področju odnosov z javnostmi izvajali vse osnovne naloge
povezane s komuniciranjem z javnostmi in izvajanju informiranja s pomočjo najrazličnejših, v
večji meri brezplačnih metod komuniciranja. Potekale so številne in intenzivne kampanje
obveščanja o 100. obletnici novomeške pomladi oz. o tematskem letu 2020, nadaljevanju
prenove mestnega jedra, novem parkirnem režimu, cestnih zaporah, predvsem pa je bilo veliko
kriznega obveščanja povezanega z epidemijo koronavirusa.
V letu 2020 je kabinet župana kontinuirano izvajal naslednje aktivnosti: odnose z mediji
(novinarske konference, sporočila in vabila za medije, gradiva za medije, priprava člankov,
izjave, oglasi, bilteni, odgovori na vprašanja, izjave, otvoritveni dogodki, podpisi pogodb, začetki
in zaključki dogodkov, oddaje, oglaševanje, priprava voščil in intervjujev), urednikovanje spletne
strani in družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), promocijo strateških
dokumentov občine (TUS, CTN, Strategija 2030 …), pripravo občinskega glasila (štiri številke),
pripravo Dolenjskega uradnega lista, pripravo baze fotografij investicijskih projektov, dogodkov
in drugih fotografij za potrebe občine, komunikacijsko podporo vsem investicijam in projektom
drugih sodelavcev, komuniciranje z občani, grajenje blagovne znamke Mestne občine Novo
mesto, podporo Zavodu Novo mesto in Razvojnemu centru Novo mesto pri razvoju lokalnega in
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regijskega turizma.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Informiranje in odnosi z javnostmi zajemajo kompleksne mehanizme javnega obveščanja
občanov o delovanju občine in njenih služb, o realizaciji infrastrukturnih in "mehkih" projektov ter
kriznega komuniciranja skozi različne medijske kanale. Gre za aktivnosti, katerih obseg in
zahtevnost se pokaže glede na zahteve različnih javnosti po informacijah in obvestilih. V letu
2020 je občina nadaljevala z uvedbo novih brezplačnih kanalov komuniciranja z željo doseči
čim večje število občanov in ostalih zainteresiranih. Predvsem ocenjujemo, da je komuniciranje
z javnostmi glede nadaljevanja prenove mestnega jedra in uvedbe novega parkirnega režima
potekalo uspešno, kot tudi vse prenove in posegi na komunalni infrastrukturi ter ostali javni
infrastrukturi v lasti MO Novo mesto. Prav tako je bilo odmevno obveščanje in objave, ki so bile
povezane z realizacijo dogodkov in vsebin tematskega leta posvečenih 100. obletnici
novomeške pomladi. O osrednjih dogodkih tematskega leta so poročali vsi nacionalni mediji
(Soareja Nekaj dni v septembru Novo mesto 1920 - 2020 v izvedbi Anton Podbevšek Teatra in
razstavi Mladi, neznani, avantgardni ter Let novomeške pomladi Dolenjskega muzeja).
Uspešno so bile izvedene tudi komunikacije o dogodkih, ki so potekali v MO Novo mesto v
okviru kulturnega praznika, Evropskega tedna mobilnosti ter drugih dogodkov v organizaciji MO
Novo mesto in drugih organizatorjev, kolikor jih je bilo realiziranih v letu 2020 skladno z navodili
NIJZ.

01016015 Pokroviteljstva

6. 2 93 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
MO Novo mesto je v letu 2020 razpisala sredstva za županovo pokroviteljstvo na podlagi 9.
člena Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (Dolenjski uradni list, št.
27/19) in Odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2020 (Dolenjski uradni list, št. 11/20) ter na podlagi Javnega razpisa sofinanciranja projektov na
področju županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2020 (DUL, št. 1/20). Na
podlagi javnega razpisa lahko župan po lastni presoji odobri sredstva v višini do 700,00 EUR.
V letu 2020 so iz javnega poziva bile sofinancirane proslave, prireditve, jubileji organizacij in
projekti, ki zajemajo kulturne, humanitarne, športne, mladinske, družabne in družbene dogodke
različnih organizatorjev v MO Novo mesto in zanj niso prejeli sredstva na drugih razpisih MO
Novo mesto. Sofinancirani dogodki so popestrili raznolikost ponudbe v občini, nekateri med
njimi tudi sooblikovali proslave ob državnih praznikih, občinskih spominskih dnevih ter
pomembnih obletnicah. Na javni poziv s področja županovega pokroviteljstva je prispelo 34
vlog, od tega osmim prijaviteljem sredstva niso bila odobrena, štirje dogodki niso bil realiziran
zaradi koronavirusa, zato sredstva prijaviteljem niso izplačana (Regijsko srečanje godb in
pihalnih orkestrov, Rudolfov pohod posvečen občinskemu prazniku, prireditev ob spominskem
dnevu MO Novo mesto - ustanovitev novomeške čete, prireditev v KCJT ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Na podlagi županovega pokroviteljstva so posamezne nevladne organizacije realizirale projekte
s področja humanitarnih dejavnosti, mladine in kulture, obeleževanja okroglih obletnic društev
ter obeleževanje 90. obletnice predšolske vzgoje. Večina dogodkov je potekala v živo v času,
ko so ukrepi NIJZ bili sproščeni, nekateri pa so predvajani po spletu (90 let predšolske vzgoje,
mednarodna konferenca Visoke šole za zdravstvo).

01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje

10 3 .3 3 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 je MO Novo mesto organizirala prireditve v času, ko so ukrepi NIJZ in
epidemiološka slika to dovoljevali in skladno z njihovimi usmeritvami. Občinski praznik smo
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obeležili z objavami voščil, posnetim filmom o častnem občanu ter tiskanjem brošure z opisom
nagrajencev MO Novo mesto, slavnostne akademije nismo realizirali zaradi zaprtja države in
vseh kulturnih inštitucij v aprilu. Obeležili smo tematsko leto oz. 100 let novomeške pomladi z
osrednjim dogodkom ter številnimi manjšimi prireditvami, spominske dneve MO Novo mesto
(dan prvega izstreljenega naboja na Dolenjskem in dan državnosti – 25. 6., dan novomeške
čete, 29. 10. s polaganjem vencev), državne praznike, sprejeme zlatih maturantov, sprejem
krvodajalcev in dekanov. Nekaj prireditev smo realizirali v sodelovanju z Dolenjskim muzejem,
Knjižnico Mirana Jarca, Zavodom Novo mesto, Glasbeno šolo Marjana Kozine, Založbo Goga,
krajevnimi skupnostmi in kulturnimi društvi.
Izvedli smo tudi javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje dogodkov in prireditev v MO
Novo mesto ter za oživljanje mestnega jedra. Na podlagi javnega razpisa oziroma javnega
poziva Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto
2020 za področje sofinanciranja dogodkov in prireditev v letu 2020, ki je bil objavljen v
Dolenjskem uradnem listu, št. 26/19, je MO Novo mesto obravnavala 54 vlog na treh rokih
javnega poziva, od tega so 51 prijaviteljem sredstva odobrena. Na javni poziv za oživljanje
mestnega jedra je prispelo 9 vlog, od tega dvema prijaviteljema sredstva niso odobrena.
Del sredstev je bil namenjen poplačilu stroškov elektrike na prireditvenih prostorih na Glavnem
trgu in na Novem trgu v Novem mestu, ki so nastali ob izvedbi prireditev drugih organizatorjev in
v organizaciji MO Novo mesto skozi celo leto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Dogodki in prireditve so prispevale k večji pestrosti dogajanja v občini, k oživitvi mestnega jedra
ter mreženju organizacij, kolikor je to bilo možno v času izrednih razmer preteklega leta. Tisti
dogodki, ki so bili realizirani skladno z navodili NIJZ in pod strogim nadzorom inšpekcijskih
služb, so bili odmevni, odlično obiskani in prispevali h kakovosti izkoriščanja prostega časa
občanov ter večji prepoznavnosti posameznih organizatorjev in prireditev.
Predvsem je bil odmeven osrednji dogodek tematskega leta Soareja Nekaj sni v septembru
Novo mesto 1920 - 2020 v izvedbi Anton Podbevšek Teatra ter osrednji dogodek kulturnega
praznika Koncert Novomeškega simfoničnega orkestra. Odmevne in dobro obiskane so bile
prireditve v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, za katerega je MO Novo mesto prejela
sredstva iz javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo.
V letu 2020 zaradi epidemije koronavirusa niso realizirani številni tradicionalni dogodki, ki
potekajo v organizaciji MO Novo mesto: slavnostna akademija ob občinskem prazniku s
podelitvijo nagrad in priznanj (izdane so brošure s predstavitvijo nagrajencev in posnet je film o
častnem občanu), sprejem najboljših učenk in učencev ter športnic in športnikov osnovnih šol,
komemoracije na novomeških pokopališčih, sprejem prostovoljcev, županov prednovoletni
sprejem v KC Janeza Trdine.
Nekaj prireditev je MO Novo mesto realizirali v sodelovanju z Dolenjskim muzejem (razstavi
posvečeni 100. obletnici novomeške pomladi), Zavodom Novo mesto, Založbo Goga, Društvom
za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, krajevnimi skupnostmi in drugimi nevladnimi
organizacijami, javnimi zavodi ter različnimi društvi in posamezniki, pri čemer so bili posebej
odmevni dogodki na območju mestnega jedra (Festival urbanega dogajanja, Kino na trgu,
Novomeški polmaraton ipd., novoletno obdarovanje otrok v MO Novo mesto).
Na javnem razpisu za sofinanciranje dogodkov in prireditev je od 51 prijaviteljev, katerim so
sredstva odobrena, realiziralo projekte njih 16. Številni so dogodke odpovedali, ker so bili
zastavljeni množično in z omejenim številom obiskovalcev ne bi dosegli zastavljenih ciljev
projekta. Od 7 odobrenih projektov za oživljanje mestnega jedra so realizirani trije.

01084003 Podpora ostalim društvom

23 . 79 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 je MO Novo mesto sofinancirala delovanje drugih društev in organizacij na podlagi
Javnega razpisa oziroma javnega poziva Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje
programov in delovanje organizacij za leto 2020 za področje sofinanciranja programov rednega
dela drugih društev in organizacij v obdobju od leta 2019 do 2020, program 2020, ki je bil
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objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 26/19.
Sredstva na razpisu so bila namenjena sofinanciranju rednega delovanja društev in organizacij,
ki se niso prijavile na druge razpise občine zaradi posebne narave dela in dejavnosti, ki jo
opravljajo. Do sofinanciranja niso bile upravičene poklicne javne organizacije, ki se ukvarjajo s
kulturo, športom, izobraževanjem, socialnimi dejavnostmi, društva, zasebne ali javne
organizacije, ki so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških, športnih,
socialnih, izobraževalnih, mladinskih vsebin, ter subjekti, ki so za iste vsebine že dobili finančna
sredstva na drugih razpisih, ki jih je objavila Mestna občina Novo mesto.
Na razpisu so kandidirala društva in organizacije, ki se niso prijavile na druge razpise MO Novo
mesto s področja kulture, športa, mladine ali sociale. Na treh razpisnih rokih je skupaj prispelo
24 vlog, od tega 2 neupravičena prijavitelja, ker je en imel sedež v drugi občini, drugi pa je
prijavil dejavnost, ki sodi na športno področje.
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 realizirala
zastavljen program dela v okviru ukrepov NIJZ.

2000 OBČINSKI SVET
01011108 Sejnine občinskih svetnikov

190.345 €

37 . 02 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila realizirana za izplačilo sejnin in z njimi povezanimi prispevki za 30 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 (URL RS, št. 59/12 in DUL, št. 14/19 ). Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v
letu 2020 imel 6 rednih in 7 dopisnih sej.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo Občinskega sveta kot najvišjega organa
odločanja v skladu z zakonodajo in s Statutom Mestne občine Novo mesto. Naloge so bile
opravljene pravočasno, kakovostno in transparentno.

01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)
29 . 31 4 €

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
(URL RS, št. 59/12 in DUL, št. 14/19). V letu 2020 je bilo 47 rednih, ena izredna in pet dopisnih
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 s Poslovnikom Občinskega sveta MO NM in s Statutom Mestne občine Novo mesto.
Naloge so bile opravljene pravočasno, kakovostno in transparentno.
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01011114 Delovanje svetniških skupin

79 . 12 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so se v letu 2020 porabila v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin
Mestne občine Novo mesto - uradno prečiščeno besedilo - UPB1 ( DUL, št. 10/2018 - v
nadaljevanju pravilnik) za delovanje svetniških skupin, ki so zastopane v Občinskem svetu v
mandatu 2018 - 2022. Namen porabe je bil za založniške in tiskarske storitve ter stroške
fotokopiranja, naročnina za časopise, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, izdatki za
reprezentanco, najemnine in zakupnine za poslovne prostore svetniških skupin, pisarniški
material, delo po podjemni pogodbi, strojna računalniška oprema ter drugi operativni odhodki za
delo svetniških skupin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Svetniške skupine so sredstva porabila v obsegu in v skladu z zakonodajo za namene, ki so jim
omogočili kvalitetnejše delovanje v Občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Svetniške skupine v skladu s področnim pravilnikom lahko za svoje delovanje nabavijo tudi
pisarniško in strojno računalniško opremo, kar se navezuje na NRP OB085-17-0133.

01011116 Financiranje političnih strank

30 . 22 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za financiranje političnih strank, v skladu 26. členom Zakona o
političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in
46/14, v nadaljevanju ZPoIS).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva so bila političnim strankam razdeljena na podlagi njihovega rezultata zadnjih lokalnih
volitev in na podlagi sklepa župana, št. 040-1/2020 z dne 4.5.2020 (DUL, št. 9/20).

01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto 14 . 65 6
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na predlog Komisije za priznanja za leto 2019 podelil dve nagradi
Mestne občine Novo mesto, dve Trdinovi nagradi in tri grba Mestne občine Novo mesto ter
Listino častnega občana MO Novo mesto.
Posamezna denarna nagrada (nagrada Mestne občine Novo mesto, Trdinova nagrada) je v
skladu z odlokom znašala dve povprečni bruto plači v RS za preteklo leto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva so bila realizirana v skladu s planom za izplačilo denarnih nagrad Mestne občine Novo
mesto za leto 2020, za izdelavo filma o častnem občanu ter za nakup monografij o novomeški
pomladi za občinske svetnike.
V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na predlog Komisije za priznanja za leto 2019 podelil dve nagradi
Mestne občine Novo mesto, dve Trdinovi nagradi in tri grbe Mestne občine Novo mesto. Listino
častnega občana je prejel prof. dr. Stane Granda. Film o častnem občanu je bil predvajan na
spletnih straneh MO Novo mesto. Izdana je tudi brošuro z opisom nagrajencev za leto 2019, ker
slavnostne akademije z uradno podelitvijo ni bilo zaradi epidemije koronavirusa.
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3000 N ADZO RNI ODBOR
01011117 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor

29.403 €

29 . 40 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila izplačana za sejnine članic in članov Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) ter za izvedbo opravljenih nadzorov po letnem
programu nadzora Nadzornega odbora za leto 2020 ter na podlagi sprejetih končnih poročil
nadzoru v skladu z 8. členom Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov ožjih delov občine ter članov
drugih organov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Nadzorni odbor je v skladu z določili Statuta Mestne občine Novo mesto sprejel Letni program
nadzora za leto 2020, opravil 14 rednih sej od tega 6 rednih sej (zaradi Covid-19 ukrepov) kot
video konferenco ter v letu 2020 zaključil vseh predvidenih 8 nadzorov. Končna poročila
Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih je obravnaval Občinski svet Mestne občine Novo
mesto in so javno objavljeni na spletni strani občine.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Nadzorni odbor MO NM v skladu s svojim pravilnikom lahko za svoje delovanje nabavi tudi
pisarniško in strojno računalniško opremo. V letu 2020 je bila iz tega naslova nabavljena s strani
MO NM računalniška oprema (tablični računalniki za predsednika in 6 članov nadzornega
odbora).

4001 OBČINSK A UPR AV A - DEJ AVNOST OBČINSKE
UPR AVE
6.303.291 €
01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih

3. 2 15 .8 5 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač zaposlenim – osnovnih plač, regresa, dodatkov ter
izplačil prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter ostale
obvezne prispevke in izdatkov za službena potovanja za zaposlene na Mestni občini Novo
mesto v letu 2020.

01011120 Občinska uprava - javna dela

48 . 83 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač zaposlenim preko programa javnih del na Mestni
občini Novo mesto – osnovne plače, dodatki in drugi prejemki, za izplačila prispevkov
delodajalca za obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter ostale obvezne prispevke
ter davek na izplačane plače v letu 2020. Sredstva za izplačilo plač za izvajalce javnih del,
regres za letni dopust, prehrana in kilometrina so bila refundirana s strani Zavoda za
zaposlovanje Slovenije, enota Novo mesto.
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01013301 Materialni stroški

46 5 .4 4 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Mestna občina Novo mesto za svoje delovanje potrebuje določene pogoje, blago in storitve, na
podlagi katerih lahko nemoteno posluje in izvaja svoje naloge. Sredstva so namenjena
plačevanju stroškov delovanja Občinske uprave, ki poteka na podlagi izstavljenih računov
posameznih dobaviteljev.
Materialni stroški so: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve (vključno s sredstvi
za razkuževanje), varovanje zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, oglaševalske storitve, računalniške,
računovodske, bančne, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, uniforme,
službena obleka in zaščitna oprema, stroški energetskih prihrankov, električna energija, kuriva
in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in
kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil,
pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila ter objekte, tekoče
vzdrževanje operativnega komunikacijskega okolja ter strojne računalniške opreme, najemnine,
zakupnine, licenčnine ter članarine, plačila za delo po podjemnih pogodbah in preko
študentskega servisa, strokovno izobraževanje in zdravniški pregledi zaposlenih, izdatki za
službena potovanja, drugi splošni material in storitve ter operativni odhodki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Mestna občina Novo mesto neprestano sledi cilju zniževanja stroškov za lastno delovanje.
Zaradi izvajanja ukrepov, povezanih z epidemijo koronavirusne bolezni, je bilo potrebno
dodatno naročiti razkužila in zaščitne maske, tako da je raven porabe približno na isti ravni kot v
letu 2019.

01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov

31 . 86 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Porabljena sredstva se nanašajo na plačilo raznih predujmov v sodnih postopkih in plačilo
drugih stroškov v upravnih, izvršilnih in sodnih postopkih.

01016011 Mestna blagajna

49 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena subvencioniranju stroškov plačilnega prometa v Mestni občini Novo
mesto. Zaradi tega mehanizma občanom Mestne občine Novo mesto ni potrebno plačevati
visokih provizij ob plačevanju položnic v poštnih poslovalnicah, bankah ali preko elektronskega
bančništva. Sistem funkcionira od novembra 2016. Mestna občina Novo mesto na dve leti
izbere najugodnejšo finančno institucijo in zagotavlja potrebna sredstva v obliki delnega
subvencioniranja stroškov plačilnega prometa pri plačevanju položnic občanov za storitve
določenih podjetij in zavodov v Mestni občini Novo mesto (vsi subjekti, katerih ustanoviteljica
oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto ter najpogostejši subjekti, katerim naši
občani plačujejo storitve).
Proračunska sredstva so namenjena kot neposredna subvencija k plačilu stroškov plačilnega
prometa za plačilo položnic fizičnih oseb, to je občanov Mestne občine Novo mesto. Preostali
del provizije pri plačilu posameznega plačilnega naloga oprosti občana izbrana finančna
institucija tako, da je posledično storitev plačevanja plačilnih nalogov pri izbrani finančni
instituciji v celoti brezplačna.
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01016021 Evropski projekti

73 8 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 je realizacija sredstev bila izredno nizka zaradi epidemije koronavirusa, ki je
onemogočil mednarodne izmenjave. Zato so vsa sodelovanja potekala virtualno in v okrnjeni
obliki.
Drugače pa je Mestna občina Novo mesto v okviru evropskih programov (predvsem programa
Evropske unije Evropa za državljane) partnerica pri različnih evropskih projektih. Vsebinska
izvedba projektov je povezana z izvajanjem primarnih nalog občine na področju sociale, kulture,
aktivnega državljanstva in predstavlja nadgradnjo obstoječim programom, saj so mednarodne
izmenjave namenjene mreženju občin in nevladnih organizacij ter izmenjavi znanj in dobrih
praks. V okviru projektov v občinah partnericah projekta potekajo mednarodna srečanja, na
katerih v skladu s sporazumom o projektnem partnerstvu sodelujejo tudi udeleženci iz Mestne
občine Novo mesto. Mednarodna srečanja gosti tudi MONM. Občina iz namenskih projektnih
sredstev krije potne stroške udeležencev in izvedbe srečanj v Novem mestu. Vsi projekti so
100-odstotno financirani s strani Evropske unije, pri čemer Mestna občina Novo mesto običajno
prejme 40 % namenskih projektnih sredstev ob začetku projekta, 60 % pa po koncu projekta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Mestna občina Novo mesto je s svojo zanesljivostjo in odzivnostjo zaželena partnerica v
mednarodnih projektnih konzorcijih, svoje mednarodno delovanje pa je leta 2016 še nadgradila,
ko je kot prva slovenska občina postala članica Evropskega združenja za lokalno demokracijo
ALDA, ki je specializirano za pripravo, prijavo in upravljanje evropskih projektov. V letu 2017 je
bila Mestna občina Novo mesto na razpisu programa Evropske unije Evropa za državljane
najuspešnejša občina v Evropi, saj je Evropska komisija odobrila financiranje treh projektov, pri
katerih je bila partnerica MONM. MONM je v sklopu programa Evropa za državljane in sorodnih
programov v zadnjih treh letih kot partnerica (ali vodilna partnerica) sodelovala pri skupno 12
evropskih projektih, za izvedbo katerih je bilo pridobljenih več kot 200.000 evrov nepovratnih
evropskih sredstev.
V letu 2020 so mednarodni projekti potekali večinoma virtualno. Večina je večletnih in so se
zaključili v letu 2020 oz. jih je Evropska komisija podaljšala zaradi koronavisrusa, saj jih
prijavitelji niso mogli realizirati skladno s prijavami na javnih razpisih EUR,. Tako so v okrnjeni
obliki, predvsem pa virtualno potekali programi SOLIDA, YOUTO (namenjen mladim in poteka
vsako leto v poletnem času), v letu 2020 bi se morali zaključiti projekti WIVAS, Townlabs MEET
in Twinning Tourism, v letu 2021 pa projekt European Axis West - East - AWE.

01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov 2. 2 10 .2 5 5

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena odplačilom glavnic dolgoročnih kreditov.

01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov 69 . 86 0

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov

01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala
8. 7 96 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva predstavljajo odplačila glavnice kredita EKO sklada. Kredit EKO sklada se vodi pri
Banki Intesa Sanpaolo.
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01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala 16

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Banki Intesa Sanpaolo so bila nakazana sredstva za plačilo obresti, ki se nanašajo na kredit
EKO sklada.

01109001 Proračunska rezerva občine

50 . 00 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Občina je v proračunskem letu 2020 dodatno oblikovala rezervni sklad v višini 50.000 EUR.
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč niso bila porabljana.

18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori

56 . 83 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov v
lasti Mestne občine Novo mesto, in sicer za plačilo obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja v
večstanovanjskih stavbah, stroškov izvajanja rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del, nujnih
intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za izvajanje rednih pregledov in servisov na
skupnih delih in napravah poslovnih stavb, sorazmernih deležev za vzdrževanje in obnovo
skupnih delov teh stavb in druge nepredvidene stroške.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva na navedeni postavki smo namenili za plačilo obratovalnih stroškov in stroškov
tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Novo mesto, s čimer
omogočamo njihovo normalno rabo in ohranjamo njihovo nespremenjeno uporabno vrednost

2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava

13 9 .9 8 8 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 so bila dokončana vsa investicijsko vzdrževalna dela poslovnih prostorov na
Seidlovi cesti 1 in v 1. nadstropju Rotovža, ki so se pričela izvajati v letu 2019. Izveden je bil
končni obračun z izvajalcem vzdrževalnih del in opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj je bil dosežen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Investicijsko vzdrževalna dela se navezujejo na NRP OB 085-17-0100.

2318061011 Vzdrževanje poslovnih prostorov

4. 3 15 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine
Novo mesto zaradi zavarovanja premoženja in ljudi ter vzdrževanja uporabne vrednosti
premoženja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Investicijska dela so se izvedla v manjšem obsegu, kot je bilo sprva načrtovano, vendar v
skladu s potrebami in razmerami. Sredstva so bila namenjena popravilu lovilnega odra na
objektu na naslovu Sokolska ulica 8, čiščenju strehe na objektu v Drgančevju (muzej), popravilu
strehe na rotovžu in za povračilo stroškov interventnega popravila strehe na objektu v lasti
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Mestne občine Novo mesto, v katerem ima prostore PGD Novo mesto.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085 - 17-0121 - Vzdrževanje poslovnih prostorov

4002 OBČINSK A UPR AV A - PREDŠOLSK A VZGO J A
6.045.356 €

02091101 Vrtec Ciciban

2. 0 50 .5 5 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 se je financiralo 40 oddelkov, vključno z bolnišničnim oddelkom. Skupno število
vključenih otrok konec leta 2020 je bilo 695, od tega 651 novomeških otrok in 44 otrok iz drugih
občin. V realiziranem znesku za leto 2020 so tudi najemnine objektov in stroški, ki jih je skladno
z zakonom občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa.
Pri plačilu cene programa vrtcu je bil delež MO NM 62,1%, delež staršev 28,5%, delež drugih
občin 3,9% in delež Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 5,5%.
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

27 6 .7 7 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
VVE Brusnice - enoti pri osnovni šoli se je do 31.12.2020 financiralo 5 oddelkov. Skupno število
vključenih otrok konec leta 2020 je bilo 93 otrok, od tega 88 novomeških otrok in 5 otrok iz
drugih občin. V realiziranem znesku za leto 2020 so tudi stroški, ki jih je skladno z zakonom
občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa.
Pri plačilu cene programa vrtcu je bil delež MO NM 62 %, delež staršev 28 %, delež drugih
občin 3 % in delež Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 7 %.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvijajo
novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev predšolske vzgoje v
Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču
predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev
za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za področje predšolske
vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno dosegati zastavljene cilje.

02091103 VVE Stopiče

45 3 .8 4 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
VVE Stopiče - enoti pri osnovni šoli se je do 31.12.2020 financiralo 9 oddelkov. Skupno število
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vključenih otrok konec leta 2020 je bilo 148 otrok, od tega 147 novomeških otrok in 1 otrok iz
drugih občin. V realiziranem znesku za leto 2020 so tudi stroški, ki jih je skladno z zakonom
občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa.
Pri plačilu cene programa vrtcu je bil delež MO NM 68,52 %, delež staršev 23,42 %, delež
drugih občin 0,89 % in delež Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 7,17 %.
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

12 6 .8 9 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Do 31.12.2020 so se financirali 3 oddelki, od tega za 50 otrok iz novomeške občine. V
realiziranem znesku za leto 2020 so tudi stroški, ki jih je skladno z zakonom in sklenjeno
pogodbo o koncesiji občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvijajo
novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev predšolske vzgoje v
Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču
predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev
za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za področje predšolske
vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno dosegati zastavljene cilje.

02091107 Petrov vrtec

71 . 74 8 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 se je financiralo 37 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. 2 56 .9 0 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 se je v povprečju financiralo 42 oddelkov, od tega dva romska. Skupno število
vključenih otrok konec leta 2020 je bilo 727, od tega 700 novomeških otrok (vključno z 28
Romi). V realiziranem znesku za leto 2020 so tudi najemnine objektov in stroški, ki jih je skladno
z zakonom občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa. Pri plačilu cene programa
vrtcu je bil delež MO NM 65,44%, delež staršev 26,07%, delež drugih občin 2,39% in delež
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 6,10%.
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
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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

14 2 .6 4 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Do 31.12.2020 se je financirala razlika med ceno programov vrtcev in plačilom staršev za
novomeške otroke, ki so vključeni v vrtce drugih občin in za katere je skladno z zakonodajo
novomeška občina doplačnica programa vrtca.

02091119 Varuh predšolskih otrok

5. 4 26 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Do 31.12.2020 se je 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 registriranem varuhu. Glede
na to, da v MO NM delujeta dve varuhinji, ki ustrezata pogojem pristojnega ministrstva, je
potrebno skladno z zakonom iz proračunskih sredstev zagotoviti ustrezna sredstva.

02091120 Zasebni vrtec Jana

46 . 58 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 se je financiralo 26 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.

02091121 Zasebni vrtec Modrinček

50 . 56 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu se je 2020 financiralo 36 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.

02091122 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev Vrtec Ciciban
13 9 .3 4 9 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi navodil Ministrstva za finance in Zakona o vrtcih mora občina skladno s Pravilnikom
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog
občin, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti za starše. Občina
lahko namreč s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo
pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri
izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Sem sodijo popusti oz. ugodnosti pri
plačilu vrtca, ki jih občina omogoči staršem na podlagi sprejetega sklepa o določitvi cen
programov novomeških vrtcev.

02091123 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev Vrtec Pedenjped
14 3 .2 3 7 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi navodil Ministrstva za finance in Zakona o vrtcih mora občina skladno s Pravilnikom
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog
občin, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti za starše. Občina
lahko namreč s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo
pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri
izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Sem sodijo popusti oz. ugodnosti pri
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plačilu vrtca, ki jih občina omogoči staršem na podlagi sprejetega sklepa o določitvi cen
programov novomeških vrtcev.

02091124 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev Vrtec Stopiče
28 . 01 6 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi navodil Ministrstva za finance in Zakona o vrtcih mora občina skladno s Pravilnikom
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog
občin, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti za starše. Občina
lahko namreč s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo
pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri
izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Sem sodijo popusti oz. ugodnosti pri
plačilu vrtca, ki jih občina omogoči staršem na podlagi sprejetega sklepa o določitvi cen
programov novomeških vrtcev.

02091125 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev Vrtec Brusnice
10 . 43 6 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi navodil Ministrstva za finance in Zakona o vrtcih mora občina skladno s Pravilnikom
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog
občin, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti za starše. Občina
lahko namreč s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo
pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri
izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Sem sodijo popusti oz. ugodnosti pri
plačilu vrtca, ki jih občina omogoči staršem na podlagi sprejetega sklepa o določitvi cen
programov novomeških vrtcev.

02091126 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev Zasebni družinski vrtec Ringa Raja
6. 4 81 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi navodil Ministrstva za finance in Zakona o vrtcih mora občina skladno s Pravilnikom
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog
občin, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti za starše. Občina
lahko namreč s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo
pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri
izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Sem sodijo popusti oz. ugodnosti pri
plačilu vrtca, ki jih občina omogoči staršem na podlagi sprejetega sklepa o določitvi cen
programov novomeških vrtcev.

02091127 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev Petrov vrtec
85 1 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi navodil Ministrstva za finance in Zakona o vrtcih mora občina skladno s Pravilnikom
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog
občin, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti za starše. Občina
lahko namreč s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo
pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri
izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Sem sodijo popusti oz. ugodnosti pri
plačilu vrtca, ki jih občina omogoči staršem na podlagi sprejetega sklepa o določitvi cen
programov novomeških vrtcev.
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02091128 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev Zasebni vrtec Jana
1. 5 24 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi navodil Ministrstva za finance in Zakona o vrtcih mora občina skladno s Pravilnikom
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog
občin, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti za starše. Občina
lahko namreč s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo
pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri
izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Sem sodijo popusti oz. ugodnosti pri
plačilu vrtca, ki jih občina omogoči staršem na podlagi sprejetega sklepa o določitvi cen
programov novomeških vrtcev.

02091129 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev Zasebni vrtec Modrinček
1. 7 56 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi navodil Ministrstva za finance in Zakona o vrtcih mora občina skladno s Pravilnikom
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog
občin, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti za starše. Občina
lahko namreč s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo
pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri
izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Sem sodijo popusti oz. ugodnosti pri
plačilu vrtca, ki jih občina omogoči staršem na podlagi sprejetega sklepa o določitvi cen
programov novomeških vrtcev.

2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

87 . 73 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev so bila v letu 2020 izvedena investicijska
vzdrževalna dela v:
• vrtcu Ciciban – zamenjava parno konvekcijske peči v kuhinji labod, delna namestitev
komarnikov na okna v enoti Bibe in Labod,
• vrtcu Pedenjped – nabava drobnega inventarja v enoti Videk, Ostržek in Metka, nakup
traktorske kosilnice,
• vrtcu Stopiče - zamenjava notranjega pohištva v vrtcu (stoli, mize, previjalne mize),
• vrtcu Brusnice – nakup opreme za igralnice .
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Realiziranih je bilo več kot 97% načrtovanih del.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev.

2302091124 Vrtec Otočec

14 4 .0 2 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V mesecu avgustu je bila podpisana pogodba z izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih
del. Dela so se pričela v septembru mesecu. Rok za dokončanje del je september 2021.

27

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zaradi ponavljanja razpisa dela niso bila izvedena v planirani višini, tako da se bo glavnina del
realizirala v letu 2021.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-16-0135 Vrtec Otočec.

2302091126 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V vrtcu Pedenjped se predvideva selitev kuhinje v kletno etažo, kjer je bila pralnica. Na mestu
kuhinje pa se uredi dve novi igralnici za vrtec.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projektna dokumentacija ni bila naročena zaradi usklajevanja finančne konstrukcije za
rekonstrukcijo objekta. Projekti bodo naročeni v letu 2021.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Projekt se nanaša na NRP OB085-20-0011.

4003 OBČINSK A UPR AV A - IZOBR AŽEVANJE 2 . 6 7 5 . 0 7 9
03091201 Posvetovalnica za učence in starše

€

11 9 .3 1 0 €

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, ter za tekoče in programsko odvisne materialne stroške za delovanje zavoda.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

03091202 Glasbena šola Marjana Kozine

63 . 47 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Glasbeni šoli Marjana Kozine so bila zagotovljena sredstva za prehrano med delom in prevoz
na delo za zaposlene ter za druge izdatke kot so: permanentno izobraževanje učiteljev,
programsko odvisni materialni stroški in sredstva za nakup in obnovo glasbil.
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

20 . 30 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so se zagotavljala za plače in druge osebne prejemke (regres za letni dopust,
prehrana med delom in prevoz na delo) za varuha zaposlenega v OŠ Dragotina Ketteja.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj je bil dosežen.

03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

79 0 .3 3 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za tekoče materialne stroške osnovnih in glasbene šole, v okviru
katerih se šolam zagotavljajo sredstva za elektriko, komunalo, ogrevanje, zavarovanje
nepremičnin in opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, varovanje objektov,
dimnikarske storitve, stroški najemnin za prostore vzete v najem za izvajanje dejavnosti in
stroški energetskih prihrankov.
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 učence v v znanju

11 . 20 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Poročila o dosežkih, udeležbi in organizaciji tekmovanj učencev v znanju v šolskem letu
2019/20 je poslalo 8 osnovnih šol. Sredstva so bila šolam razdeljena na podlagi izdelanih meril
za navedeni namen. Za dosežke na tekmovanjih učencev v znanju so se upoštevala srebrna in
zlata priznanja dosežena na regijskih in državnih tekmovanjih.
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 in vsem šolam so bila glede na merila dodeljena sredstva za dosežke, udeležbo in za
organizacijo tekmovanj.

03091208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni

22 . 20 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
S sredstvi je bila osnovnim šolam delno sofinancirana izvedba enega naravoslovnega ali
kulturnega dneva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj je bil dosežen.

03091209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

57 . 72 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nakupa računalniške opreme in izgradnjo omrežja
za OŠ v MO Novo mesto, ki so bile uspešne na razpisu MIZŠ. Razpis je bil 4 leten in se je v letu
2020 iztekel. MO Novo mesto je zagotovila tisti del sredstev, ki bi ga morale glede na razpisne
pogoje zagotoviti šole, ostala sredstva pa je zagotovilo MIZŠ. Financiranje je bilo v višini 50 %
za računalniško opremo in 32,5 % za omrežje, razliko do polne vrednosti je pokrilo MIZŠ.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj je bil dosežen.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-19-0008.

03091212 Sofinanciranje kosil

21 . 28 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 so se približno 100 učencem iz socialno ogroženih družin krili stroški kosil.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj je bil dosežen. Otroci, ki so potrebovali subvencionirano kosilo, so le-to dobili.

03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)
10 4 .9 5 0 €

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 na
OŠ Bršljin skrbi za učence Rome. Iz teh sredstev so se financirali tudi stroški plač in drugih
osebnih prejemkov za romsko mentorico zaposleno na OŠ Dragotina Ketteja in razlika do polne
plače za medicinsko sestro zaposleno v OŠ Dragotina Ketteja, kateri osnovno plačo zagotavlja
SOUS – Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki
Sloveniji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

03091228 Logoped

70 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V OŠ Dragotina Ketteja smo potrebe po logopedski obravnavi otrok zagotavljali s pogodbeno
zaposlitvijo absolventa logopedije, ki ga je šola uspela pridobiti za delo šele proti koncu leta, ker
tovrstnega kadra na trgu dela ni.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj je bil zaradi pomanjkanja logopedov na trgu dela le delno dosežen.

03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto 10 1 .0 0 0

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Skladno z veljavno zakonodajo s področja visokega šolstva, Akti o ustanovitvi zavodov in
pogodbami o ureditvi medsebojnih razmerij med soustanovitelji, je bilo realizirano sofinanciranje
izvajanja študijske in znanstveno raziskovalne dejavnosti visokošolskih zavodov: Fakultete za
organizacijske študije v Novem mestu, Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in Visoke
šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Planirana sredstva so bila realizirana na podlagi
zahtevkov s strani zavodov, po pogodbeno zastavljenih rokih.
Zavodi so sredstva uporabili namensko za izvajanje študijskih programov ter enakovredno za
izvajanje znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti in so izpolnili svoje obveznosti. Mestna
občina Novo mesto je s sofinanciranjem prispevala k temu, da imajo zavodi, katerih
soustanoviteljica je, registrirano raziskovalno skupino, da so aktivni s prijavami na različne
razpise in pri oddaji projektov, ter imajo zaposlenega vsaj enega ali več raziskovalcev v
skupnem deležu najmanj 10% polnega delovnega časa, pri čemer vsaj eden izpolnjuje pogoje
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za vodjo temeljnega ali aplikativnega projekta po kriterijih Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS, da zagotavljajo vsakoletni vpis nove generacije študentov in se med seboj
aktivno povezujejo. Drugi zastavljeni cilji so podrobneje opredeljeni s pogodbami in skladni s
strategijo razvoja visokega šolstva v MO Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili podrobneje opredeljeni s pogodbami in skladni s strateškim razvojem visokega
šolstva v Mestni občini Novo mesto. Letni cilj realizacije sredstev je bil dosežen tudi v okviru
pogodb o medsebojnih razmerjih med MONM in drugim soustanoviteljem posameznega
zavoda, ki so temeljna podlaga za nadaljnje razmerje sofinanciranja.

03095001 Razvojno izobraževalni center

43 7 .8 4 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za Razvojno izobraževalni center, in sicer za plačilo najemnine,
obratovalnih stroškov ter električne energije.

03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih
74 . 30 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 je bila z RIC-em sklenjena pogodba za izobraževanje odraslih.
Sredstva so bila namenjena za izobraževanja odraslih in odraslih Romov. V okviru
izobraževanja odraslih so se sofinancirali projekti: Regijski festival ZaTE, Borza znanja,
Univerze za starejše, TVU in Parada učenja 2020, programi SNIO - splošnega neformalnega
izobraževanja odraslih, Večgeneracijski center Skupaj, projekt PTPK - pridobivanja temeljnih in
poklicnih kompetenc, Teden izobraževanja za trajnostni razvoj. Na področju izobraževanja
odraslih Romov so bili sofinancirani programi za motiviranje Romov za večje vključevanje v
izobraževanje in za usposabljanje za življenje, projekt Večnamenski romski center Novo mesto,
projekt RISE-Roma Inclusive School Experiences in projekt Socialna aktivacija romskih žensk.
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

14 . 14 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Za prevoze učencev v osnovno šolo s šolskimi kombiji so bili osnovnim šolam v letu 2020
plačani stroški za opravljene prevoze.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Osnovne šole so opravile vse planirane prevoze učencev s
kombijem v šolo in iz šole.

03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva

36 3 .5 8 0 €

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, 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.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vsi učenci, ki so do prevoza upravičeni, so imeli prevoz v
osnovno šolo zagotovljen.

03098001
štipendij

Posredno

štipendiranje

prejemnikov

kadrovskih
11 . 00 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 so bila Razvojnemu centru Novo mesto zagotovljena sredstva za pokrivanje
stroškov za vzpostavitev in izvajanje Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj je bil dosežen.

03098004 Štipendije

26 . 60 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
MONM na podlagi Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za
izobraževanje perspektivnih posameznikov MONM (DUL, št. 36/2016) predvidoma konec junija
oz. julija objavlja javni razpis podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči. Vodilo
ideje tovrstne finančne pomoči posameznikom, ki se izobražujejo, je izbrati in podpreti dijake in
študente, ki so talentirani, perspektivni, dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih, kot so
glasba, kultura, umetnost, šport, tehnika in znanost in ne izkazujejo zgolj dobrega učnega
uspeha. MONM z izvajanjem tovrstnega projekta štipendiranja prepoznava mlade talente in jim
nudi podporo pri pridobivanju znanja. Posredno je poudarek na spodbujanju razvoja in promociji
občine, ki ju posameznik lahko uresničuje s svojimi izjemnimi dosežki v času izobraževanja in v
želji, da se perspektivni mladi, ki pridobivajo znanje v tujini, po zaključku šolanja tudi vrnejo v
lokalno okolje.
V letu 2020 je Komisija za štipendiranje izbrala dva nova prejemnika izredne štipendije, izjemno
uspešna na področjih športa in naravoslovja, ki sta se pridružila trenutnim osmim štipendistom.
Do vključno leta 2020 smo z izredno štipendijo pri izobraževanju podprli skupaj že 13
perspektivnih srednješolcev oz. študentov. Štipendisti so prejemali štipendijo v višini 200 EUR
mesečno za šolanje v Sloveniji in 300 EUR mesečno za šolanje v tujini. Kandidatov za enkratno
denarno pomoč za študij v tujini v letu 2020 ni bilo, zato le-ta ni bila podeljena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

11 5 .4 2 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V sklopu investicijskega vzdrževanje osnovnih šol so bile v letu 2020 izvedena investicijska
vzdrževalna dela:
- OŠ Brusnice – prekritje dela strehe,
- OŠ Stopiče – sanacija kuhinje, sanacija ogrevanja telovadnice, ureditev prostora ob
telovadnici (fitnes),
- OŠ Dragotin Kette – nakup pomivalnega stroja, nakup opreme za učilnice ter namestitev tend
na terasi,
- OŠ Bršljin – sofinanciranje električnega kotla v kuhinji ter sofinanciranje popravila toplotne
črpalke,
- OŠ Grm – povezava šole in dokupljenih prostorov (Telekom) ter ureditev v dodatno učilnico.
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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 v okviru plana.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol.

2303091227 Investicijski odhodki - OŠ Šmihel

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila planirana za odkup zemljišč za potrebe parkirišča in obračališča pri OŠ Šmihel.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji niso bili doseženi, saj še ni izdelanih projektov za sprejeto novo rešitev v okviru prostorske
ureditve Šmihelske ceste.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče).

2303091228 Investicijski odhodki - OŠ Center

35 . 20 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na osnovni šoli Center je bila izvedena obnova drugega trakta sanitarij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je bil realiziran v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center.

2303091231 Širitev OŠ Otočec

28 4 .4 9 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Za širitev OŠ Otočec je bila podpisana gradbena pogodba za izvedbo treh igralnic vrtca in
šestih učilnic za osnovno šolo s spremljajočimi prostori. Dela so se pričela v septembru mesecu
in bodo končana v roku enega leta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je bil realiziran v manjšem obsegu od predvidenega zardi ponavljanja razpisa in
kasnejšega začetka del. Glavnina del bo tako izvedena v letu 2021.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-16-0135 Vrtec Otočec.
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4004 OBČINSK A UPR AV A - ŠPORT
04081011 Športna rekreacija

3.093.303 €

21 . 43 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje 32
športnih društev, za izvedbo 40 različnih športno-rekreativnih programov za občane Mestne
občine Novo mesto. Sredstva so bila razdeljena na podlagi ocenjevanja posameznih
programov, skladno z merili, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji. Merila za ocenjevanje
so bila: cena športnega programa, kompetentnost strokovnih delavcev in število udeležencev.
Zaradi epidemije niso bili realizirani vsi programi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj, da lokalna skupnost zagotovi kakovostno vadbo za občane vseh starosti, je bil dosežen.
Izvedeni so bili programi za predšolske otroke, šoloobvezne otroke, srednješolce, mladino in
družine.

04081012 Kakovostni šport

62 . 50 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2020, so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
vadbe športnikov (32. člen ZŠpo-1) v 31. športnih društvih, v kolektivnih in individualnih športnih
panogah, v uradnih tekmovanjih panožnih zvez do naslova državnega prvaka. Razdeljena so
bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MONM za obdobje 2019 do 2021.

04081013 Vrhunski šport - kategorizirani športniki

1. 5 00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
vadbe športnikov s statusom mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda, v
individualnih in kolektivnih športnih panogah. Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za
sofinanciranje LPŠ v MONM, na podlagi ocenjevanja posameznih programov, skladno z merili,
ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji. V letu 2020 je bilo na podlagi kategorizacije
Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez v MONM skupno 236 kategoriziranih
športnikov, to je isto število kot v letu 2019.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj: povečanje skupnega števila kategoriziranih športnikov je bilo doseženo.

04081014 Interventna sred. na področju športa

1. 5 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Letnega programa športa za leto 2020 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
nenačrtovanih športnih dogodkov, ki so bili pomembni za MONM ter promocijo mesta.
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04081016 Šport invalidov

5. 0 00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14) in Letnega
programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje športnih
programov za invalide v 13 društvih s sedežem v MONM, in z večino članstva iz MONM.
Vključenih je bilo cca 150 oseb. Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje
LPŠ v MONM za obdobje 2019 do 2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj: Sofinanciranje kakovostnih športnih programov za invalide je bil dosežen. Vadba je
potekala skladno z ukrepi NIJZ in odloki za izvajanje športno-rekreativnih dejavnosti.

04081018 Športne prireditve

39 . 55 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
materialnih stroškov organizacije 61 prireditev, od tega 28 mednarodnih in 33 drugih športnorekreativnih prireditev lokalnega pomena, ki so jih izvedla športna in druga društva. Sredstva so
bila razdeljena na podlagi vnaprej znanih kriterijev, ki so bila objavljena v razpisni
dokumentaciji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj: sofinanciranje in izvedba kakovostnih mednarodnih in drugih športno-rekreativnih prireditev
ni bil dosežen. Izvedenih je bilo cca 40 % prireditev, ki so potekale skladno z ukrepi NIJZ in
odloki za izvajanje športno-rekreativnih dejavnosti.

04081032 Športna zveza Novo mesto

1. 0 00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Športna zveza je civilna iniciativa športne družbe na lokalni ravni. MONM je sredstva realizirala
za materialne stroške delovanja zveze. Sredstva so bila izplačana na podlagi poročila o delu,
zahtevka in računov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Športna zveza je v letu 2020 izvajala dejavnosti za dobrobit športnih društev v MONM.
Sodelovala je na prireditvi Novomeški polmaraton. Sofinancirala je medalje, pomagala pri
organizaciji prireditve Športne igre zaposlenih, se prijavila in bila uspešna na javnem razpisu
Fundacije za šport. Mini olimpijada zaradi epidemije ni bila izvedena. Na novo so se včlanila 4
športna društva.

04081036 Športna vzgoja otrok in mladine,
kakovostni in vrhunski šport

usmerjenih v
35 3 .9 6 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
objektov za vadbo in za stroške dela strokovno izobraženega/usposobljenega kadra za delo z
mladimi v 30 športnih društvih. Sredstva so bila razdeljena na podlagi triletnega razpisa za
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obdobje 2019 - 2021. V programe je bilo vključenih cca 1800 športnikov, od tega 17 s statusom
perspektivni razred in 134 športnikov s statusom mladinski razred.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj: sofinanciranje strokovnih delavcev za delo z otroki in mladino v društvih, je bil dosežen.
Sofinanciranih je bilo 14 trenerjev.

04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

32 . 37 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje 60
programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, od tega je bilo 47 celoletnih
programov, 13 programov je bilo počitniških. Programe so izvedla športna društva. Sredstva so
bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, na podlagi ocenjevanja posameznih programov,
skladno z merili, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji. V programe je bilo vključenih cca
4000 otrok in mladine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj, da se ohrani število športnih programov in število vključenih otrok in mladine, smo dosegli.
Programi so kvalitetni, saj je bilo v dejavnosti vključenih cca 4000 otrok in mladine. Programi so
bile izvedeni skladno z navodili NIJZ in odloki za izvajanje športno-rekreativnih dejavnosti.

04081038 Šolska športna tekmovanja

8. 0 00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva realizirana za izvedbo šolskih
športnih tekmovanj učenk in učencev iz osnovnih šol v MONM. Razdeljena so bila na podlagi
uspehov in udeležbe šol na športnih tekmovanjih. Izdan je bil tudi bilten šolskih športnih
tekmovanj za šolsko leto 2019/2020.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj, da se v tekmovanja vključijo vse osnovne šole, je bil dosežen. Tekmovanja so bila v
mesecu marcu ustavljena zaradi epidemije.

04081041 Regijski mladinski smučarski program

11 . 00 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Proračunska sredstva so bila realizirana za nakup smučarskih vozovnic za predšolske in
šoloobvezne otroke na Smučišču Gače. Zaradi bližine je smučišče primerno za izvedbo športnih
dni in smučarskih tečajev za predšolske in šolske otroke, vse dejavnosti je izvedel Zavod Novo
mesto. S tem je MONM želela podpreti ponovno oživitev in nadaljnji razvoj tega smučarskega
središča, otrokom pa omogočiti, da se lažje in v čim večjem številu vključijo v smučarske
programe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji: oživitev smučišča, izvedba čim večjega števila športnih dni, smučarskih tečajev, itd. je
merljiva s število smučarskih dni.
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04081042 Zavod Novo mesto - Šport

54 . 75 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Zavoda Novo mesto in Letnega programa športa MONM za
leto 2020 so bila sredstva realizirana za plače, prispevke, prevoz na delo, prehrano, regres,
dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade in nagrade ob upokojitvi za 3 zaposlene na
področju športa, in za izvedbo športnih programov zavoda. Delno izvedeni so bili plavalni tečaji
za predšolske in šoloobvezne otroke, programi Mali sonček, Zlati sonček, Delavske športne
igre, Šolska športna tekmovanja, Rudolfove tedne športa, rekreativne lige, Igre prijateljstva,
Krka živi, itd.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zavod je programe izvajal do konca marca, kasneje je bilo izvajanje prekinjeno zaradi
epidemije.

04081043 Zavod Novo mesto

1. 1 34 .7 8 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Izvedeni so bili vsi programi skladno z programom dela Zavoda Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Uspešno so bili izvedeni programi skladno z zastavljenimi cilji .

04081045 Šport starejših

10 . 65 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14) in Letnega
programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje 11 športnih
društev in društev upokojencev, ki so izvedli 11 različnih športno-rekreativnih programov za
starejše občane Mestne občine Novo mesto. Sredstva so bila razdeljena na podlagi
ocenjevanja posameznih programov, skladno z merili, ki so bila navedena v razpisni
dokumentaciji. V vadbo je bilo vključenih cca 1500 starejših občanov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj, da lokalna skupnost zagotovi kakovostno vadbo posebej za starejše občane, je bil izveden.

04081046 VARCITIES

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
MONM bo v letih 2020 - 2025 kot partner konzorcija izvajala pilotni raziskovalni projekt
Varcities, ki ga financira Evropska komisija preko programa Obzorja 2020. Cilj projekta je
integrirati posamezne dele nastajajočega Olimpijskega športnega centra v inovativno celoto:
poleg infrastrukture (trim steza, senzorika) tudi pripravo inovativnih programov dobrega počutja
in zdravja ter razvoj sodobnih tehnologij za njihovo spremljanje in izvajanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je v izvajanju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-20-0023 VARCITIES
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2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča
36 . 72 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva realizirana za izgradnjo novih
in obnovo obstoječih otroških igrišč v krajevnih skupnostih v MONM. Sredstva so bila razdeljena
na podlagi javnega naročila za krajevne skupnosti, MONM je sofinancirala 50% vrednosti
projekta, krajevne skupnosti pa 50%. Obnovljena so bila otroška igrišča v KS Bršljin, KS Šmihel,
KS Žabja vas, KS Ločna Mačkovec in KS Center. Zavod Novo mesto je skrbel za igrišča v lasti
MONM, redno izvajal oglede in popravila.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj 1: izgradnja novih otroških igrišč - dosežen
Cilj 2: obnova otroških igrišč - dosežen
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-17-0113.

2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas 57 5 .3 7 9

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V notranjosti objekta Velodroma smo zgradili severno tribuno ter garderobe in sanitarije za
tekmovalce. Projekt je končan, pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je realiziran v skladu s planom.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-15-0013 Velodrom Češča vas.

2304081040 Portoval - razsvetljava stadiona

32 7 .3 8 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Projekt zajema ureditev razsvetljave stadiona Portoval (nogometna in atletska steza). Objekt bo
osvetljen z reflektorji, nameščenimi na štiri kovinske drogove višine 40 m. Projekt je končan,
pridobljeno je uporabno dovoljenje. Za ta projekt smo prejeli tudi sredstva Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Projekt sofinancira Nogometna zveza Slovenije in Fundacija za
šport.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Realizacija je v skladu z zastavljenimi cilji in planom.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP 085-16-0137 Portoval - razsvetljava stadiona.
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2304081041 Športna infrastruktura

50 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 ni bilo aktivnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji niso bilo realizirani zaradi drugih obveznosti.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-14-0014 Športna infrastruktura.

2304081045 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z
membrano
13 7 .8 1 1 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Objekt je pokrit z dvoslojno napihljivo membrano; nameščena je tudi vsa potrebna oprema za
obratovanje objekta. Za nameščeno opremo se poravnavajo obveznosti iz naslova mesečne
najemnine (za dobo desetih let).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je realiziran v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Projekt se navezuje na sklenjeno najemno pogodbo št. 4113-8/2018-1 z dne 4.4.2018.

2304081046 Ureditev konjeniškega centra Češča vas

22 . 01 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Izvedlo se je prekritje strehe na enem izmed objektov.
Uspešno smo pridobili EU sredstva za sofinanciranje projekta ureditve območja za nazivom
"Podkev za srečo" in začeli z aktivnostmi izvajanja projekta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP: OB085-17-0126.

2304081047 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto
11 8 .2 2 8 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva realizirana za investicijsko
vzdrževanje objektov v upravljanju zavoda (Športna dvorana Marof, Stadion Portoval, ŠRC
Loka, Teniška igrišča, Kegljišče, bazen na OŠ Grm, KCJT, Otroško igrišče na Portovalu,
Otroško igrišče v ŠRC Loka, Velodrom), urejanje plovne poti na reki Krki in vstopno izstopnega
mesta ob plovni poti, urejanje smučarskih tekaških prog, itd.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Skladno s finančnim načrtom Zavoda Novo mesto je bilo izvedeno ustrezno investicijsko
vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja Zavod.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-17-0130.

2304081050 Pomožna dvorana Marof

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Ob športni dvorani Marof je predvidena dodatna dvorana, ki bo namenjena vadbi osnovne šole
Center in za ostale dejavnosti. Na projektu trenutno ni aktivnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Na projektu trenutno ni aktivnosti.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-20-0016 Pomožna dvorana Marof.

2304081051 OC Novo mesto - Bazenski kompleks

13 7 .2 0 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi izbrane natečajne rešitve je bila sklenjena projektantska pogodba za izdelavo DGD
in PZI dokumentacije za bazenski kompleks v Češči vasi. Projektiranje se je začelo julija 2020
in bo končano v letu 2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so realizirani v okviru planiranih obveznosti.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na projekt NRP OB085-20-0013.

4005 OBČINSK A UPR AV A - KULTUR A
05082001 Knjižnica Mirana Jarca

2.489.658 €

1. 0 25 .4 7 4 €

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, DUL, št. 32/16 in 15/20), Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in
92/15) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg ) financirala plače, prispevke delodajalca in
druge osebne prejemke knjižnice za 35 zaposlenih, materialne in programske stroške knjižnice
ter nakup knjig.
Iz sredstev namenjenih investicijskemu vzdrževanju ter lastnih prihodkov iz najemnin je
knjižnica investirala v nakup opreme in drobnega inventarja. Na podlagi uspešne prijave MO
Novo mesto na Ministrstvu za kulturo je opravljen nakup inovativne rešitve, in sicer pametne
omare oz. knjigomata za 24-urno izposojo naročenega gradiva.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Knjižnico je zaradi epidemije koronavirusa izvedla načrtovane projekte in programe v manjšem
obsegu kot so bili načrtovani, predvsem v spomladanskem času, ko so vse kulturne ustanove
bile popolnoma zaprte in nedostopne za javnost. Tako so bile vse enote Knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto v letu 2020 zaprte 53 dni (14 % leta), 73 dni (20 % leta) roki izposoje niso tekli. V
času, ko so bili matična ustanova, krajevne knjižnice in bibliobus nedostopni, so uporabnikom
omogočali e-knjižnične storitve, dostavo gradiva po pošti ali s kolesom, od 20. 4. pa so tako v
Novem mestu kot v vseh občinah s krajevnimi knjižnicami omogočili brezstično izposoja
naročenega knjižničnega gradiva. Celotno knjižnično mrežo so ponovno odprli 5. maja 2020.
Zaradi nedostopnosti knjižnične zbirke uporabnikom v spomladanskem valu epidemije covida19 knjižnica ni uspela zadržati trenda rasti članstva iz leta 2019. Število aktivnih uporabnikov se
je zvišalo edino v krajevnih knjižnicah (2019 – 3.295 aktivnih uporabnikov; 2020 – 3.323 aktivnih
uporabnikov), v celoti pa je število članov upadlo za 5 %, in sicer s 14.331 članov v letu 2019 na
13.609 članov v letu 2020. Nedostopnost fizične zbirke se še močneje izraža v padcu transakcij
(izposoja in podaljšanje knjižničnega gradiva), ki so v primerjavi z letom 2019 (1.211.104
transakcij) v letu 2020 upadle za 17 % (1.006.042 transakcij).
Program, ki je vezan na izvajanje prireditvene dejavnosti je bil realiziran v okrnjeni obliki.
Realizirani so dogodki, ki so potekali na odprtem v Parku Rastoče knjige z novimi in
obogatenimi vsebinami ter razstave v atriju, ki so jih uporabniki lahko "obiskali" na spletu, nekaj
razstav se je preselilo na Glavni trg na panoje ter v izložbena okna praznih lokalov Glavnega
trga. Knjižnica je pridobila sredstva na javnem razpisu Ministrstva za kulturo za nakup knjig,
sredstva iz proračuna MO Novo mesto in proračunov občin pogodbenih partneric knjižnice.
Zaradi višjega deleža sofinanciranja nakupa knjig s strani Ministrstva za kulturo je knjižnica
beležila večji nakup knjižnega gradiva kot v preteklih letih.
Dosežki, ki so zaznamovali delo knjižnice v letu 2020, kljub koronavirusu in omejitvah zaradi
epidemije v spomladanskem in jesenskem času, so bili:
- povečal se je obisk spletnih strani knjižnice za 26%;
- povečalo se je število sledilcev knjižnice na spletnih družbenih omrežjih za 32%;
- večje število nakupa knjižnega gradiva zaradi višje dotacije sredstev s strani Ministrstva za
kulturo;
- prizadevnost knjižničnega osebja in vodstva pri izvajanju knjižničnih storitev v času epidemije
- edina osrednja območna knjižnica v Sloveniji, ki je v vseh enotah knjižnice in v bibliobusu
neprekinjeno izvajala fizično izposojo knjižničnega gradiva po ustaljenem delovniku že od 20. 4.
2020 dalje;
- izvedba večine planiranih prireditev, festivalov in razstav v okviru tematskega leta 100 let
novomeške pomladi;
- vzpostavitvi prvega pilotskega projekta 24-urne izposoje (knjigomata) v Sloveniji;
- dosledno izvajanje varčevalnih in racionalizacijskih ukrepov, s katerimi se je ohranil pozitiven
trend poslovanja navkljub epidemiji koronavirusa.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB058-14-0016.

05082003 Dolenjski muzej

17 3 .7 9 3 €

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, 43/2013 in Dolenjski uradni list, št. 14/19) in Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) financirala 4 redne zaposlitve v muzeju ter materialne in
programske stroške za Jakčev dom. Sofinanciranje programa zajema razstavni in obrazstavni
program, izvedba likovne kolonije Novomeški likovni dnevi, zunanjo razstavo Dragocenih 70 ob
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70. obletnici muzeja in projekt Praznik situl. Programska sredstva niso v celoti porabljena zaradi
koronavirusa in navodil NIJZ, ki niso dovoljevala dogodke, kjer se zbere večje število ljudi,
kamor sodi Praznik situl.
Dolenjski muzej Novo mesto ni dobil kulturno-varstvenega soglasja za arheološka izkopavanja,
zato so sredstva bila namenjena delnemu kritju stroškov povezanih z restavriranjem in zaščito
arheoloških predmetov najdenih z izkopavanji na Marofu na Kapiteljski njivi.
Opravljeno je tudi investicijsko vzdrževanje objektov ter nakup/montaža dvigala za invalide na
stopnicah Galerije Dolenjskega muzeja.
Večji del stroškov dela 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 večji del načrtovanega programa, in sicer razstavni in obrazstavni
program ter obeležitev 70. obletnice ustanovitve Dolenjskega muzeja. Večji del otvoritev razstav
je potekal skladno z navodili NIJZ z omejenim številom obiskovalcev. Nekaj mesecev je
Dolenjski muzej tako kot ostale kulturne ustanove bil zaprt štiri mesece, zato je ogled razstav bil
možen le virtualno ali na Muzejskih vrtovih in na Glavnem trgu (Muzejskih 70 in Praznik situl).
Projekt Praznik Situl, s katerim MO Novo mesto izpostavlja pomen arheološke dediščine
Novega mesta in situlske umetnosti, je realiziran v obliki razstave, ki je postavljena na Glavnem
trgu in so prikazani dogodki Praznika situl v zadnjih treh letih.
Dolenjski muzej je, klub epidemiji, uspešno realiziral naslednje vsebinske sklope:
- 9 razstav, od tega dve osrednji, ki sta vezani na tematsko leto in obeležitev 100. obletnice
novomeške pomladi,
- opravili so večje število inventariziranih predmetov,
- večjo količino digitalizirane kulturne dediščine,
- več objav na spletnih straneh.
V letu 2020 je Dolenjski muzej obogatil muzejske zbirke s številnimi donacijami:
- približno 500 predmetov v lasti g. Nikolaja Levičnika, potomca meščanske družine Fichtenau iz
Novega mesta,
- v sklopu kolonije Novomeški likovni dnevi je MO Novo mesto pridobila 8 novih likovnih del
umetnikov,
- ob Perkovi razstavi je muzej dobil donacijo Lojzeta Perka, Jesen, olje na platnu, 1955 –
Geodetska uprava Novo mesto (reverz z namenom donacije),
- med letom je pridobil še 4 nova likovna dela – delo Štefana Planinca, Josipa Germa ter dve
deli Posavskega slikarja Tuga Lebiča.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-17-0117.

05082004 Drugi materialni stroški

10 . 98 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena financiranju komunalnih stroškov v Drgančevju in v Narodnem domu,
ter stroškov elektrike za Narodni dom. V postavki so zajeti delni stroški organizacije koncerta
Novomeškega simfoničnega orkestra ob slovenskem kulturnem prazniku (ozvočenje,
osvetljava, tiskanje vabil, varovanje, oglaševanje, scenografija).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
V okviru načrtovanih stroškov je uspešno realiziran koncert Novomeškega simfoničnega
orkestra ob kulturnem prazniku, katerega se udeležilo okrog 1500 obiskovalk in obiskovalcev.
Koncert ob kulturnem prazniku je med najodmevnejšimi in najbolj množično obiskanimi
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kulturnimi prireditvami v novomeški občini.

05082018 Anton Podbevšek Teater

38 9 .0 0 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
MO Novo mesto po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Ur.l. RS, št.
61/05 in 104/06-UPB) in Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) financira plače 8 redno
zaposlenih v zavodu, materialne in programske stroške (4 premierne uprizoritve). APT je
kandidiral na Ministrstvu za kulturo za pridobitev sredstev za programske stroške. Več let
zapored je zavod uspešen na programskih razpisih ministrstva. Prav tako ima javni zavod
generalno pokroviteljico Krko, tovarno zdravil d. d., ki zagotavlja dodatna sredstva za delovanje
zavoda.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
APT je, kljub epidemiji koronavirusa in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ, uspešno izvedel štiri
premierne uprizoritve s ponovitvami, pripravil samostojne dogodke za posamezne naročnike in
podjetja v Sloveniji, organiziral gostovanja drugih gledališč v APT-u ter gostoval v Sloveniji in
kot edino slovensko gledališče tudi v tujini. Premierno so bile uprizorjene naslednje predstave:
1. Alica v čudežni deželi, koreografija in režija: Magdalena Reiter (koprodukcija: Anton
Podbevšek Teater in Lutkovno gledališče Ljubljana), ljubljanska premiera: 17. januar 2020 //
Lutkovno gledališče Ljubljana, Oder pod zvezdami.
2. Oliver Sacks: Muzikofilija {Zgodbe o glasbi in možganih}
režija: Ivana Djilas,
produkcija: Anton Podbevšek Teater v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,
premiera: 28. februarja 2020 // APT, Dvorana novomeške pomladi.
3. Paul Claudel - Jacques Lacan: Talka
režija: Matjaž Berger,
koprodukcija: Anton Podbevšek Teater in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki; v
sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana,
premiera: 29. junij 2020 // Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.
4. Soareja: Nekaj dni v septembru Novo mesto 1920-2020, slovenska zgodovinska avantgarda
režija: Matjaž Berger,
produkcija: Anton Podbevšek Teater, v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto,
premiera: 26. september 2020 // Kandijski most, Novo mesto.
5. Ferenc Molnár - Andrej Jaklič: Dečki Pavlove ulice
režija: Matjaž Pograjc,
produkcija: Anton Podbevšek Teater,
premiera: 20. december 2020 // »Live-stream« premiera iz Dvorane novomeške pomladi {APT}.
APT je gostoval v Ljubljani na 68. Ljubljana festivalu v Križankah s predstavo Talka, na 55.
Festivalu Borštnikovo srečanje s predstavo Muzikofilija, v SNG Celje s predstavo Mazohistka, v
LG Ljubljana z Alico v čudežni deželi, v Galeriji Božidarja Jakca s Talko ter na Korčuli na
mednarodnem gostovanju s predstavo Talka.
APT je organiziral več kot 130 različnih dogodkov (branje pravljic, soareje, koncerte,
informanse, filmski teden, slavnostne akademije, razstave idr.).
V letu 2020 je APT izvedel 61 dogodkov, ki si jih je ogledalo 38.351 obiskovalcev (branje
pravljic, soareje, informanse, filmski teden, slavnostne akademije, nekateri našteti dogodki so v
času zaprtja kulturnih ustanov potekali po spletu). Zaradi koronavirusa je APT v letu 2020
predvajal video vsebine na spletni strani APTa oz. preko YouTube kanala, ki si jih je v letu 2020
ogledalo 20.949 gledalcev, kar predstavlja 1825 ur ogledov pripravljenih video vsebin.
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05082021 JSKD, OI NOVO MESTO

19 . 00 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) in Zakona o skladu RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10-ZJSKD) občina sofinancira dejavnost ljubiteljske kulture,
ki se izvaja na območju MO Novo mesto na podlagi javnega poziva. Sredstva so namenjena
izvedbi izobraževalnih programov za otroke in odrasle za področja likovne, glasbene,
gledališke, plesne, literarne in drugih kulturno-umetniških vsebin ter za izvedbo programov s
področja ljubiteljske kulture.
Del sredstev je namenjen za pokrivanje materialnih stroškov za prostore, ki jih uporabljajo
kulturna društva v KC Janeza Trdine ter za dve pisarni, ki jih uporablja JSKD, OI Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva so namenjena za izvedbo kulturno-umetniških programov (občinske in regijske revije
otroških in odraslih pevskih zborov, plesnih in folklornih srečanj, literarnih, gledaliških in dr.
srečanj na lokalni in regijski ravni, občasno tudi državni) ter za izvedbo izobraževalnih
programov s področja likovne, glasbene, gledališke, plesne in dr. dejavnosti. Izobraževalni
programi za otroke, mlade in odrasle so zelo dobro obiskani, kot tudi revije pevskih zborov.
Kljub izrednim razmeram, je JSKD, OI Novo mesto uspel izpeljati program skoraj v celoti,
predvsem na področju izobraževanja in izvedbe delavnic ter nekaj prireditev med 1. 1. - 15. 3. in
1. 9. - 30. 9. 2020). Tako jim je uspelo realizirati 78 delavnic in mednarodni projekt z razstavo
na Glavnem trgu Lepljenka - Potujoči labod. Na izobraževalnih delavnicah je bilo 1033
udeležencev, v mednarodnem projektu Lepljenka 165 udeležencev, 1922 obiskovalcev na
prireditvah in 617 nastopajočih.

05082022 Urejanje grobišč

2. 2 44 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39,
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg) in Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, 30/16) občina sofinancira
vzdrževanje spominskih obeležij v MO Novo mesto in grobov pomembnih Novomeščanov, ki
nimajo svojih skrbnikov in sodijo med kulturne spomenike. Vzdrževanje spominskih obeležij in
grobov pomembnih Novomeščanov se izvaja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje
grobišč in spominskih obeležij v MO Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje grobišč in spominskih obeležij sta bila izbrana dva
izvajalca za urejanje grobov in spominskih obeležij v novomeški občini. En izvajalec je urejal
grobove na novomeških pokopališčih Ločna in Šmihel, ki imajo status kulturnega spomenika in
nimajo skrbnika/lastnika groba (npr. grob Janeza Trdine, Julije Primic). Drugi prijavitelj pa je
zagotavljal ustrezno skrb, vzdrževanje in preprečevanje propadanja pomembnih občinskih
spomenikov in spominskih obeležij v MO Novo mesto.

05082023 Zavod Novo mesto - Kultura

43 . 50 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Zavod Novo mesto - kultura izvaja dejavnosti, ki zajemajo kulturno-umetniško produkcijo, ki
poteka primarno v stavbi KC Janeza Trdine ter na drugih lokacija na odprtem in prostorih drugih
novomeških organizacij. V letu 2020 so kulturne vsebine bile močno okrnjene zaradi epidemije
koronavirusa in ukrepov NIJZ.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
V začetku leta je Zavodu Novo mesto uspelo premierno uprizoriti opero Julija z osmimi
ponovitvami, ki je prva lastna produkcija zavoda. Ob kulturnem prazniku so z dvema arijama iz
opere Julija gostovali v Državnem zboru RS na otvoritvi razstave skulptur novomeškega
Društva Skulpte. Do 13. marca 2020 so izvedli nekaj abonmajskih predstav, koncertov,
kulturno-umetnostno vzgojo za vrtce, osnovne in srednje šole. Po razglasitvi epidemije so
kulturne programske vsebine predvajali na spletnih straneh zavoda (ponovitve iz preteklih let).
Večji del gledaliških, glasbenih, gledališko-glasbenih in otroških abonmajskih ter
izvenabonmajskih vsebin ni realiziranih. Razstavni program je realiziran v celoti brez uradnih
otvoritev razstav.
Zavod Novo mesto je bil partner in gostitelj dveh večerov prvega Festivala nove novomeške
glasbe, ki ga je organiziral Zavod Inja.

05083001 Sofinanciranje medijev

92 . 07 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) in Zakona o medijih (Ur. l. RS, št.
110/06-UPB, 36/08-ZPOmK, 77/10-ZSFCJA, 90/10-odl. US, 87/11-ZAvMS, 47/12, 47/15ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 Odl. US) je MO Novo mesto izvedla javni razpis namenjen
medijskim vsebinam in projektom.
Predmet javnega poziva je bilo sofinanciranje vsebin, ki jih ustvarjajo in javnosti posredujejo
tiskani mediji, radijski in televizijski programi ter elektronske publikacije. Upravičeni prijavitelji so
bili mediji s sedežem v MO Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Na podlagi javnega razpisa so bile realizirane medijske vsebine, ki so v prispevkih obravnavale
naslednje tematske sklope: 100 let novomeške pomladi (spremljanje dogodkov in vsebin
povezanih s tematskim letom), ureditev mestnega jedra (predstavitev mestnega jedra kot
pomembnega družbenega stičišča ter doprinos k oživljanju mestnega jedra), vsebine področij
opredeljenih v Strategiji razvoja občine do leta 2030 kot so aktualni dogodki in uvajanje novih
tehnologij v občini in v gospodarstvu, okoljski izzivi, kulturne, športne, humanitarne dejavnosti,
usmerjenost v razvoj kvalitetnega, zdravega, varnega in čistega bivalnega okolja, informacije o
urejanju infrastrukture v MO Novo mesto, dostopnosti storitev (zdravstvena oskrba, varstvo
otrok, šole, uradi), možnosti za rekreacijo in druge prostočasne aktivnosti in turizem v povezavi
z arheološko, kulturno in naravno dediščino ter predstavitev, spremljanje in objavljanje
aktivnosti ter dogodkov, ki so potekali v Mestni občini Novo mesto.
Na javnem razpisu je kandidiralo pet prijaviteljev (Radio Krka, Radio Sraka, TV Vaš kanal,
Radio Pro 1 in Novi medij), ki so v celoti realizirali medijske projekte.

05084001 Programi na področju kulture

76 . 00 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena programom, ki so v javnem interesu na področju kulture ter pomembno
sooblikujejo kulturno-umetniško krajino lokalnega prostora. Programi potekajo skozi celo leto in
so zelo dobro obiskani s strani občanov ter publike iz drugih delov Slovenije, tudi iz tujine. Na
podlagi Javnega razpisa oziroma javnega poziva Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje
programov in delovanje organizacij za leto 2020 za področje sofinanciranja programov v javnem
interesu na področju kulture za obdobje od 2019 do 2022, program 2020, ki je bil objavljen v
Dolenjskem uradnem listu, št. 26/19, so bila sredstva dodeljena 3 prijaviteljem, in sicer
Novomeškemu simfoničnemu orkestru, ki deluje pod okriljem Glasbene šole Marjana Kozine ter
zasebnima zavodoma Založbi Goga in Zavodu LokalPatriot.
Sofinancirani programi sodijo v živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna, filmska, vizualna,
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intermedijska, založniška produkcija) in so skoraj v celoti realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Prejemniki sredstev, Glasbena šola Marjana Kozine za delovanje Novomeškega simfoničnega
orkestra ter Založba Goga in LokalPatriot so v celoti realizirali program v skladu z navodili NIJZ,
z izjemo Festivala Rudi Potepuški, ki je vezan na mednarodni vseslovenski projekt ter
glasbenega in koncertnega cikla Zavoda LokalPatriot.
Založba Goga je prejela sredstva za redni založniški program, mednarodne literarne rezidence
in Novomeške poletne večere, ki je uspešno realizirala in je presegla pričakovanja producenta
in publike, saj je Založba Goga gostila tudi avtorje iz tujine, čeprav je zaradi epidemije
koronavirusa gibanje med državama bilo omejeno. Festival Rudi Potepuški, ki je del
slovenskega projekta in gosti tuje poulične gledališke predstave, ni realiziran na nacionalni
ravni, zato gostovanj ni bilo tudi v Novem mestu.
Lokalpatriot je v celoti realiziral program Galerije Simulaker, klubski program ni bil realiziran saj
so koncerti vezani na notranje klubske prostore, v katerih pa ni bilo dovoljeno zbiranje zaradi
koronavirusa.
Novomeški simfonični orkester je izvedel odmeven koncert v počastitev kulturnega praznika ter
gostovanje v Šentjerneju.
Realizirani programi prijaviteljev so bili skoraj v celoti organizirani, odmevni in odlično obiskani
glede na razmere in navodila NIJZ.

05084002 Revija Rast

25 . 60 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sofinanciranje revije Rast, katere ustanoviteljica in izdajateljica je MO Novo mesto poteka na
podlagi petletnega javnega poziva za oblikovanje revije Rast in prevzema začasnega
izdajateljstva tistega prijavitelja, ki je na javnem pozivu izbran. Podlaga je Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi revije Rast iz leta 2014 (Ur.l. RS, št. 26/95, 37/95, 82/98 in
31/14). Na podlagi odloka je MO Novo mesto kot ustanoviteljica te revije vzpostavila pogoje za
petletni javni poziv ter možnost začasnega prenosa izdajateljskih pravic pravni osebi. Na
javnem pozivu za sofinanciranje izdelave revije Rast v MO Novo mesto za obdobje od leta 2020
do 2025, program za 2020, ki je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 26/19, je pogoje
izpolnjevala Založba Goga za izdajo in oblikovanje revije Rast.
Prilivi revije so: naročnine pravnih in fizičnih oseb, sredstva občin soustanoviteljic ter donatorska
in sponzorska sredstva. Na podlagi javnega poziva, je MO Novo mesto z Založbo Goga sklenila
pogodbo za izdajo revije za obdobje od leta 2020 do 2025. Prijavitelj je sredstva porabil za
plačilo oblikovanje in 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 revije Rast, konceptualno, grafično in vsebinsko
spremenila revijo v tematske številke. K sodelovanju je privabila mlade strokovnjake, ki delujejo
na različnih področjih. Članki so kakovostni, informativni in vsebinsko bogati ter predstavljajo
odlično izhodišče za obravnavo socioloških, kulturno-umetniških vsebin in vsebin širšega
družbenega dogajanja v regiji, v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.
V letu 2020 je izšla tematska števila posvečena 100. obletnici novomeške pomladi.

05084003 Redno delo kulturnih društev

59 . 10 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-zNOrg) ter Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa so sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10
in 62/16) je MO Novo mesto izvedla Javni razpis oziroma javni poziv Mestne občine Novo
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mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2020 za področje
sofinanciranja rednega dela kulturnih društev za obdobje od 2019 do 2022, program 2020, ki je
bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 26/19.
Namen razpisa je bil sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s
kulturo in umetnostjo ter delujejo v Mestni občini Novo mesto. Sredstva so bila namenjena
financiranju rednega dela kulturnih društev za področja zborovskega petja, klasične glasbe,
izraznega in sodobnega plesa, baleta, folklore, likovne, filmske, literarne umetnosti, etnoloških
in drugih kulturno-umetniških vsebin. Sredstva niso bila namenjena sofinanciranju glasbenih
skupin s področja popa, rocka, rapa, jazza in dr.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Na javni razpis je prispelo 34 vlog, od tega je ena zavržena, dve pa nista vsebinsko izpolnjevali
kriterijev razpisa. V okviru rednega dela kulturnih društev jih je pet bilo uvrščenih med vrhunska
društva, ker so prejemniki mednarodnih priznanj in nagrad, izkazujejo se s številnimi
referencami in uspehi, ostala sodijo med društva, ki ne dosegajo nacionalnih in mednarodnih
nagrad in priznanj. Tri kulturna društva niso oddala zaključnih poročil, zato jim sredstva niso
izplačana.
Zaradi omejitev v času epidemije koronavirusa, so nekatera društva realizirala prilagojen
program glede na razmere (predvsem na področju zborovskega petja, orkestralnih zasedb,
plesnih in folklornih dejavnosti) zato so jim sredstva pri izplačilu nekoliko znižana glede na
končno realizacijo programa. V celoti in presežno so realizirane vsebine kulturnih društev, ki
delujejo na področjih likovnih in literarnih dejavnosti.

05084006 Projekti na področju kulture

33 . 55 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) je MO Novo mesto razpisala sredstva na
Javnem razpisu oziroma javnem pozivu Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje
programov in delovanje organizacij v letu 2020 za področje sofinanciranja projektov na področju
kulture, ki je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 26/19.
Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov s področju kulture, ki jih pripravljajo in
organizirajo organizacije ali posamezniki s področja ljubiteljske in profesionalne kulture ter
samostojni kulturni ustvarjalci. Namen sofinanciranja projektov na področju kulture je bil
zagotoviti finančno podporo projektom, ki prispevajo k raznolikosti kulturne ponudbe v Mestni
občini Novo mesto, vsebujejo vsebinsko inovativne in nove pristope ter se mrežijo z izvajalci v
lokalnem prostoru ali na nacionalni in mednarodni ravni (povezave z različnimi kulturnoumetniškimi zvrstmi v glasbenem, plesnem, folklorne, oblikovalskem, likovnem, fotografskem,
filmskem izrazu).
Prednostno so bili sofinancirani projekti, ki so vključevali tematsko leto oz. 100. obletnico
novomeške pomladi ter projekti, ki so potekali na Glavnem trgu ali na lokacijah v neposredni
bližini mestnega jedra (Muzejski vrtovi, Frančiškanski trg, park pred KC Janeza Trdine, park
Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca, na Loki). Zaradi epidemije koronavirusa in ukrepov
NIJZ so projekti realizirani v prilagojenih različicah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Na javni razpis je prispelo 43 vlog, ki jih je vložilo 42 prijaviteljev. Sredstva niso bila odobrena
štirim prijaviteljem, ker niso dosegli zadostnega števila točk na razpisu.
Projekte je realiziralo 34 prijaviteljev v celoti ali v prilagojeni obliki glede na navodila NIJZ. V
celoti so realizirani likovni projekti in razstave prijaviteljev, knjižne izdaje, spletni vodniki o
kulturni dediščini v MO Novo mesto, posamezni koncerti, ki so potekali pred in po epidemiji
koronavirusa, predvsem na odprtih površinah.
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05084014 Novomeška pomlad

12 0 .0 0 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
MO Novo mesto je leto 2020 razglasila za tematsko leto posvečeno 100. obletnici novomeške
pomladi. Nosilci ključnih dogodkov so bili Knjižnica Mirana Jarca kot krovna nosilka
prireditvenega dogajanja in koordinatorica vsebin, Dolenjski muzej z razstavami in Anton
Podbevšek Teater z osrednjo prireditvijo.
Osrednja prireditev tematskega leta je bila realizirana 26. septembra 2020 na Kandijskem
mostu z naslovom Soareja Nekaj dni v septembru, Novo mesto 1920 – 2020. Ob večerni
prireditvi, ki jo je organiziral Anton Podbevšek Teater, je na isti dan potekalo tudi odprtje
razstave v Dolenjskem muzeju z naslovom Let novomeške pomladi. Oba dogodka sta
predstavljala vrhunec praznovanja tematskega leta.
Ob osrednjih prireditvah 26. septembra so potekali tudi dogodki v organizaciji Knjižnice Mirana
Jarca, Dolenjskega muzeja in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(JSKD) med junijem in oktobrom (v času, ko so prireditve bile dovoljene glede na epidemiološko
sliko Slovenije in regije): razstava akterjev novomeške pomladi v Dolenjskem muzeju, mesečne
predstavitve mladih novomeških umetnikov pod skupno znamko Novomeška poDmlad, razstava
na prostem in recital pesmi Mirana Jarca ob 120. obletnici njegovega rojstva, poklon Antonu
Podbevšku s soarejo Moje ekstaze skulptura v atriju knjižnice (v organizaciji Knjižnice Mirana
Jarca) in mednarodni projekt Lepljenke (v organizaciji JSKD).
Načrtovano gostovanje Mesto v gosteh na 36. Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani je bilo
realizirano virtualno zaradi epidemije koronavirusa in prepovedi vseh javnih zbiranj ter
organiziranja prireditev.
Ob navedenih prireditvah so se novomeški knjižnici pridružili še nekatere nevladne organizacije,
ki so prispevale dodatni program in so počastile tematsko leto: svetlobna instalacija na pročelju
novomeške knjižnice, razstave v izložbah novomeškega Glavnega trga pod geslom »Ljubo
doma, kdor ga pozna«, kino na trgu oz. na Muzejskih vrtovih, nov list Rastoče knjige Novega
mesta idr.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Realizacija tematskega leta je glede na razmere bila skoraj v celoti realizirana. Osrednji dogodki
(Soareja Nekaj dni v septembru, Novo mesto 1920 - 2020 v izvedbi Anton Podbevšek Teater,
dve razstavi posvečeni novomeški pomladi v Dolenjskem muzeju) so bili medijsko in po številu
obiskovalcev (ob upoštevanju vseh navodil NIJZ) odmevni na nacionalni ravni. Ogledi so bili
možni v živo in tudi po spletu. Soarejo je bilo možno spremljati na več lokacijah ter skozi
različne medije. Število obiskovalcev soareje je bilo naslednje:
Glavni trg-Kandijski most: 250 (število, ki ga je dovolil NIJZ glede na velikost Glavnega trga)
Grad Grm: 100 (direktni prenos - projekcija)
Knjižnica Mirana Jarca: 50 (direktni prenos - projekcija)
Gimnazija Novo mesto: 30 (direktni prenos - projekcija)
YouTube: 865
Facebook: 30.500
SKUPAJ si je osrednji dogodek Soareja Nekaj dni v septembru, Novo mesto 1920 - 2020 v
izvedbi Anton Podbevšek Teatra ogledalo 31.795 gledalcev.
Razstavi Dolenjskega muzeja z naslovoma Mladi, neznani, avantgardni in Let novomeške
pomladi je obiskalo okrog 8000 ljudi.
Spremljajoči dogodki so bili odlično obiskani, čeprav z omejitvami. Med njimi so izstopali:
zaključna prireditev natečaja SdDBk in odkritje novega lista rastoče knjige (junij), glasbenopogovorni cikel Novomeška PoDmlad (junij), razstave ob 120. letnici Mirana Jarca in Lalabajke
recital njegovih pesmi (junij), gostovanje podpornih organizatorjev v knjižnici (INJA music, julij),
Akustični koncert Špele Cesar in Domna Brodariča (julij, prireditveni atrij knjižnice), Akustični
koncert Sandre Erpe in Andreja Barbiča (julij, Park Rastoče knjige), postavitev in odprtje prve
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razstave Ljubo doma, kdor ga pozna v praznih izložbah na Glavnem trgu – Dopisovanje Jarca
in Jakca (julij, Glavni trg), Tretji kanu: Koncert doma – V Novem mestu (julij, Park Rastoče
knjige), Fotogank: svetlobna inštalacija na pročelje Knjižnice (julij, pročelje knjižnice), Kino na
trgu (avgust, Muzejski vrtovi), Novo mesto short (avgust, Atrij gradu Grm), Pank v mestu!
(september, Pumpnca), Festival urbanega dogajanja (september, Glavni trg), Risanje
virtualnega grafita na pročelje knjižnice (september, KMJ), trije večeri Festivala novomeške
glasbe (september, KCJT in atrij Gradu Grm), Novomeška poDmlad (september, KMJ),
Otvoritev razstave Uroš Weinberger (september, Galerija Simulaker), koncert Ana Čop & Thilo
seevers: Acts! Duo (september, KMJ, KCJT), Literarni sprehod – Po sledeh novomeške pomladi
(oktober, Novo mesto), Novomeška poDmlad – Nina Tomšič Polegek, Nejc Smodiš in Branko
Šuster (oktober, KMJ, Prireditveni atrij + spletni live dogodek), Literarni večer – Miran Jarc: »A
neko uro se je prebudila beseda /…/ (oktober, KMJ, spletni live dogodek), Poklon novomeški
pomladi v kamnu (november, Društvo likovnih ustvarjalcev v kamnu Skulpte, spletna razstava),
Mesto v gosteh na 37. Slovenskem knjižnem sejmu (november, Ljubljana, 10 spletnih vsebin).
V sklopu 100. obletnice novomeške pomladi je MO Novo mesto pridobila certifikat Občina
prijazna branju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP Novomeška pomlad OB085-20-0027.

05086002 Akcija zaščite kulturne dediščine

11 . 30 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi 66. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 UPB-1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) in 27. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, DUL št. 14/19-UPB1) je MO Novo
mesto objavila Javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje akcij zaščite kulturne
dediščine v letu 2020, ki je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 1/20 in na spletnih
straneh Mestne občine Novo mesto dne, 17. 1. 2020. Javni razpis je bil namenjen
sofinanciranju prenov objektov povezanih z adaptacijo, zaključnimi deli in zaščito objektov, ki so
razglašeni kot kulturni spomenik na območju Mestne občine Novo mesto. Sofinancirani so
projekti lastnikov ali upravljavcev spomenikov, drugih infrastrukturnih objektov s področja
kulturne dediščine in spominskih obeležij, ki so locirani v Mestni občini Novo mesto, obnove
objektov razglašenih za spomenik lokalnega ali državnega pomena z odlokom ali drugim
pravnim aktom in se nahaja v Mestni občini Novo mesto, prednostno so obravnavane obnove
objektov širšega pomena, ki so namenjeni javni uporabi in širši javnosti, prijavitelj je imel sedež
v Mestni občini Novo mesto.
Objekti, ki so v lasti občine ali države do sredstev razpisa niso bili upravičeni.
Prispele so tri vloge in so prijaviteljem sredstva odobrena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Na javnem pozivu so kandidirali Župnija Novo mesto - sv. Lenart, Stolna župnija Novo mesto in
Gašper Jakopin.
S sredstvi, ki so jih prijavitelji prejeli iz proračuna MO Novo mesto so v Župniji Novo mesto - sv.
Lenart obnovili dva stranska oltarja v cerkvi Žalostne Matere božje na Velikem Slatniku, v Stolni
župniji Novo mesto so obnovili zakristijo v Stolni cerkvi sv. Nikolaja, Gašper Jakopin je obnovil
dom Janeza Trdine v Novem mestu, obnova je zajemala zamenjavo celotne kritine po kulturnovarstvenih smernicah ZVKD.

05086005
projekte

Interventna

sredstva

za

kulturne

programe

in

2. 5 00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
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(Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg v
nadaljevanju ZUJIK) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB)
lahko župan iz interventnih sredstev na področju kulture brez razpisa dodeli sredstva za
posamezen projekt izjemoma.
Na podlagi zakonske določbe iz ZUJIKa lahko župan izjemoma izda sklep o financiranju
kulturnega projekta iz interventnih sredstev brez javnega poziva oziroma javnega razpisa. V tem
primeru se lahko sofinancirajo tisti kulturni projekti, ki bi izpolnjevali pogoje za prijavo na javni
poziv ali javni razpis ali drugih oseb javnega prava na področju kulture, takrat ko prijava zaradi
objektivnih okoliščin, ki niso na strani vlagatelja, ni mogoča, ker je rok za prijavo na razpis že
potekel. Višina interventnih sredstev se določi z letnim proračunom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Interventna sredstva na področju kulture so bila dodeljena Župniji Št. Peter Otočec za
sofinanciranje obnovitvenih in restavratorskih del v cerkvi Marijinega rojstva na Trški gori, ki bo
leta 2022 obeležila 400. obletnico začetka gradnje cerkve.
Sredstva na javnem pozivu za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Mestni občini
Novo mesto v letu 2020, kamor je po svoji vsebini vloga sodila, so že bila razdeljena
prijaviteljem. Zato se je župan odločil, da se sredstva za izvedbo restavratorskih del v cerkvi
Marijinega rojstva na Trški gori dodelijo Župniji Št. Peter Otočec iz županovih interventnih
sredstev na področju kulture.
Cerkev ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena, ima pomembno simbolno vlogo v
etnološkem izročilu, tradiciji in verskemu življenju novomeške občine, hkrati pa bo obeležila
400. obletnico začetka gradnje cerkve leta 2022.

05086007
interesu

Sofinanciranje

najemnin

organizacij

v

javnem
12 . 00 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, v povezavi z 79. členom
(Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg)
je MO Novo mesto objavila Javni razpis oziroma javni poziv Mestne občine Novo mesto za
sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2020 za področje sofinanciranja
neprogramskih stroškov organizacijam v javnem interesu na področju kulture za obdobje od
2019 do 2022, najemnina 2020, ki je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 26/19. V 79.
členu ZUJIKa je opredeljeno, da se izvajalcu, ki trajneje zadovoljuje kulturne potrebe na
posameznem področju in katerega delovanje je v javnem interesu, pa mu niso bila zagotovljena
sredstva v okviru drugih oblik javnega financiranja, niti ni dobil v upravljanje ali v uporabo javne
kulturne infrastrukture, lahko država oziroma lokalna samoupravna skupnost zagotavlja
sredstva za pokrivanje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja.
Na razpis sta prispeli dve vlogi, katerim je sofinanciranje odobreno že v letu 2019, saj gre za
večletni razpis.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva za sofinanciranje najemnin organizacijam, ki delujejo v javnem interesu sta prejeli
Založba Goga za delovanje Knjigarne Goga na Glavnem trgu in LokalPatriot za delovanje
Galerije Simulaker na Vrhovčevi ulici. Obe lokaciji sta v strogem centru in občanom nudijo
kakovostno kulturno-umetniško produkcijo na področju literarne, glasbeno-gledališke ter likovne
umetnosti. S svojo dejavnostjo prispevajo k oživljanju mestnega jedra. Dogodki so za publiko
brezplačni in so namenjeni različnim generacijam.
V letu 2020 je Založba Goga izvajala program Novomeških poletnih večerov, literarne večere,
Teden knjige, Festival Short ter mednarodne literarne rezidence.
LokalPatriot pa je organiziral razstave in intermedijske projekte, pogovorne večere, strokovne
okrogle mize s področja aktualnih družbenih dogajanj ter s področja vključevanja mladih v
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mladinsko delo.

18061012 Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja 4. 9 22
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Aktivnosti v zvezi z dodelitvijo sredstev za oživljanje mestnega jedra Novega mesta na podlagi
dveh javnih pozivov in sicer po Javnem pozivu za subvencioniranje najemnin poslovnih
prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta in po Javnem pozivu za sofinanciranje
obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta
Na javni poziv za sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega
mesta so v letu 2020 prispele tri vloge. Vse vloge so izpolnjevale pogoje iz javnega poziva.
Izdane so bile tri odločbe o sofinanciranju in sklenjene tri pogodbe z investitorji. Dva prosilca sta
do konca leta predložila tudi vsa zahtevana dokazila o dokončanju investicije. En prosilec do
sredstev ni bil upravičen, ker investicije po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju ni izvedel.
Na Javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega
mesta v letu 2020 so prispele tri vloge. Po obravnavi prejetih vlog s strani pristojne komisije in
zahtevanih dopolnitvah sta dva prosilca izpolnila zahtevane pogoje, ena vloga pa ni bila
dopolnjena in je bila zato zavržena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Pri dodeljevanju sredstev za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov in obnov pročelij v
starem mestnem jedru Novega mesta načrtovani cilji niso bili v celoti doseženi, saj sredstva
namenjena prosilcem za oživitev mestnega jedra po izvedenem Javnem pozivu za
sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta in Javnem
pozivu za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v
letu 2020 niso bila v celoti porabljena. Kljub temu pa z navedenimi javnimi razpisi sledimo
zadanim ciljem, ki se že odražajo v prostoru.

2305082006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca 55 . 61 2
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Za dokončanje knjižnice je potrebno na objektu Rozmanova 26 zaključiti notranja gradbeno
obrtniška dela in dokončati atrij med objektoma. Za prijavo za pridobitev evropskih sredstev je
bil izdelan DIIP, knjižnici pa smo refundirali sredstva za izvedbo 24 urne izposoje knjižnega
gradiva, ki ga je sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je bil realiziran v celoti in v okviru plana. (24 urna izposoja knjižnega gradiva)
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-14-0016 Knjižnica Mirana Jarca.

2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Izveden je bil javni razpis ter podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za
obnovo Narodnega doma. Vsa plačila po tej pogodbi bodo zapadla v letu 2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Dela so bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-17-0019 Narodni dom.

2305082027 Arheološki park Situla (Marof)

6. 5 69 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za
- izdelavo strokovnih podlag za OPPN AP Situla ter
- izdelavo strokovnega mnenja o ustreznosti rešitev za AP Situla in tržne raziskave.
Večji del sredstev ni bil realiziran, ker se ni še ni pristopilo k izdelavi OPPN.
Vzporedno z določanjem atraktivne lokacije zaprtega dela arheološkega parka so se v
sodelovanju z Dolenjskim muzejem in ZVKDS v drugi polovici leta 2020 začele pripravljati tudi
vsebine za informacijske table, ki bodo postavljene na območju arheološkega parka ob
Kettejevem drevoredu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili delno doseženi, ker se k izdelavi OPPN zaradi še ne dokončno usklajenih rešitev iz
SP ni pristopilo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-16-0127 AP Situla

2305082031 Mestno kulturno središče

30 9 .6 2 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Mestna občina je kupila prostore na Rozmanovi 21 v stanju, ki brez preureditve ne bi bila
omogočena uporabe objekta. Zato smo naročili projekte za ustrezno usposobitev prostora ter
pričeli z JN za izbor izvajalca obnove prostora. Podpis pogodbe z izvajalcem je bil v letu 2020.
Obnova je bila končana v mesecu oktobru ter predana v najem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je realiziran v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-19-0029 Mestno kulturno središče.

2305082032 Prizidava Kulturnega doma v Gabrju

16 . 81 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za prizidavo Kulturnega doma v Gabrju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Gradnja investicije je predvidena v letu 2020 in 2021. Realizacija v letu 2020 je bila nižja od
predvidene.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-20-0018 Prizidava Kulturnega doma v Gabrju
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4007 OBČINSK A UPR AV A - INTERESNE DEJ AVNOST I
ML ADIH
102.223 €
07097003 Mladinski projekti

53 . 36 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur.l. RS, št. 42/10),
Pravilnika o izvajanju javnega interesa v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/11), in Strategije
na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020, so bila sredstva realizirana za
izvajanje 35 mladinskih projektov, ki so jih izvedle različne organizacije na območju MONM.
Projekti so bili namenjeni spodbujanju dejavnosti otrok in mladine na področjih sociale,
mladinske participacije, prostega časa, ekologije, prostovoljstva, zdravstva, športa,
neformalnega izobraževanja. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Izvedeni so bili kakovostni projekti za otroke in mladino. V projekte se vsako leto vključi več
mladih, čeprav je vključevanje mladih v mladinsko delo začelo upadati. To je izziv za lokalno
skupnost, da poišče projekte, ki bodo izražali potrebe mladih in jih pritegnili v sodelovanje.
Projekti so bili izvedeni skladno z ukrepi NIJZ.

07097004 Celoletni mladinski programi

44 . 50 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur.l. RS, št. 42/10),
Pravilnika o izvajanju javnega interesa v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/11), in Strategije
na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020, so bila sredstva realizirana za
redno delovanje 6 mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki svoje programe izvajajo
skozi večji del leta. Sofinancirane so bile vsebine, namenjene mladim, ki stabilno in stalno
delujejo v lokalnem okolju. Sredstva so bila razdeljena na podlagi triletnega razpisa za obdobje
2019 - 2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva so bila realizirana za redno delovanje šestih mladinskih organizacij, ki svoje delo
izvajajo preko celega leta. Tri organizacije imajo status mladinskega centra, to so DNŠ, ki je
usmerjeno na študente, DRPD na migrante in socialno težje vključljive skupine, in LokalPatriot,
ki izvaja dejavnosti za širšo populacijo mladine. Cilj, da pridobimo skupne prostore za izvajanje
mladinskih programov in projektov, je bil dosežen. Obnovljeno je bilo pritličje bivšega Doma
športov, ki se zdaj imenuje MC Oton. Programi so bili izvedeni skladno z ukrepi NIJZ.

07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnin

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva niso bila realizirana, ker v letu 2020 niso bile potrebe za sofinanciranje najemnin.

07097016 Zavod Novo mesto - mladina

4. 3 62 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Zavoda Novo mesto so bila sredstva realizirana za pridobivanje
dovoljenj za začasno ureditev Doma športov, oziroma MC Oton, kot začasnih prostorov za
mlade, za izvajanje programov in za plačo in vse druge zakonske obveznosti za zaposleno
strokovno sodelavko na področju mladine.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj zaposlitev strokovne delavke za področje mladine: dosežen
Cilj pridobitev začasnih prostorov za mladino: dosežen. Urejeno je bilo pritličje v MC Oton,
društva so konec leta začela z izvajanjem svojih dejavnosti za mlade. Dejavnosti so bile
izvedene v zmanjšanem obsegu, zaradi epidemije.

4008

OBČINSK A

UPR AV A

-

SOCI AL NO

V AR STVO
1.859.620 €

08084001 Območno združenje rdečega križa

46 . 21 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) je v 27. členu
določilo, da občine z območnimi organizacijami sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje
delovanja območnih organizacij in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na
podlagi letnih programov za na področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. MONM je na podlagi letnega
programa za leto 2020 zagotovila OZ RK NM sredstva izvajanje naslednjih programov:
letovanje otrok, izvajanje humanitarnih programov (krvodajalstvo, širjenje prostovoljnega dela),
medgeneracijsko središče, delo z brezdomnimi in socialno ranljivimi za boljše vključevanje,
kamor sodi tudi razdelilnica hrane za brezdomne ter projekt Donirana hrana).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva na tej postavki niso bila v celoti realizirana zaradi epidemije.

08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

74 . 80 0 €

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, in
sicer v višini 220,00 EUR na novorojenca.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Upravičencem do enkratne denarne pomoči za novorojenca smo na podlagi pravilnika izdali
odločbe in poravnali vse obveznosti.

08107002 Denarne pomoči

80 . 03 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Pravna podlaga za dodeljevanje enkratnih denarnih socialnih pomoči je Pravilnik o dodeljevanju
enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto in je namenjena posameznikov
oziroma družini za poplačilo najnujnejših življenjskih stroškov, nakup šolskih potrebščin, nakup
kurjave in ozimnice, nabavo ortopedskih in tehničnih pripomočkov za bolne, doplačilo zdravil in
za kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. V letu 2020 smo 380
upravičencem izplačali enkratne denarne socialne pomoči.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na upravičenost do dodelitve socialne pomoči.
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08107003 Stroški pogrebnin

2. 8 62 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva na tej postavki so zagotovljena za plačilo pogrebnih stroškov za umrlega brez
sorodnikov ali dedičev oziroma zavezancev za plačilo obveznosti po umrlem. 16. člen Zakona o
pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) določa, da v primeru ko naročnika
pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop.
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

30 2 .8 1 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
MONM na podlagi 100. člena Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07popr., 41/07- popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17, - DZ,
29/17, 54/17, 21/18,- ZNOrg, 31/18-ZOA-A in 28/19) zagotavlja plačilo institucionalnega varstva
v desetih splošnih socialnih zavodih. V letu 2020 je Mestna občina zagotavljala financiranje
storitev institucionalnega varstva oziroma stroškov oskrbe v zavodih za odrasle, in sicer za
upravičence, ki so bili na podlagi odločbe Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine v
celoti ali delno oproščeni plačila institucionalne oskrbe v splošnih zavodih. Uredba o merili za
določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04,
114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15) v 26. členu določa, da če je
uporabnik storitev lastnik nepremičnine, se mu z odločbo pristojnega centra o oprostitvi plačila
prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na število vključenih občanov v institucionalno
varstvo na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo.

08109002 Posebni socialni z avodi

15 5 .3 1 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
MONM na podlagi 100. člena Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07popr., 41/07- popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17, - DZ,
29/17, 54/17, 21/18,- ZNOrg, 31/18-ZOA-A in 28/19) zagotavlja plačilo institucionalnega varstva
v sedmih posebnih socialnih zavodih in stanovanjskih skupnostih. V letu 2020 je Mestna občina
zagotavljala financiranje storitev institucionalnega varstva oziroma stroškov oskrbe, in sicer za
upravičence, ki so bili na podlagi odločbe Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine v
celoti ali delno oproščeni plačila institucionalne oskrbe v posebnih zavodih, na podlagi dogovora
med MONM in izvajalcem pa plačila v stanovanjskih skupnostih. Uredba o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 –
ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15) v 26. členu določa, da če je uporabnik
storitev lastnik nepremičnine, se mu z odločbo pristojnega centra o oprostitvi plačila prepove
odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na število vključenih občanov v institucionalno
varstvo na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo in dogovorov o nastanitvi v
mrežo stanovanjskih skupin.
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08109003 Varstveno delovni center

15 0 .2 0 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
MONM na podlagi 100. člena Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07popr., 41/07- popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17, - DZ,
29/17, 54/17, 21/18,- ZNOrg, 31/18-ZOA-A in 28/19) zagotavlja plačilo institucionalnega varstva
v VDC-ju, ki opravlja naloge varstva in organiziranja zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle
osebe z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. V letu 2020 je bilo v zavodu
nastanjenih 21 občanov, za katere je Mestna občina zagotavljala financiranje storitev
institucionalnega varstva za odrasle osebe z duševno motnjo, in sicer za upravičence, ki so bili
na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine v celoti ali
delno oproščeni plačila institucionalne oskrbe. Uredba o merili za določanje oprostitev pri
plačilih socialno varstvenih storitev v 26. členu določa, da če je uporabnik storitev lastnik
nepremičnine, se mu z odločbo pristojnega centra o oprostitvi plačila prepove odtujiti in
obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
V letu 2020 je bilo v Varstveno delovnem centru Novo mesto, ki opravlja naloge varstva in
organiziranja zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z lažjo, zmerno in težjo motnjo
v duševnem razvoju, nameščenih v povprečju 21 oseb, za katere je občina na podlagi trenutno
veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva sofinancirala stroške oskrbe.

08109005 Pomoč na domu

41 1 .0 3 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07- popr., 41/07- popr., 61/10ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17, - DZ, 29/17, 54/17, 21/18,ZNOrg, 31/18-ZOA-A in 28/19) v 42. in 43. členu nalaga občinam naloge v zvezi z
zagotavljanjem socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu je
organizirana oblika socialno varstvene pomoči, ki se začne izvajati na zahtevo upravičenca ali
njegovega zakonitega zastopnika. V letu 2020 je bilo v povprečju 100 uporabnikov pomoči.
Ekonomska cena socialno varstvene storitve je v letu 2020 znašala 20,78 EUR, občina pa je
subvencionirala ceno socialno varstvene storitve v višini 75,79%. Cena za uporabnika je
znašala 5,03 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 v višini planiranih sredstev v proračunu.

08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva 17 7 .5 7 2

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 50 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 Mestne občine Novo mesto.
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.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva niso bila v celoti realizirana zaradi epidemije.

08109010 Družinski pomočnik

13 9 .7 5 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi 18. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07- popr.,
41/07- popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17, - DZ, 29/17,
54/17, 21/18,- ZNOrg, 31/18-ZOA-A in 28/19) 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 2020 je nalogo
družinskega pomočnika opravljalo v povprečju 14 oseb.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva so bila realizirana glede na število družinskih pomočnikov, ki jim je bila priznana
pravica s strani komisije, imenovane s strani pristojnega zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.

08109014 Subvencije stanarin

23 1 .2 4 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Subvencioniranje neprofitnih in pod določenimi pogoji tudi tržnih najemnin občanom Mestne
občine Novo mesto se izvaja na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter
Stanovanjskega zakona. V letu 2020 je bilo na podlagi odločb Centra za socialno delo, ki je
pristojen za odločanje o dodelitvi te pravice, do subvencije najemnine upravičenih v povprečju
okoli 130 občanov mesečno, od tega do subvencije neprofitne najemnine okoli 50 in do
subvencije tržne okoli 80 upravičencev mesečno. Število upravičencev niha, v splošnem pa je v
letu 2020 zaznati rahlo umiritev rasti števila občanov, ki jim je ta pravica dodeljena, glede na
pretekla leta, ko smo beležili stalno rast.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju pravice do subvencije najemnin uspešni, saj smo
planirana sredstva porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi za vse občane, ki so bili na
osnovi odločbe CSD do subvencije upravičeni.

08109015 Medgeneracijska središča

17 . 00 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva na tej postavki so bila realizirana za delovanje lokalnih medgeneracijskih središč v
Mestni občini Novo mesto. Sredstva so bila preko javnega razpisa dodeljena za sofinanciranje
izvajanja programa medgeneracijskega centra "Hiša sožitja" izvajalca Društva upokojencev
Novo mesto, kot edinega prijavitelja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva niso bila v celoti realizirana zaradi epidemije.

08109017 Večgeneracijski center

10 . 00 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela in Razvojno izobraževalni center Novo mesto, sta na
podlagi Izjave Mestne občine Novo mesto o sofinanciranju projekta pridobila sredstva na
Javnem razpisu za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov za obdobje od leta 2017
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do 2021 in dne 4. 1. 2017 sklenila pogodbo o sofinanciranju z MDDSZ.
S to pogodbo smo se kot naročnik projekta zavezali za sofinanciranje, izvajalec (DRPD in RIC)
pa za izvajanje projekta v letu 2020.
Namen projekta v okviru večgeneracijskega centra je nuditi uporabnikom oz. ciljnim skupinam
različne preventivne programe in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter
preprečevati zdrs v socialno izključenost in revščino.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva so bila realizirana glede na zastavljeni cilj in plan dela.

08109018 Javna dela

44 . 87 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programov javnih del v skladu s katalogom javnih
del Zavoda za zaposlovanje Slovenije s področja socialnega varstva, športa, varstva okolja in
narave, turizma, in mladine, v katere je bilo vključenih okrog 40 udeležencev javnih del od II. do
VII. stopnje izobrazbe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva na tej postavki niso bila v celoti realizirana zaradi epidemije.

08109020 Sistem lokalne blaginje

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva na tej postavki niso bila realizirana. Sredstva so bila prerazporejena na druga področja
znotraj urada, kjer so bila potrebna za realizacijo zakonskih nalog in nalog občine, ki jih določajo
podzakonski akti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva niso bila realizirana.

08109021 Razvoj programov varovanih stanovanj

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva na tej postavki niso bila realizirana. Sredstva so bila prerazporejena na druga področja
znotraj urada, kjer so bila potrebna za realizacijo zakonskih nalog in nalog občine, ki jih določajo
podzakonski akti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji niso bili realizirani.

08109022 Subvencioniranje toplega obroka za starejše

4. 3 79 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva na tej postavki so namenjena za subvencioniranje toplega obroka za starejše in
invalidne osebe, ki živijo pod pragom revščine. Mestna občina Novo mesto je sofinancirala 50
% cene toplega obroka, kar je v letu 2020 znašalo 2,20 EUR na obrok. Ostalo polovico prispeva
uporabnik sam. Izvajalec dostave toplega obroka je DSO NM, s katerim ima MONM sklenjen
Dogovor o sodelovanju v projektu "Subvencioniranje toplega obroka za starejše". Subvencijo
toplega obroka je koristilo 11 občanov.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Plan je bil realiziran glede na potrebe in število upravičencev do subvencije.

08109023 Projekti za starejše

11 . 38 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena projektu brezplačnih prevozov za starejše upokojence. Z Zavodom
Zlata mreža, ki je nosilec in koordinator projekta Prostofer, ima MONM sklenjeno Pogodbo o
sodelovanju v projektu "Izboljšanje trajnostne mobilnosti v MONM" z nazivom Rudi. Prostovoljci
Društva upokojencev Novo mesto kot vozniki Prostoferji izvajajo projekt v sodelovanju s klicnim
centrom Zavoda Zlata mreža. Mestna občina Novo mesto za izvajanje prevozov starejšim in
invalidnim osebam na podlagi najemne pogodbe zagotavlja električno osebno vozilo, znamke
Renault Zoe. V letu 2020 je bilo izvedenih 20.000 kilometrov, storitev pa je koristilo 1.000 oseb.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je dosegel zastavljene cilje.

08109024 Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Z ministrstvom je bila podpisana pogodba o potrditvi in realizaciji projekta. Zaradi
epidemioloških razmer smo prijavno vlogo dopolnili z novo časovnico realizacije projekta. V letu
2020 je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo nakupa električnega vozila.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Skladno z razmerami in časovnico so bili posamezni cilji doseženi.

08109025 Subvencioniranje socialnega servisa "Varovanje na
daljavo"
12 8 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 je Mestna občina Novo mesto pristopila k projektu socialnega servisa: varovanje na
daljavo ali e-oskrba. To storitev nudi podjetje Telekom, ki ima edini v Sloveniji dovoljenje
pristojnega ministrstva, da lahko opravlja to socialno-varstveno storitev. Subvencijo je koristilo 7
uporabnikov. Občina subvencionira cca 90% za osebe, ki živijo pod pragom revščine, in cca
40% za ostale starejše občane.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva niso bila realizirana v celoti. Predvidevamo, da je zaradi epidemije koristilo to storitev
manj občanov.

08109026 Zavetišče za brezdomce

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V izdelavi je projektna naloga, ki bo podlaga za izdelavo DIIPA in idejne zasnove. V
sodelovanju s CSD in OK RK se aktivnosti še nadaljujejo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva niso bila realizirana.
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4010 OBČINSK A UPR AV A - ZDR AVSTVO

501.261 €

10074001 Preprečevanje in reševanje vseh vrst zasvojenosti
28 . 50 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena financiranju preventivnih projektov na področju preprečevanja vseh
vrst zasvojenosti, ki so bila razpisana v namen iskanja najustreznejšega izvajalca, ki bi s
programom delovanja na področju preprečevanja zasvojenosti celovito zaobjel problematiko. V
letu 2020 sta bila na javnem razpisu izbrana dva izvajalca, Društvo Srečanje in Projekt Človek,
ki z referencami večletnega delovanja v novomeški lokalni skupnosti izvajata določene
preventivne in kurativne dejavnosti na tem področju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je bil realiziran v skladu z zastavljenim planom dela.

10076001 Mrliško pregledna služba

49 . 73 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF,
21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 –
ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) v 8. členu 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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva na tej postavki so bila realizirana nad sprejetim planom proračuna zaradi večjega
števila smrti zaradi epidemije COVID-19.

10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

42 3 .0 2 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina zavezanec
za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja osebam, ki jim Center za socialno delo po
Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prizna to pravico. V letu 2020 so bila sredstva
porabljena za plačilo prispevkov okoli 1000 občanom in 7 otrokom mesečno. Višina mesečnega
prispevka je bila 34,83 EUR na občana oz. po 56,06 EUR na otroka do 18. leta starosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje uspešni, saj smo planirana sredstva porabili v skladu z zakonskimi obveznostmi za
vse občane, ki so bili na osnovi odločbe CSD do te pravice upravičeni.
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4011 OBČINSK A UPR AV A - KOMUN ALN A DEJ AVNOST
5.348.909 €

11049002 Vzdrževanje vodnjak ov

29 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za plačilo vodarine, komunalnih storitev in del za tekoče
vzdrževanje vodnjakov (vodnjaka na Glavnem trgu, izlivke »Kapitelj«, rondoja na severni
obvoznici - zalivanje in fontane na Novem trgu). Tekoče vzdrževanje vodnjakov zajema čiščenje
vodnjakov zaradi vodnega kamna, ki se nalaga na stenah teh zaradi obratovanja.
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

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Parkovna oprema je bila vzdrževana v okviru urejanja javnih površin.
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

5. 8 42 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za izvedbo manjših projektov s komunalnega področja (upravljanje
in vzdrževanje kolektorja na Glavnem trgu, plačilo komunalnega prispevka za mrliško vežico
Veliki Cerovec, priključevanje črpališča Stranska vas).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-17-0035 Investicijski odhodki - druge naloge komunalnega gospodarstva

11049009 Ureditev pešpoti

51 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo večjih sanacij na pešpoteh.
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

34 . 97 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje pokopališč na območju Mestne občine Novo
mesto, katera ima v upravljanju Komunala Novo mesto.
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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.

11049013 Javne sanitarije

15 . 43 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja javnih sanitarij, komunalnih storitev in
električne energije. V sanitarijah je redno prisotna oseba, ki nadzira uporabo javnih sanitarij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

11049018 Vzdrževanje platojev in stopnic

18 . 23 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za sanacijo brežine 1314, k.o. Novo mesto. Drevesa so ogrožala
varnost.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

11050001 Vračilo komunalnega prispevka

20 . 72 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi sprejetega Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Mestne občine Novo mesto« in njegovih dopolnitev in sprememb (Ur.l. RS, št. 62/10,
76/13, 112/13 in Dolenjski uradni list 2/15, 22/16, 16/18 in 6/20) in v skladu z 225. členom
Zakona o urejanju prostora (Ul. l. RS, št. 61/17) je potrebno vrniti plačan komunalni prispevek
za obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, ko gradbeno dovoljenje preneha veljati.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Vračilo komunalnega prispevka je potrebno v primeru, ko gradbeno dovoljenje preneha veljati in
je odvisno od investitorjevih odločitev.

11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij.
objekte
8. 5 94 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi sprejetega Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Mestne občine Novo mesto« in njegovih dopolnitev in sprememb (Ur.l. RS, št. 62/10,
76/13, 112/13 in Dolenjski uradni list 2/15, 22/16, 16/18 in 6/20), s katerim so bile predpisane
delne oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka za kmetijske objekte, je v skladu z prej
veljavnimi določili 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, sedaj pa v skladu z 227. člena
Zakona o urejanju prostora (Ul. l. RS, št. 61/17) potrebno oproščena sredstva v enaki višini
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj spodbujanja in ohranjanja kmetijske dejavnosti v Mestni občini Novo mesto se
uresničuje skozi zagotavljanje proračunskih sredstev za plačilo dela komunalnega prispevka za
kmetijske objekte, kar hkrati omogoča plačevanjem nižjih komunalnih prispevkov s strani
investitorjev kmetijskih objektov.
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11050004 Oprostitve plačila komunalnega pr ispevka

39 . 83 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na podlagi sprejetega Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Mestne občine Novo mesto« in njegovih dopolnitev in sprememb (Ur.l. RS, št. 62/10,
76/13, 112/13 in Dolenjski uradni list 2/15, 22/16, 16/18 in 6/20), s katerim so bile predpisane
delne oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka za stavbe za izobraževanje in znanstveno
raziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo, gasilski domovi, je v skladu z prej veljavnimi
določili 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, sedaj pa v skladu z 227. člena Zakona o
urejanju prostora (Ul. l. RS, št. 61/17) potrebno oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj omogoča plačevanje nižjih komunalnih prispevkov, ki se nanašajo na gasilske
domove, objekte za zdravstveno oskrbo in objekte, ki so namenjeni izobraževanju in
raziskovanju.

11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala

58 . 64 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila v večini namenjena za ureditev in obnovo zbirnih mest. Del sredstev pa je bil
namenjen za čiščenje onesnaženja okolja, ki ga povzročajo migranti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala

55 1 .4 8 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena izvajanju obvezne gospodarske službe urejanja javnih površin. Službo
izvaja Komunala Novo mesto, skladno z Odlokom o javnih površinah Mestne občine Novo
mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

11056002 Analize, meritve

1. 8 84 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Izvedene so bile meritve in analize vzorcev vode za ugotavljanje ustreznosti reke Krke za
kopanje na lokacijah: Brod/Irča vas, Loka, jez v Mačkovcu, kamp Otočec.
Voda je bila razen na Brodu pri eni meritvi odlične kakovosti in primerna za kopanje. Na Brodu
je bila voda neprimerna za kopanje ob močnem nalivu. Ponovljena meritev čez 13 dni je
pokazala stabilizacijo in primerno za kopanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Vsi cilji so bili doseženi, vse meritve opravljene skladno s pogodbenim načrtom.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
PP ni vezana na NRP.
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11062001 Prenova mestnega jedra - arheologija

50 . 72 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na območju prenove mestnega jedra – na Rozmanovi ulici smo v letu 2020 pričeli tudi s
predhodnimi arheološkimi raziskavami, na podlagi katerih rezultatov smo nadaljevali z
arheološkimi izkopavanji in sicer na območju dela Rozmanove ulice, v nadaljevanju pa sledi še
nadzor arheologov ob prenovi Prešernovega trga in Kastelčeve ter Linhartove ulice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Realizacija je bila izvedena v načrtovanih okvirih. Nadaljevanje arheoloških izkopavanj je
predvideno v letu 2021.

11063001 Regresiranje dostave pitne vode

41 . 52 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena subvencioniranju prevoza pitne vode na območja, kjer ni možnosti
priključitve na javni vodovod. Mestna občina Novo mesto z regresiranjem dostave pitne vode
upravičenim prebivalcem pomaga pri oskrbi s pitno vodo (gre za območja, kjer gospodinjstvom
zagotovljena možnost priključitve 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.

2304081048 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu
39 . 95 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Mestna občina nadaljevala z ureditvijo območja zelenice med reko Krko in trgovskim centrom
Tuš. Poleg že zgrajenega pump track poligona in zasajenih dreves so se v letu 2020 uredile
peščene peš poti, predvidena pa je še ureditev otroškega igrišča in tribun.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji - ureditev peščenih peš poti, so bili v celoti realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-18-0181 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu.

2311051010 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod
24 7 .9 3 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD.
Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga
potrdi svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja
sredstva samo za svoj delež, za realizacijo planiranih investicijsko vzdrževalnih del pa skrbi
podjetje CeROD.
Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga
občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-17-0118 - Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod.

2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč
7. 3 68 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št.
98/20) je določeno, da je potrebno na območjih, ki spadajo v občutljivo področje, kar je celotno
porečje reke Krke, vso odpadno vodo čistiti v čistilnih napravah. Iz tega sledi, da je potrebno na
območjih brez javne kanalizacije graditi hišne čistilne naprave, ki jo bodo nadomestile. Sredstva
so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.
Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave
javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v
Mestni občini Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Realizacija je odvisna od vloženih zahtevkov za sofinanciranje. V letu 2020 je bilo prejetih in
rešenih 15 vlog za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč.

2311052012 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
45 3 .7 2 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Avgusta 2020 je bila zaključena gradnja, ki se je začela konec leta 2019.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Gradnja je z manjšo zamudo zaradi prilagoditve dejanskemu stanju na terenu in dobavnih rokov
(covid-19) uspešno zaključena.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored.

2311052016 Širokopasovna omrežja Dolenj ske

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V skladu z »Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije v Mestni občini Novo mesto«, ki je bil pripravljen v letu 2018, so v letu
2019 stekla potrebna dela za izvedbo širokopasovnega omrežja, ki so v glavnem obsegala
načrtovanje izgradnje, pridobivanje potrebnih zemljišč in služnosti ter predstavitve projekta med
lokalnim prebivalstvom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Postavka je bila realizirana v okviru ciljev.
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2311052054 Rekonstrukcija črpališča Žaga

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na kanalizacijskem sistemu Novega mesta se na severnem območju Krajevne skupnosti Center
in na levem bregu reke Krke nahaja črpališče Žaga. Na črpališče se stekajo odpadne vode in
večinskega dela kanalizacijskega sistema Novega mesta. Črpališče odpadno vodo prečrpa v
višje ležeči S kanal preko katerega se v nadaljevanju odpadna voda odvaja na Centralno
čistilno napravo Novo mesto.
Črpališče Žaga je bilo zgrajeno leta 1983. Ob črpališču je bil leta 2014 izgrajen zadrževalni
bazen. Črpališče je dotrajano, zato je potrebno sanirati celoten objekt, vključno s tehnološkimi
posodobitvami ter ureditvijo zunanje okolice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Pri projektiranju so bile prvotno predvidene rešitve tehnično neustrezne, zato se investicija ni
realizirala v letu 2020.

2311052059 Vzpostavitev omrežja WiFi4EU

17 . 10 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Mestna občina Novo mesto je pristopila k pobudi Evropske komisije WiFi4EU – brezplačen
brezžični dostop do interneta za evropske državljane. S pobudo WiFi4EU želi Evropska komisija
omogočiti državljanom po vsej Evropi brezžični dostop do interneta na javnih mestih, vključno s
parki, trgi, javnimi zgradbami, knjižnicami, zdravstvenimi domovi in muzeji.
V Mestni občini Novo mesto so bile nameščene brezplačne brezžične dostopne točke do
omrežja WiFi na javnih mestih v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – Pobuda
WiFi4EU na treh lokacijah:
- Velodrom, Zaloška cesta 20, 8000 Novo mesto,
- Športna dvorana Stopiče, Stopiče 37a, 8322 Stopiče,
- Mladinski center Oton, Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je bil izveden in zaključen maja 2020.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-19-0030.

2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske
1. 3 40 .0 0 4 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjska se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi
»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor
za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki
jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.
Do konca leta 2020 bil projekt realiziran v naslednjem obsegu:
- izgradnja vodarn Stopiče in Jezero ter pridobitev uporabnega dovoljenja,
- 98 % realizacija pri izgradnji cevovodov in vodohranov,
- pridobitev odločbe o upravičenosti sofinanciranja dodatnih odsekov in izgradnja vodohrana
Težka Voda ter pričetek izgradnje dodatnih odsekov in vodohrana Težka Voda.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Investicija se izvaja v skladu s noveliranim terminskim in finančnim planom. Do konca leta 2020
bil projekt realiziran v naslednjem obsegu:
- izgradnja vodarn Stopiče in Jezero ter pridobitev uporabnega dovoljenja,
- 100 % realizacija pri izgradnji cevovodov in vodohranov,
- pridobitev odločbe o upravičenosti sofinanciranja dodatnih odsekov in izgradnja vodohrana
Težka Voda ter pričetek izgradnje dodatnih odsekov in vodohrana Težka Voda,
- pridobitev uporabnih dovoljenj.
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.

2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

35 9 .0 7 8 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Ždinja vas ter navezava zgrajene
komunalne infrastrukture iz gospodarske cone Brezovica na centralni sistem v Ločno. V ta
namen bo zgrajen povezovalni vod kanalizacije in meteorne. Za doseganje zadostne količine
pitne vode bo zgrajen tudi vodohran in obnovljen vodovod v Ždinji vasi. S tem bo omogočena
varna in zanesljiva oskrba s kvalitetno pitno vodo ter vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi
odpadnimi vodami na delu območja Ždinje vasi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč za padavinsko in komunalno kanalizacijo ter zaradi
nujnosti izgradnje vodohrana Brezovica je projekt razdeljen na 3. faze. 1. faza obravnava
celotno vodovodno omrežje z vodohranom ter omrežje komunalne kanalizacije na območju
naselja Ždinja vas in je razdeljena na 5 Etap. 2. faza obravnava komunalno kanalizacijo od
naselja Ždinja vas do navezave na obstoječo kanalizacijo pri Sevnem ter padavinski kanal od
GC Brezovica do Mačkovca. 3. faza pa obsega izgradnjo meteornega kanala od plastenke v
Mačkovcu do izpusta v reko Krko.
V letu 2020 je bila izvedena delno 1. etapa 1. faze, zgrajen je bil nov vodohran Brezovica ter
obnovljen obstoječi vodohran Ždinja vas.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na OB085-12-0055 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas.

2311063023 Investicijsko vz drževanje hidrantov

15 . 31 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti
vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala
Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Vzdrževanje hidrantnega omrežja je stalna naloga občine. Zastavljeni cilji so v celoti realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov.
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2311063024 Investicijsko vzdrževanj e katastra

33 . 51 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra izvaja izvajalec javne službe Komunala Novo
mesto d.o.o., ki vodi kataster za vodovodne in kanalizacijske sisteme ter za področje ravnanja z
odpadki, urejanja pokopališč ter javnih površin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Vzdrževanje katastra je stalna naloga občine. Zastavljeni cilji so v celoti realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na OB085-17-0127 - Vzdrževanje katastra.

2311063025 Vodovod Gornja Težka Voda

8. 4 20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 je bila narejena novelacija projektne dokumentacije. Izveden je bil javni razpis za
izgradnjo vodovoda. Pričela se je gradnja. Izdelan je bil varnostni načrt, izvajala se je
koordinacija VZD.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Realizacija v letu 2020 je bila nižja od predvidene.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na OB85-12-0050 Vodovod Gornja Težka Voda.

2311063028 Prenova mestne tržnice

22 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Za nadaljevanje postopka izdaje gradbenega dovoljenja smo morali minimalno dopolniti PGD
projekt. Izdaja gradbenega dovoljenja je zaradi pritožbe odstopljena v reševanje drugi stopnji na
MOP.
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 nanaša na NRP OB085-13-0059.

2311063029 Ureditev mestnega jedra

12 . 51 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in projektantski nadzor ob
ureditvi mestnega jedra.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRO OB08513-0025 - Ureditev mestnega jedra.

2311063030 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

41 . 02 8 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Projekt "Ureditev mestnega jedra - Glavni trg" je vključeval prenovo gospodarske javne
infrastrukture in prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev
nove urbane opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov) na območju Glavnega
trga, dela Rozmanove ulice in Pugljeve ulice.
Ker se je prenova nahajala na območju kulturnih spomenikov Novo mesto – Mestno jedro in
Novo mesto - Arheološko najdišče mestno jedro – Kandija, so se skladno s kulturnovarstvenimi
pogoji sočasno izvajala tudi arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ob gradnji.
Projekt je bil sofinanciran iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je bil v celoti realiziran.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB08516-0178 - Ureditev mestnega jedra - Glavni trg.

2311063031 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in
Prešernov trg
99 . 60 1 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Projekt "Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg" vključuje prenovo
gospodarske javne infrastrukture in prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev,
osvetlitev, postavitev nove urbane opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov)
na območju Rozmanove ulice, Prešernovega trga in Kastelčeve ulice.
Ker se prenova nahaja na območju kulturnih spomenikov Novo mesto – Mestno jedro in Novo
mesto - Arheološko najdišče mestno jedro – Kandija, se skladno s kulturnovarstvenimi pogoji
sočasno izvajajo tudi arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ob gradnji.
Projekt bo sofinanciran iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili realizirani v načrtovanem obsegu.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-16-0179 - Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov
trg.

2311064003 Investicije v javno razsvetljavo

23 2 .1 6 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in dograditve sistema na področju
urejanja objektov in naprav javne razsvetljave ter za zamenjavo neustreznih svetilk.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo.

2311064006 Pločnik in JR Kamence

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Namen predvidene investicije je zboljšati prometno varnost (izgradnja cestne razsvetljave,
ureditev pločnika, razširitev ceste, ureditev priključkov na cesto, rekonstrukcija mostov, ureditev
odvodnjavanja), prevoznost ceste in povezanost med naseljema Dolenje Kamence in Potočna
vas.
PGD in PZI projektna dokumentacija je izdelana. Po projektu je izvedba predvidena v 3. fazah,
od katerih sta dve že realizirani (cestna razsvetljava Dolenje Kamence in cestna razsvetljava
Hudo), ureditev ceste, pločnika, cestne razsvetljave in rekonstrukcije mostov na odseku Dolenje
Kamence - Potočna vas pa je še v fazi pridobivanja zemljišč.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji - odkupi potrebnih zemljišč za potrebe gradnje niso bili realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-15-0105 - Pločnik in JR Kamence.

2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Aktivnosti v zvezi z realizacijo celotne načrtovane komunalne opreme se niso nadaljevale, ker
večina investitorjev z MONM ni bila pripravljena skleniti pogodbe o sofinanciranju komunalne
opreme in prenosu potrebnih zemljišč za gradnjo na občino. V zvezi z možnostjo izvedbe
začasne rešitve problema dostopov do obstoječih objektov je bila v letu 2020 izvedena
predhodna ureditev meje.

2317062026 Urejanje romskih naselij

5. 9 67 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za geodetske storitve.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj je bil dosežen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-16-0173 Urejanje romskih naselij.

2317062030 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja
Žabjak Brezje
1. 5 86 .2 7 7 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Investicijski projekt poteka v sklopu šestih aktivnosti v obdobju od 2017 – 2020, ki jih po
pogodbi s sredstvi državnega proračuna sofinancira MGRT. Pogodba o sofinanciranju je
realizirana skladno s programom aktivnosti. V letu 2020 se je izvajala Aktivnost 6., v sklopu
katere je bila dokončana gradnja komunalne opreme na območju romskega naselja Žabjak
(južni del) in Brezje (severni del). V romskem naselju je zgrajena vsa komunalna oprema, ki jo
je načrtoval prostorski načrt za prenovo naselja, gradila pa se je od leta 2018 dalje. Manjši del
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komunalne opreme, ki poteka v cestnem svetu državne Mirnopeške ceste se je gradil po
pogodbi o sofinanciranju z Direkcijo RS za infrastrukturo. Pri tej pogodbi je zaradi epidemije
prišlo do zamika zaključka del iz decembra 2020 v april 2021, zato bodo uporabna dovoljenja in
pričetek uporabe komunalne opreme zamaknjena v prvo polovico leta 2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj je bil dosežen. Del aktivnosti, ki je povezan s preplastitvijo državne Mirnopeške
ceste pa bo izveden v skladu z dinamiko investicij DRSI v letu 2021.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-16-0173.

4012 OBČINSK A UPR AV A - PROMET
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa

1.041.853 €

39 3 .9 9 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Mestni potniški promet se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe sklenjene julija 2017. Mestni
promet deluje na šestih avtobusnih linijah. V letu 2020 se je izvajanje MPP v času vladnih
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid zaustavilo skladno z ukrepi.
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, sodelovanje v ETM, )
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka nima navezavo na NRP.

12045102 Urejanje mirujočega prometa

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V sklopu Urejanja mirujočega prometa se opravlja ureditev prometnega režima v naseljih
(mirujoči promet, tekoči promet, cone omejene hitrosti, območja umirjenega prometa).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji niso bili doseženi.

12045106 Semaforske naprave

49 . 54 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Urejanje svetlobnih prometnih znakov se v Mestni občini Novo mesto izvaja kot izbirna
gospodarska javna služba. Izvajalec navedene javne službe je Gregorič Elektromehanika.
Koncesijska pogodba je bila sklenjena v maju 2016 za obdobje 5 let. Izvajalec opravlja redna
vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo okvarjenih delov (sijalke, signalni dajalniki, varovalke,
transformatorji, tipke, semaforske glave, ipd.) ter najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali
prometnih nesreč. Izvajalec mora zagotavljati dežurno službo 24 ur dnevno, vse dni v letu.
Poleg navedenega izvajalec tudi namešča in odstranjuje radarske table, ki služijo kot pomoč pri
sprejemanju ukrepov za izboljšanje varnosti v prometu na posameznih odsekih cest.
Del sredstev se porabi za plačilo stroškov porabljene električne energije (tokovine) za delovanje
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svetlobnih prometnih znakov in naprav.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Koncesijska pogodba je v izvajanju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka ima navezavo na NRP: OB085-17-0124 Semaforske naprave.

12045107 Arhitektonske ovire

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Namen porabe sredstev je bila izvedba del za odpravo arhitektonskih ovir v prometu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji niso bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka ima navezavo na NRP: OB085-17-0032 - investicijski odhodki - arhitektonske ovire

12045113 Usmerjevalni sistem

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena 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 ter prometne signalizacije in prometne opreme,
povzeli pa smo tudi usmeritve za postavljanje turistične in obvestilne prometne signalizacije, ki
smo jih prejeli s strani Direkcije RS za infrastrukturo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
V letu 2020 ni bilo potreb po postavitvi dodatnih usmerjevalnih lamel.

12045114 Celostna prometna strategija

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Namen Celostne prometne strategije v občini Novo mesto je spodbujati bolj trajnostno naravnan
promet v občini. CPS se izvaja v okviru rednih programov s področja mobilnosti, ter načrtovanja
in izgradnje infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji niso bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka ima navezavo na NRP OB085-16-0150 Celostna prometna strategija.
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12045115 Meritve v prometu

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Poleg stalnih merilnih mest smo v letu 2020 izvedli meritve v prometu na občasnih merilnih
mestih na občinskih cestah in državnih cestah na območju Mestne občine Novo mesto. Meritve
so bile opravljene s pomočjo radarskih tabel. Rezultati meritev, ki so bile izvedene s pomočjo
števca prometa, se glede na izbrane lokacije večinoma podvajajo. Na podlagi podatkov iz
stalnih in občasnih merilnih mest smo v sodelovanju s Policijsko postajo Novo mesto in SOU
pripravili izhodišča za izvajanje aktivnosti na področju nadzora hitrosti vožnje v prometu s strani
obeh organov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
V letu 2020 so se aktivnosti meritev izvajale v okviru drugih pravic porabe.

12045116 Parkirna hiša in parkirišča

33 0 .0 9 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za vzdrževanje in urejanje parkirnih prostorov v parkirni hiši in javnih
parkirnih prostorov na območju ožjega in širšega mestnega jedra, parkirnih prostorov za
dostavna vozila in avtodome ter za vzdrževanje in upravljanja polnilnic za električna vozila.
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 OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča.

12045117 Najem površin za parkiranje

27 . 56 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za namen zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest. Parkirišča
za parkiranje na območju parkirišča Kandija so pomembna z vidika zagotavljanja zadostnih
parkirnih površin za potrebe mestnega jedra ob prireditvah pomembnih za Mestno občino Novo
mesto, parkirišča Novi trg, za pošto na območju nekdanje stavbe Novi trg 6 pa za dostop do
mestnega jedra in poslovnega dela Novi trg.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je v izvajanju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka nima navezave na NRP.

12045118 Prometna varnost in preventiva

3. 4 76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za aktivnosti prometne varnosti in preventive in za delovanje SPV.
V letu 2020 so bile realizirane naslednje aktivnosti – delo SPV: priprava poročila o delu v letu
2019 , nakup prometno tehnične opreme - merilnik MHP 50; projekt Skupaj za večjo varnost,
sodelovanje pri izvedbi akcije BODI preVIDEN v sklopu nacionalne akcije Pešec, sodelovanje
pri izvedbi akcije MOBITEL v okviru nacionalne akcije AVP, sodelovanje v izvedbi akcij
HITROST in ALKOHOL , sodelovanje v akciji Mobilni telefoni v sodelovanju s podjetjem Arriva
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(opozorilo voznikom, plakati, prispevek na lokalni TV), sodelovanje s Policijsko postajo NM –
opozarjanje voznikov, poostren nadzor, sodelovanje v akciji Alkohol – 40 dni brez alkohola –
posredovano spletno povabilo k sodelovanju in video gradiva na temo alkohol; plakat, letak,
zgibanka, organiziran ogled prometnega okolja v spremstvu policista za predšolske otroke,
organizacija in izvedba prometno preventivnih delavnic za starejše občane v sodelovanju z
ZŠAM in AVP, organizacija srečanja SPV na Rotovžu – avgust 2020 (ravnatelji srednjih in
osnovnih šol, vrtcev, predstavniki Policije, ZŠAM, Zavod RS za šolstvo OE NM, MONM in AVP),
izvedba oglaševanja v sklopu akcije »Prvi šolski dan« na TV Vaš kanal, sodelovanje s
prostovoljci ZŠAM in Policijo v okviru akcije »Prvi šolski dan«,
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

12045119 Nacionalni program varnosti c est. prometa

3. 9 47 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za izvedbo aktivnosti SPV in posameznih preventivnih akcij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji niso bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-17-0020 - Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cestnega prometa; nakup
opreme za izboljšanje prometne varnosti

12045120 Avtobusna postaja NM - glavna

33 . 74 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje glavne Avtobusne postaje Novo mesto.
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
Postavka nima navezave na NRP.

12045122 Cestni promet - urejanje

21 . 59 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V okviru urejanja občinskih cest oddelek izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje in soglasja
k projektnim dokumentacijam, soglasja za prekope občinskih cest, soglasja za postavitve
začasnih, enostavnih in nezahtevnih objektov. Udeležuje se geodetskih meritev in ustnih
obravnav ter tehničnih pregledov. Pri vzdrževanju cest vodi naročila in pregleduje izvedena
dela. Izvaja se urejanje in izvedba vertikalne, horizontalne prometne signalizacije in prometne
opreme, ukrepe za izboljšanje prometne varnosti, urejanje kolesarskih stez, prehodov za pešce
in druge izboljšave na področju prometa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji niso bili doseženi.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Proračunska postavka je v navezavi z NRP.

12045123 Razvoj pametnega mesta

2. 2 51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Mestna občina Novo mesto skladno s Strategijo digitalnega razvoja MO Novo mesto 2030
razvija aplikacije tehnologij pametnega mesta v okviru rešitev, ki jih omogoča internet stvari
(IoT).
Rešitve izvedene v okviru pametnih mest so namenjene povečevanju kakovosti življenja v
mestih. V okviru aktivnosti MO Novo mesto razvija različne napredne rešitve, ki so povezane z
varovanjem okolja ter merjenjem kakovosti zraka, porabe virov, razvoj pametne ulične
razsvetljave ter storitve za občane. Internet stvari omogoča povezovanje velike količine naprav
z vgrajenimi tipali, ki samostojno komunicirajo tako med seboj kot z najrazličnejšimi aplikacijami.
Aktivnosti so skladne z evropskimi in državnimi strateškimi usmeritvami na področju
digitalizacije lokalnih skupnosti in urbanih območij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Programi in aktivnosti so bili realizirani v okviru zastavljenih ciljev.

12045124 Prevozi z električnim minibusom

8. 8 81 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za izvajanje prevozov v ožjem mestnem delu, z namenom izboljšanja
dostopa v mestno jedro. Prevoz izvaja 5 voznikov z električnim vozilom. Prevoz se izvaja od
ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00, ter v soboto od 8:30 do 13:00 ure.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je dosegel svoje cilje in namen. Med občani so prevozi lepo sprejeti.

2311063009 Ureditev avtobusnega postajališča
Gabrje

v

naselju
98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za plačilo računa za izvedbo koordinacije VZD pri izgradnji
avtobusnega postajališča v naselju Gabrje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj je bil dosežen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje

2311063015 Parkirna hiša Kapitelj

1. 7 87 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Izdelana je bila dodatna idejna projektna rešitev parkirne hiše z varianta z mehanskim
transportnim sistemom in zmanjšanim obsegom tangiranih zemljišč.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Realizacija je uspešna v okviru danih pogojev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

2311063018 Ureditev glavne avtobusne postaje NM

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje glavne Avtobusne postaje Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji niso bili realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka ima navezavo na NRP: OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM.

2312045108 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča 28 . 99 5
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za investicijska dela na opremi avtobusnih postajališč.
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
OB085-17-0122 Investicijski odhodki–avtobusna postajališča.

2312045124 Avtobusno postajališče Mali Orehek

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena izdelavi PZI za ureditev avtobusnega postajališča Mali Orehek.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj ni bil dosežen. AP se v soglasju z KS Stopiče ne izvede.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka ima navezavo na NRP.

2312045125 Šolska pot Lešnica - Otočec

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Izdelava PZI za ureditev šolske poti Lešnica - OŠ Otočec.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji niso bili doseženi.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka ima navezavo na NRP.

2312045126 Avtobusno postajališče v Birčni vasi

13 5 .8 9 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo avtobusnega postajališča v Birčni vasi ob regionalni
cesti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj ni bil dosežen. V sklopu investicije z Direkcijo, kot investitorko, so se poračunala
tudi minula vlaganja občine v projektno dokumentacijo in sredstva vložena v odkupe zemljišč
skladno s podpisanim sporazumom o sofinanciranju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Izgradnja avtobusnega postajališča v Birčni vasi se navezuje na NRP: OB085-19-0022.

4013
OBČINSK A
GOSPOD ARSTVO

UPR AV A

11064004 Javna razsvetljava - tokovina

-

CESTNO
2.973.542 €
20 2 .5 9 3 €

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

11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje

14 8 .8 3 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na področju gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave je sklenjena Koncesijska
pogodba za izvajanje storitve izbirne gospodarske javne službe, urejanja objektov in naprav
javne razsvetljave na območju Mestne občine Novo mesto in sicer s koncesionarjem Gregorič
Elektromehanika d.o.o. Koncesionar izvaja ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja
javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto. Nujna redna vzdrževalna dela so v letu 2020
zajemala zamenjavo svetil in svetilk, zamenjava drogov svetil in drugih naprav, popravilo
oziroma menjavo sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo, čiščenje in redno vzdrževanje
drogov in drugih delov javne razsvetljave, intervencije na javni razsvetljavi, vodenje katastra in
kontrolne knjige, izvedbo dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi, dajanje mnenj v zvezi z
javno razsvetljavo, druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis ter izdelavo letnega
načrta urejanja javne razsvetljave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka nima navezave na NRP.
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13045101 Vzdrževanje občinskih cest

1. 6 04 .5 0 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto (DUL, št.
9/18) določa na območju Mestne občine Novo mesto 412,072 km kategoriziranih občinskih cest,
od tega 155,046 km lokalnih cest ter 257,026 km javnih poti. Vzdrževanje kategoriziranih
občinskih cest in ne kategoriziranih občinskih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet,
obsega zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi snega...),
kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova
horizontalne signalizacije, čiščenje, popravila cestne opreme, sanacija vozišča…).
Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o rednem
vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). Plačevanje poteka na osnovi potrjenih
situacij o izvršenih delih.
Z odlokom je predviden koncesijski način izvajanja vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec
gospodarske javne službe je koncesionar družba CGP, družba za gradbeništvo, inženiring,
proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d.
Koncesija je bila za obdobje štirih let podeljena v mesecu septembru 2018.
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 zakonsko določenih aktivnosti in ob upoštevanju
povprečnih zimskih razmer, znaša vrednost del po koncesijski pogodbi okoli 2.240.000,00
evrov. Praktično so lahko stroški izvajanja tudi večji od ocenjenih v koncesiji. Glede na izkušnje
v zadnjih letih pa so stroški izvajanja zimske službe med 40 in 70 % ocenjene vrednosti
koncesije.
V sklopu vzdrževanja občinskih cest so potekale aktivnosti, in sicer izvajanje zimske službe od
novembra – do marca, čiščenje peskolovov in rešetk meteorne kanalizacije; po izvajanju zimske
službe je bil odstranjen pesek in ostale usedline, prav tako je bilo potrebno izredno čiščenje
objektov za odvodnjavanje meteornih vod ob nalivih v poletnem času, sanacija in izvedba
odvodnjavanja meteorne kanalizacije (dežne rešetke, mulde, meteorna kanalizacija, izvedli smo
obrezovanje dreves in grmičevja ob kategoriziranih cestah, predvsem ob lokalnih cestah, izvedli
smo košnjo na območju cestišča, predvsem ob lokalnih cestah. K vzdrževanju občinskih cest
sodi tudi vzdrževanje objektov na cestni mreži, predvsem mostov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenega plana.

13045102 Popravilo mostov

81 . 88 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila planirana za popravilo mostov 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 v okviru zastavljenega plana.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov

13045104 Obnova mej ob javnih poteh

0 €

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
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mesto je še vedno velik delež lokalnih cest, ki po posegu niso bile geodetsko odmerjene in
zemljiško knjižno urejene. Z načrtovanimi sredstvi smo izvedli odkupe zemljišč.
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 inšpektorjev, odškodnine, ukinitve ...).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je v izvajanju.

2311064007 Urejanje pešpoti

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva s postavke niso bila porabljena, ker je bilo vzdrževanje pešpoti izvedeno v okviru
urejanja javnih površin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

2312045103 Urejanje kolesarskih stez

9. 0 10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije oz. elaboratov nove prometne
ureditve in izvedbo ukrepov na podlagi izdelane investicijsko-tehnične dokumentacije za
ureditev kolesarske infrastrukture.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za GONM
postajo in izdelavo projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije IZP za del trase
regionalne kolesarske povezave R18 (Novo mesto – Metlika).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so: izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje,
večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora
trajnostni mobilnosti, kar je bilo doseženo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez.

2312045104 Sava Krka Bike

6. 4 18 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
S projektom »S kolesom ob Savi in Krki (Sava Krka bike)«, ki je skupni projekt štirinajstih občin
posavske in dolenjske regije ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), se v prostor umešča
državna kolesarska povezava, ki bo urejena in zgrajena fazno. Namen projekta je umestitev in
ureditev državnih kolesarskih povezav na območju vseh sodelujočih občin. Gre za kolesarske
povezave, ki so v državnih razvojnih dokumentih prepoznane kot strateške in predstavljajo
hrbtenico omrežja, na katero se navezujejo lokalne ureditve. Prva faza, ki je bila zaključena v
letu 2016, se je nanašala na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti
in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega
Investicijskega projekta (DIIP) za vključitev projekta v državni Načrt razvojnih projektov.
Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Za strokovno pomoč pri
projektu sta zadolžena Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto. V
letu 2019 je DRSI začela s prometno označitvijo trase. MoNm je pri označitvi trase sodelovala in
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podala konstruktivne pripombe in predloge. V interesu občine je, da se na odsekih, kjer je
problem varnega vodenja kolesarja, zgradijo nove kolesarske površine. Za ureditev kolesarske
poti na odseku Krka - Žihovo Selo, je izdelan projekt PZI. Recenziran projekt PZI je predan
DRSI, ki je zadolžen za izvedbo investicije. V letu 2020 je bil odkup zemljišč za odsek Krka –
Žihovo selo zaključen.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za nakup potrebnih zemljišč.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
V letu 2020 je bila načrtovano plačilo kupnin in odškodnin za potrebna zemljišča, na odseku
Krka-Žihovo selo, kar je bilo v celoti doseženo in realizirano.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-14-0092 Sava Krka Bike.

2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu 3. 9 41
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za izdelavo načrtov, projektov za investicije v cestnem gospodarstvu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekt je v izvajanju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Projekt ima navezavo na NRP: OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu.

2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

20 3 .4 1 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sanacija in preplastitev lokalnih cest – več kot polovico cest je brez zapornega sloja, kar je
razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj
poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe; Kočevarjeva ulica, Trška
gora, Črešnjice na vrhu, Črešnjice ovinek, Dolenja vas, Skalna ulica, Grbe II del, Sanacija
Usada Gabrje, Daljni vrh, Gorenje Kamenje, Prisojna pot, K Roku I. faza, Veliki Slatnik.
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
NRP OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

2313045113 Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664)

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila načrtovana v primeru nepredvidenih stroškov, ki jih v letu 2020 ni bilo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP: OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)
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2313045115 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Gradnja je bila zaključena v letu 2019. V letu 2020 je potekala parcelacija z gradnjo tangiranih
zemljišč.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Gradnja je zaključena in sofinancerska sredstva počrpana. Potrebno je še skleniti anekse k
pogodbam za zemljišča.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

2313045118 Brv in kolesarska pot - Irča vas

51 . 10 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V marcu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, sledil je javni razpis za izvajalca gradnje.
Oddana je bila vloga za sofinanciranje z EU sredstvi na MZI.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili v okviru danosti zadovoljivo doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas

2313045119 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)
0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila planirana za primer nepredvidenih stroškov, ki jih v letu 2020 ni bilo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP: OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)

2313045120 Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče
Srebrniče
11 . 68 3 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena izplačilo odškodnin po služnostnih pogodbah, plačilo PZI projektne
dokumentacije in recenzije.
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
OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče
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2313045124 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas) 0

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila predvidena za izvedbo prve faze križišča v Žabji vasi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj v celoti ni bil dosežen, ker Direkcija ni uspela doseči dogovora z lastnikom glede
izpraznitve objekta predvidenega za rušenje. Posledično zato ni prišlo do objave javnega
naročila in s tem začetka gradnje.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Projekt se navezuje na NRP: OB085-13-0078 Ureditev Belok. c. v NM (križišče Žabja vas).

2313045126 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila planirana za nakupe zemljišč.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj ni bil dosežen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

2313045129 Ureditev Westrove ulice

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za aktivnosti na rekonstrukciji Westrove ulice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj ni bil dosežen zaradi sodne določitve meje na enem zemljišču.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP: OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice.

2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija

10 3 .9 0 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 je bil izdelan projekt za izvedbo gradnje, pridobljeno gradbeno dovoljenje in oddana
vloga za pridobitev EU sredstev na MZI.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili uspešno doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot – Loka -Kandija
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2313045133 Križ. glavna cesta G2 -105/0526: križišče Stopiče 0

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo križišča, vendar niso bila porabljena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj ni bil dosežen. Direkcija pripravlja projektno nalogo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče

2313045135 Rekonstrukcija
Birčna vas

regionalne ceste skozi naselje
0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Planirana sredstva niso bila porabljena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj ni bil dosežen, sklenjen pa je bil dogovor o razdelitvi projekta v dve fazi in sicer
prva faza od OŠ v Birčni vasi do priključka v približni stacionaži 16.230 in druga faza, ki zajema
širitev obstoječega podvoza.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas se navezuje na NRP: OB084-15-0080.
V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija regionalne ceste od podvoza pod železniško
progo do OŠ v Birčni vasi z ureditvijo pločnika, avtobusnega obračališča in postajališča, lokalne
ceste, lokalnih priključkov in ureditev gospodarske javne infrastrukture.

2313045138 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice Belokranjska c.)
0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V drugi polovici leta je bila pripravljena projektna naloga za SP in OPPN, razpisna
dokumentacija in objavljeno javno naročilo in izbran izdelovalec strokovnih podlag in OPPN.V
drugi polovici leta 2020 se je pripravila razpisna dokumentacija za javno naročilo strokovnih
podlag in OPPN za Južno zbirno cesto. Javno naročilo je bilo zaključeno in izdelovalec izbran
šele konec leta 2020, zato sredstva še niso bila porabljena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili le delno doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-17-0071 - v l. 2020 smo pričeli s pripravo OPPN za Južno zbirno cesto, ki je načrtovana
z OPN z namenom, da se južni del mesta in prostorski razvoj, ki je načrtovan ob njej ustrezno
naveže in poveže na cestno mrežo Novega mesta. Približno 1,8 km dolga južna zbirna cesta se
bo na vzhodu navezala na Belokranjsko cesto (G2-105/0256 Novo mesto-Metlika) na zahodu
pa na Šmihelsko cesto (R3 664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto) oziroma na predvideno
zahodno obvoznico Novega mesta, ki je načrtovana z Državnim prostorskim načrtom za
državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline.
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2313045139 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os 0

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Planirana sredstva niso bila porabljena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva so bila načrtovana v primeru nepredvidenih stroškov, ki jih v letu 2020 ni bilo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-17-0072 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os

2313045144 Kolesarska povezava Drska - Bršljin

35 . 46 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Zaključilo se je projektiranje projekta za izvedbo in oddala vloga za sofinanciranje z EU sredstvi
na MZI.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji si bili v okviru danosti uspešno doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin

2313045145 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

23 2 .6 7 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije, nakupe zemljišč, ureditev služnosti in
dopolnitev projektne dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj je bil dosežen. V sklopu investicije z Direkcijo, kot investitorko, so se poračunala
tudi minula vlaganja občine v projektno dokumentacijo in sredstva vložena v odkupe zemljišč
skladno s podpisanim sporazumom o sofinanciranju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP: OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

2313045148 Ureditev križišča - Cesta brigad z Andrijaničevo
ulico
18 6 .5 3 2 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za ureditev križišča Andrijaničeve ulice in Ceste Brigad.
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
OB085-19-0013 Ureditev križišča - Cesta brigad z Adrijaničevo ulico
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2313045149 Ureditev poti ob Težki vodi

2. 4 51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Večnamenska pot ob Težki vodi poteka od novo urejenega parkirišča ob levem bregu potoka
Težka voda do Šmihelske ceste (Varstveni center Novo mesto) in naprej ob železniškem
viaduktu (Revoz) do Mordaxovega sprehajališča. Dolžina poti bo cca 1.100 m, širina cca 2,5 m,
hkrati se bo zgradila nova javna razsvetljava in delno obnovila javna kanalizacija in sicer na
odseku, kjer jo pot tangira (v dolžini cca 800 m). Gradnja večnamenske poti se bo pričela po
pridobitvi projekte dokumentacije in potrebnih zemljišč za gradnjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo in projektne dokumentacije ni realizirana v skladu s
pričakovanji.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-19-0014 - Ureditev peš poti ob Težki vodi.

2313045150 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto Straža"
34 . 92 4 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Osnovni namen izgradnje regionalnih kolesarskih povezav je ureditev varnega kolesarskega
prometa, ki bodo Novo mesto povezale s sosednjimi lokalnimi središči. Z investicijo se bo
omogočila dnevna migracija kolesarjev iz sosednjih lokalnih središč proti zaposlitvenem in
upravnem središču regije, Novemu mestu. S tem se bodo spreminjale tudi potovalne navade
prebivalcev, pri čemer se strmi k temu, da kolo postane dobra alternativa osebnemu vozilu.
Povečala se bo tudi prometna varnost kolesarjev zaradi urejenih kolesarskih povezav, kar bo
vplivalo tudi na povečanje števila dnevnih kolesarjev. Osnovni namen izgradnje regionalne
kolesarske povezave Novo mesto - Straža je ureditev varnega kolesarskega prometa
zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI, presojo
prometne varnosti in odškodnine za ustanovljene služnosti na zemljiščih potrebnih za gradnjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Meseca decembra 2017 je bila naročena izdelava osnovne projektne in investicijske
dokumentacije, ki vključuje IDZ in DIIP. Izdelana investicijska dokumentacija je bila podlaga za
prijavo za črpanje evropskih sredstev, ki bodo zagotavljali večinski delež predvidenih stroškov
za izvedbo investicije. V letu 2018 so bile izdelane projektne naloge, ki so bile potrjene v letu
2019 in so bile podlaga za naročilo in izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo. Z občinami,
partnerkami v projektu so bili podpisani sporazumi o izvedbi projekta za pripravo in izvedbo
skupnega projekt ter soglasno dogovorjeno, da je nosilka posameznega projekta Mestna občina
Novo mesto. Ravno tako je bil 1. 6. 2018 med vsemi vključenimi občinami in Ministrstvom za
infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) sklenjen Dogovor o sodelovanju pri
vzpostavitvi kolesarskih povezav na območju Dolenjske. V letu 2019 je bila za regionalno
kolesarsko povezavo Novo mesto – Straža pripravljena razpisna dokumentacija za skupno
javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI in uspešno izvedeno skupno javno
naročilo. Izdelava projektne dokumentacije PZI je bila zaključena v letu 2020. V drugi polovici
leta 2020 so se pričeli postopki za pripravo vloge za neposredno potrditev operacije (vloga,
priloge, investicijska dokumentacija) ter odkupi potrebnih zemljišč za gradnjo.
Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za
kolesarje, povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem
naselju, vplivanje na spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot
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alternative osebnemu avto prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in
primestnih potovanjih, izboljšanje kakovosti zraka (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega
avtomobilskega prometa, zmanjšanje onesnaževanja z delci PM10), pozitivno vplivati na zdrav
način življenja občanov, izboljšanje podobe občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in
celovitosti.
Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Straže do Novega mesta.
Za dosego ciljev je bilo v letu 2020 za regionalno kolesarsko povezavo NM – Straža izdelana
projektna dokumentacija PZI s presojo prometne varnosti in pridobljena potrebna zemljišča.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-19-0015 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža".
Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega
prometa med Stražo in Novim mestom za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v okviru
mehanizma Dogovor za razvoj regije.

2313045151 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto Šmarješke Toplice - Škocjan"
85 4 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Osnovni namen izgradnje regionalnih kolesarskih povezav je ureditev varnega kolesarskega
prometa, ki bodo Novo mesto povezale s sosednjimi lokalnimi središči. Z investicijo se bo
omogočila dnevna migracija kolesarjev iz sosednjih lokalnih središč proti zaposlitvenem in
upravnem središču regije, Novemu mestu. S tem se bodo spreminjale tudi potovalne navade
prebivalcev, pri čemer se strmi k temu, da kolo postane dobra alternativa osebnemu vozilu.
Povečala se bo tudi prometna varnost kolesarjev zaradi urejenih kolesarskih povezav, kar bo
vplivalo tudi na povečanje števila dnevnih kolesarjev. Osnovni namen izgradnje regionalne
kolesarske povezave Novo mesto – Šmarješke Toplice - Škocjan je ureditev varnega
kolesarskega prometa zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v okviru mehanizma Dogovor za
razvoj regije.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo skupnega javnega naročila za izdelavo PZI
projektne dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Meseca decembra 2017 je bila naročena izdelava osnovne projektne in investicijske
dokumentacije, ki vključuje IDZ in DIIP. Izdelana investicijska dokumentacija je bila podlaga za
prijavo za črpanje evropskih sredstev, ki bodo zagotavljali večinski delež predvidenih stroškov
za izvedbo investicije. V letu 2018 so bile izdelane projektne naloge, ki so bile potrjene v letu
2019 in so bile podlaga za naročilo in izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo. Z občinami,
partnerkami v projektu so bili podpisani sporazumi o izvedbi projekta za pripravo in izvedbo
skupnega projekt ter soglasno dogovorjeno, da je nosilka posameznega projekta Mestna občina
Novo mesto. Ravno tako je bil 1. 6. 2018 med vsemi vključenimi občinami in Ministrstvom za
infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) sklenjen Dogovor o sodelovanju pri
vzpostavitvi kolesarskih povezav na območju Dolenjske. V letu 2019 je bila za regionalno
kolesarsko povezavo Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan pripravljena razpisna
dokumentacija za skupno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Skupno
javno naročilo je bilo izvedeno v letu 2020. Izdelava projektne dokumentacije PZI je bila v letu
2020 v izdelavi. V drugi polovici leta 2020 so se pričeli postopki za pripravo vloge za
neposredno potrditev operacije (vloga, priloge, investicijska dokumentacija) ter odkupi potrebnih
zemljišč za gradnjo.
Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za
kolesarje, povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem
naselju, vplivanje na spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot
alternative osebnemu avto prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in
primestnih potovanjih, izboljšanje kakovosti zraka (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega
86

avtomobilskega prometa, zmanjšanje onesnaževanja z delci PM10), pozitivno vplivati na zdrav
način življenja občanov, izboljšanje podobe občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in
celovitosti.
Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Škocjana in Šmarjeških
Toplic do Novega mesta.
Za dosego ciljev je bilo v letu 2020 za regionalno kolesarsko povezavo Novo mesto –
Šmarješke Toplice – Škocjan pripravljena razpisna dokumentacija za skupno javno naročilo za
izdelavo projektne dokumentacije PZI in uspešno izvedeno skupno javno naročilo. Izdelava
projektne dokumentacije PZI se je začela julija 2020. Zaradi težav pri izbiri izvajalca izdelave
PZI načrtovan cilj izdelave končne projektne dokumentacije PZI ni bil v celoti realiziran.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-19-0016 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan".
Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega
prometa med Škocjanom, Šmarješkimi Toplicami in Novim mestom za zagotavljanje trajnostne
mobilnosti, v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije.

2313045152 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna
Peč - Novo mesto"
85 4 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Osnovni namen izgradnje regionalnih kolesarskih povezav je ureditev varnega kolesarskega
prometa, ki bodo Novo mesto povezale s sosednjimi lokalnimi središči. Z investicijo se bo
omogočila dnevna migracija kolesarjev iz sosednjih lokalnih središč proti zaposlitvenem in
upravnem središču regije, Novemu mestu. S tem se bodo spreminjale tudi potovalne navade
prebivalcev, pri čemer se strmi k temu, da kolo postane dobra alternativa osebnemu vozilu.
Povečala se bo tudi prometna varnost kolesarjev zaradi urejenih kolesarskih povezav, kar bo
vplivalo tudi na povečanje števila dnevnih kolesarjev. Osnovni namen izgradnje regionalne
kolesarske povezave Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto je ureditev varnega kolesarskega
prometa zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo skupnega javnega naročila za izdelavo PZI
projektne dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Meseca decembra 2017 je bila naročena izdelava osnovne projektne in investicijske
dokumentacije, ki vključuje IDZ in DIIP. Izdelana investicijska dokumentacija je bila podlaga za
prijavo za črpanje evropskih sredstev, ki bodo zagotavljali večinski delež predvidenih stroškov
za izvedbo investicije. V letu 2018 so bile izdelane projektne naloge, ki so bile potrjene v letu
2019 in so bile podlaga za naročilo in izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo. Z občinami,
partnerkami v projektu so bili podpisani sporazumi o izvedbi projekta za pripravo in izvedbo
skupnega projekt ter soglasno dogovorjeno, da je nosilka posameznega projekta Mestna občina
Novo mesto. Ravno tako je bil 1. 6. 2018 med vsemi vključenimi občinami in Ministrstvom za
infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) sklenjen Dogovor o sodelovanju pri
vzpostavitvi kolesarskih povezav na območju Dolenjske. V letu 2019 je bila za regionalno
kolesarsko povezavo Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto pripravljena razpisna dokumentacija
za skupno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Skupno javno naročilo je
bilo izvedeno v letu 2020. Izdelava projektne dokumentacije PZI je bila v letu 2020 v izdelavi. V
drugi polovici leta 2020 so se pričeli postopki za pripravo vloge za neposredno potrditev
operacije (vloga, priloge, investicijska dokumentacija) ter odkupi potrebnih zemljišč za gradnjo.
Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za
kolesarje, povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem
naselju, vplivanje na spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot
alternative osebnemu avto prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in
primestnih potovanjih, izboljšanje kakovosti zraka (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega
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avtomobilskega prometa, zmanjšanje onesnaževanja z delci PM10), pozitivno vplivati na zdrav
način življenja občanov, izboljšanje podobe občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in
celovitosti.
Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Trebnjega in Mirne Peči do
Novega mesta.
Za dosego ciljev je bilo v letu 2020 za regionalno kolesarsko povezavo Trebnje – Mirna Peč –
Novo mesto pripravljena razpisna dokumentacija za skupno javno naročilo za izdelavo
projektne dokumentacije PZI in uspešno izvedeno skupno javno naročilo. Izdelava projektne
dokumentacije PZI se je začela julija 2020. Zaradi težav pri izbiri izvajalca izdelave PZI
načrtovan cilj izdelave končne projektne dokumentacije PZI ni bil v celoti realiziran.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto".
Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega
prometa med Trebnjim, Mirno Pečjo in Novim mestom za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v
okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije.

2313045153 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na
odseku med Ragovo - Krka
49 . 71 2 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Predmet projekta je rekonstrukcija ceste in izgradnja peš in kolesarskih površin (večnamenska
pot) na odseku med naseljem Ragovo in naseljem Krka. Načrtuje se celovita ureditev območja z
ustrezno cestno povezavo, kolesarsko in peš potjo, prenova oziroma dograditvijo gospodarske
javne in druge infrastrukture ter izvedbo premostitvenega objekta. Načrtovana cestna,
kolesarska in peš ureditev se na eni strani naveže na Levičnikovo cesto in na cesto Ragovo ter
na drugi strani na daljinsko kolesarsko povezavo Sava - Krka bike med naseljem Krka in
Žihovim selom. Preko povezave med naseljem Ragovo in Krka je predviden potek 3. razvojne
osi, ki je ustrezno upoštevan. Za dostop do gradbišča hitre ceste 3 . razvojne osi se bodo
uporabljali odseki lokalnih cest med naseljema Ragovo in Krka. Na celotnem poteku je
predvideno urejanje peš in kolesarskih površin. Predlagani posegi za umeščanje večnamenske
poti so načrtovani tako, da bodo povezali obstoječe in predvidene odseke kolesarskih in peš
povezav v sklenjeno in varno omrežje teh povezav Novega mesta, ki se bo postopno
dograjevalo. V letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI in začetek pridobivanja
zemljišč, potrebnih za realizacijo projekta. V letu 2020 je bila pridobljena večina potrebnih
zemljišč za gradnjo, naročena recenzija PZI dokumentacije za rekonstrukcijo ceste, skladno z
ZCes-1 ter izvedena usklajevanja in dogovori z DARS glede medsebojnih razmerij v zvezi z
izgradnjo 3. razvojne osi in uporabe lokalnih cest za gradbiščne ceste.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena plačilo izdelane PZI projektne dokumentacije ter nakup
potrebnih zemljišč.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so ureditev zbirne mestne ceste št. 299060 na odseku od križišča z zbirno mestno cesto št.
299062 do križišča priključka G2 105 na odseku 472 in lokalne ceste št. 295211, v dolžini 327
m, ureditev priključka G2 105 na odseku 472 (priključek Ragovo) v dolžini 120 m, ureditev
lokalne ceste št. 295211 od križišča z zbirno mestno cesto št 299062 do križišča priključka G2
105/472 in naprej do priključka nekategorizirane poti v dolžini 1620 m (med Ragovim in Krko) in
ureditev nekategorizirane poti konec naselja Krka v dolžini 110 m. Na celotne poteku je
predvideno urejanje peš in kolesarskih površin ter javna razsvetljava.
Za dosego ciljev je bilo v letu 2020 za izdelana projektna dokumentacija PZI ter pridobivanje
potrebnih zemljišč.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-19-0018 Rekonstrukcija ceste in novogradnja kolesarske steze in pešpoti na odseku
med naseljem Ragovo in Krka.

2313045154 Pot od mlina do mlina

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Osnovni namen izgradnje »Poti od mlina do mlina« je, v okviru prizadevanj za oživitev starega
mestnega jedra in izboljšanja kvalitete življenje v mestu, načrtovana površina namenjena
kolesarjem in pešcem, kot eden ključnih elementov zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti
urbanega okolja. Načrtovana trasa ob brežini reke Krke povezuje nekoč delujoča mlina, in sicer
na eni strani Seidlov mlin in na drugi Zajčev mlin, v dolžini poti: 320 m. Načrtovanja je ureditev
poti, izgradnja potrebnih stopnic in zidov ter razsvetljava poti. V letu 2020 so se nadaljevale
aktivnosti v zvezi s pridobivanjem ustreznih zemljišč za izvedbo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zaradi oteženih razmer pridobivanja potrebnih zemljišč in nekaj prilagoditev projektne
dokumentacije zastavljen cilj pridobitve potrebnih zemljišč ni bil realiziran.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-19-0019 Pot od mlina do mlina.
Načrtovana površina namenjena kolesarjem in pešcem, je eden ključnih elementov
zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti urbanega okolja.

2313045155
Topliška
cesta
postajališče do križišča Drska

-

od

križišča

avtobusno
2. 7 72 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za nakupe zemljišč in za novogradnjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj je bil dosežen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP: OB085-19-0023 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska.

2313045156 Rekonstrukcija R3 -664/2501 NM (skozi Šmihel) - 3.
faza
0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Planirana sredstva niso bila porabljena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj ni bil dosežen, saj s strani nosilke investicije Direkcije za infrastrukturo ni bilo
izvedeno naročilo za izbor gradbenega izvajalca in s tem posledično realizacija investicije.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-19-0024 Rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)-3.faza
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2313045157 Tabletka - razširitev krožnega križišča državnih
cest
0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Planirana sredstva niso bila porabljena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj ni bil dosežen, saj s strani nosilke investicije Direkcije za infrastrukturo ni bilo
izvedeno naročilo za izbor gradbenega izvajalca in s tem posledično ni prišlo do realizacije
investicije.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-19-0025 Tabletka-razširitev krožnega križišča državnih cest

2313045159 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Planirana sredstva niso bila porabljena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilj ni bil dosežen, saj s strani nosilke investicije Direkcije za infrastrukturo ni bilo
izvedeno naročilo za izbor gradbenega izvajalca in s tem posledično ni prišlo do realizacije
investicije. Sklenjen je bil le sporazum o sofinanciranju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek

2313045160 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila planirana za naročilo PZI projektne dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj ni bil v celoti dosežen, ker izdelava projektne dokumentacije ni bila zaključena.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085--20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste

2313045162 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo
ulico
0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
S povezovalno cesto med Rozmanovo in Jerebovo ulico se bo povečala preglednost in
pretočnost prometa. Z investicijo oziroma novelacijo projektne dokumentacije se bo pričelo po
pridobitvi - odkupu potrebnih zemljišč.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji niso bili realizirani, ker ni prišlo do sporazuma glede višine odškodnine za odkup
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za gradnjo potrebnega zemljišča.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-20-0025 - Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico.

4014 OBČINSK A UPR AV A - KMETIJSTVO

214.366 €

14042102 Podpora razvoju dopolnilnih dejav nosti na kmetiji
6. 0 00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva na proračunski so bila namenjena sofinanciranju dopolnilnih dejavnosti na štirih
kmetijah. Delež sofinanciranja pri ukrepu Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost - de minimis oz. navedenih dopolnilnih
dejavnosti je bil 17%, realizacija na postavki pa 100%
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj sofinanciranja investicij za posodobitev oziroma modernizacijo obstoječih dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah je bil v celoti realiziran.

14042108 Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji
4. 3 37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Ukrep Pomoč za plačilo zavarovalnih premij je bil namenjen sofinanciranju zavarovalnih premij
domačih živali in kmetijskih posevkov pred posledicami škodnih dogodkov v kmetijski
proizvodnji, s ciljem spodbuditi kmete k večjemu obsegu zavarovanj in s tem zmanjšati
posledice in tveganja zaradi bolezni domačih živali in posledic naravnih nesreč na kmetijskih
pridelkih. Sofinanciranih je bilo skupaj 11 zahtevkov upravičencem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji - sofinanciranje dela zavarovalnih premij s ciljem zavarovanja domačih živali
pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni - je realiziran zadovoljivo ob dejstvu, da se število
upravičencev vsako leto zmanjšuje, kar kaže tudi na zmanjšanje staleža domačih živali oz.
živinorejske proizvodnje v občini. Tudi zavarovanje kmetijskih rastlin pred škodnimi dogodki je
skromno. Upad zavarovanj tako v živinoreji kot v rastlinski pridelavi kaže tudi na dejstvo, da se
kmetje ne odločajo za zavarovanje domačih živali in kmetijskih rastlin predvsem zaradi visokih
cen zavarovalnih premij.

14042111 Zavetišče za zapuščene živali

48 . 60 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za izvajanje GJS. Zavetišče za živali temelji na Odloku o podelitvi
koncesije za opravljanje GJS zavetišča za živali (DUL, št. 45/2016) in je potekalo po ustaljenem
načrtu. Sredstva so se porabila za stroške namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču
(stroški bivalnih prostorov, stroški odlova zapuščenih psov na terenu in oskrba zapuščenih psov
v zavetišču).
Odlov zapuščenih živali na terenu se je izvajal redno na podlagi prejetih klicev prebivalcev,
čemur je sledila njihova nastanitev in oskrba v zavetišču.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
PP se ne navezuje na NRP.

14042114
Posodabljanje
agromelioracije

kmetijskih

gospodarstev

in

77 . 39 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Realizacija je bila nekoliko slabša kot v prejšnjih letih, saj si je zaradi epidemijo nekaj
kmetovalcev premislilo glede nakupa, zaradi negotovosti prihodkov na kmetijah. Kljub temu pa
je zanimanje za ta ukrep veliko, saj so veliko kmetovalcev odloči za nakup kmetijskih strojev in
opreme, naložbe v gradnjo, izvedbo agromelioracij, tj. ureditev kmetijskih zemljišč in postavitev
pašnikov, in obnovo tradicionalne stavbne dediščine na podeželju oz. izvedbo ukrepa varstvo
tradicionalne krajine in stavb.
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 oz. kmetijskih pridelkov,
- izboljšanje rodovitnosti tal in s tem pridelave kakovostnejših pridelkov,
- ohranjanje oz. povečanje obsega obdelanosti kmetijskih zemljišč s ciljem ohranjanja manjših
in srednje 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 pri doseganju zgoraj navedenih dolgoročnih ciljev,
so bili v letu 2020 doseženi.

14042115 Zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč

2. 2 54 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
MONM je štirim upravičencem krila upravičene stroške pravnih in upravnih postopkov, ki so
nastali pri nakupu kmetijskega zemljišča, ki prispeva k zaokrožitvi že obstoječih zemljišč, ki jih
ima kmetija v lasti. S tem ukrepom spodbujamo odkup zemljišč in povečanje obdelovalnih
površin na dolgi rok.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj je dosežen.

14042117 Društva na področju kmetijstva in podeželja

14 . 26 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Finančna sredstva so bila namenjena ukrepu Podpora delovanju društev s področja kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeželja na območju Mestne občine Novo mesto. Zanj smo v letu 2020
prejeli 9 vlog neprofitnih društev oz. združenj.
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 2020. Izvedba
samih aktivnosti je bila nekoliko okrnjena, saj je epidemija omejila marsikatero planirano
aktivnost.

14042122 CLLD,
podeželje

Las in priprava razvojnih programov za
17 . 30 8 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V sklopu postavke se sofinancira izvajanje programa CLLD v okviru Lokalne akcijske skupine,
katere članica je tudi Mestna občina Novo mesto.
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.
Program CLLD prispeva k postopnemu prehodu od sektorskega k teritorialnemu razvojnemu
načrtovanju. Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014-2020, občine, partnerice v LAS, zagotavljajo sredstva koordinatorju
LAS za izvajanje podukrepa "Podpora za tekoče stroške in animacijo".
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Postavka je bila realizirana v okviru zastavljenih ciljev.

14042202 Vzdrževanje gozdnih cest

44 . 20 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki potekajo po zasebnem in državnem
gozdu, po predhodni oceni nujnosti vzdrževanja, opredeli Zavod za gozdove. Sredstva se
zbirajo preko pristojbine, ki jo plačujejo lastniki gozdov in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
RS.
Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest zagotavlja lokalna skupnost na podlagi programa
vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lokalno skupnostjo.
Izvajalec Gozdno gospodarstvo Novo mesto d. d. je bil izbran na podlagi določb Zakona o
javnih naročilih, plačilo pa je izvedeno na podlagi izdane situacije oziroma računa. Določen del
sredstev na osnovi pogodbe in zahtevka povrne Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili izpolnjeni v okviru načrtovanih aktivnosti

4015 OBČINSK A UPR AV A - R AZVOJNI PROJEKTI IN
PODJETNIŠTVO
174.508 €
15041112 Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov
2. 0 00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
MO Novo mesto je v letu 2020 sofinancirala izvajanje dela aktivnosti svetovanj, informiranj in eVEM postopkov ter drugih podpornih aktivnosti za spodbujanje podjetništva za ciljne skupine
mladih, študentov, potencialnih podjetnikov, podjetij, samostojnih podjetnikov in drugih
zainteresiranih občanov. Sredstva so bila realizirana na podlagi triletne pogodbe z Območno
obrtno-podjetniško zbornico Novo mesto o sofinanciranju programov za obrtnike in podjetnike s
sedežem v Mestni občini Novo mesto v letih 2018, 2019, 2020. Cilj aktivnosti, ki so lokalnega
pomena, je omogočiti lažje ustanavljanje podjetij, povečanje informiranosti in znanja za vstop na
samostojno podjetniško pot in premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega
ciklusa. Namen sofinanciranja je spodbujanje podjetništva z zagotavljanjem podpore izvajanju
aktivnosti svetovanj, informiranj in e-VEM postopkov ter drugih aktivnosti v okviru točke VEM, ki
so za občane MONM tako brezplačna.
Sofinanciranje izvajanja tovrstnih aktivnosti predstavlja pomemben program spodbujanja
podjetništva, v katerega se vključujejo lokalne skupnosti na Dolenjskem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

15041113
Sofinanciranje
izobraževanj
podjetnikov in bodočih podjetnikov

in

usposabljanja
8. 0 00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
MO Novo mesto sofinancira dejavnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja obrtnikov,
podjetnikov in bodočih podjetnikov ter spodbujanje razvoja podjetništva, ki se izvajajo na
Razvojnem centru Novo mesto in Območno obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto.
RC Novo mesto je izvajal tovrstne dejavnosti v okviru razvojnega programa "Izzivi za mlade v
letu 2020", v katerem so lokalna podjetja, gospodarstvo oz. skupnost sodelovala z mladimi v
reševanju realnih podjetniških izzivov, s katerimi se soočajo pri svojem poslovanju. Mladi so
tako v okviru jasno opredeljenih izzivov preko krožkov in ostalih oblik aktivnosti ter ob pomoči
mentorjev, predstavili podjetjem in javnosti svoje inovativne rešitve. Gre za program
povezovanja šolskega sistema z gospodarskimi družbami oz. lokalnim okoljem, prenosa idej,
izkušenj in znanja. Mlade na ta način spodbujamo k temu, da že v času šolanja oz. študija
postanejo bolj aktivni, se vključijo tudi v podjetniško okolje in si s tem dvignejo nivo znanja in
kompetenc. Tako so lažje zaposljivi, svoje znanje lahko izkoristijo za zagon svojih podjetij in s
tem ustvarjanje novih delovnih mest.
MO Novo mesto sofinancira tudi programe za obrtnike in podjetnike s sedežem v Mestni občini
Novo mesto, ki potekajo na Območno obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, z namenom, da
se jim omogoči lažji dostop do specializiranih izobraževanj, znanja in posredovanja novosti na
področjih, ki so pomembna za poslovanje obrtnikov in podjetnikov.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

15041115 Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega
inkubatorja Podbreznik
39 . 99 9 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V okviru spodbujanja podjetništva je MO Novo mesto v letu 2020 sofinancirala izvajanje
programa Podjetniškega inkubatorja Podbreznik (PIP), ki pomembno prispeva k ustvarjanju
novih inovativnih podjetij s potencialom rasti in pozitivno vpliva na razvoj podjetniške miselnosti
ter novih idej pri potencialnih podjetnikih (mladi, brezposelni, zaposleni) v lokalnem okolju. Cilj
programa PIP je omogočiti mladim inovativnim podjetjem ter potencialnim podjetnikom lažji
dostop do ustrezne poslovne infrastrukture ter dostop do ustreznih strokovnih znanj in pomoči
pri razvoju poslovne ideje, rasti in prodoru na nove trge. MO Novo mesto je k vzpostavitvi
inkubatorja pristopila že v fazi njegovega načrtovanja in tako že od samega začetka delovanja
vsebinsko in finančno podpira izvajanje programa.
PIP je v letu 2020, kljub težavam podjetij s pandemijo, uspel ohraniti nivo izjemnega leta 2019.
Veliko dela je bilo vloženega v iskanje virov financiranja, nove posle in kontakte za njihova
inkubirana podjetja. V inkubator so na novo sprejeli 5 članov, 20 podjetij je tako v letu 2020
imelo svojo pisarno, 22 podjetnikov pa je bilo vključenih v coworking. Konec leta je bil tako PIP
skorajda v celoti zaseden. Coworking prostor se je izkazal za najbolj ranljivega pri ukrepih za
zajezitev pandemije, saj niso uspeli doseči stopnje zasedenosti preteklega leta. Kljub vsemu je
bilo njihovo poslanstvo - zagotavljanje ustrezne infrastrukture za mlada podjetja - v celoti
izpolnjeno. Uspešno so pomagali podjetjem tudi preko storitev Virtualne pisarne, ki jo je do
sedaj koristilo 41 podjetij. Trenutno poslovni naslov v PIP najema 30 mladih podjetij. Glavni
kazalniki za leto 2020 kažejo, da je bila povprečna zasedenost prostorov 2.373 m2 (najemi,
coworking), število podjetij, nameščenih v inkubator se je povečalo iz 41 na 42, število
zaposlenih v PIP iz 141 na 144, število dogodkov 43 (preteklo leto 74), število udeležencev
dogodkov 1.357 (preteklo leto 1.550).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

15041116 Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko

23 . 49 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva na postavki predstavljajo sredstva, ki so bila namenjena Razvojnemu centru Novo
mesto za izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko. Višina sredstev je primerljiva s tisto iz
predhodnega leta.
Cilj sheme je malim podjetnikom v regiji ponuditi posojila po čim ugodnejši obrestni meri ter
garancije za dana posojila.
Z razpisi so bile podjetnikom omogočene bistveno nižje obrestne mere, kot bi jih lahko sami
dosegli na trgu.
Garancijska shema kot instrument pospeševanja malega gospodarstva poleg ugodne obrestne
mere nudi malim podjetjem in podjetnikom še nižje stroške odobritve posojila in možnost
koriščenja garancije, s katero je podjetjem omogočeno lažje zavarovanje posojila pri bankah.

15041117 Subvencija obrestne mere podjetniških kreditov 27 . 97 7
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto smo v letu 2020 izvedli povabilo za
sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju dolenjske za leto
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2020. Ukrep je namenjen preprečevanju finančne izključenosti pri financiranju in omogočanju
dostopa do finančnih virov predvsem mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom,
zadrugam, zavodom, socialnim podjetjem in društvom.
Na povabilo v letu 2020 je prispelo 39 vlog, od katerih jih je 37 upravičenih do subvencije.
Skupni znesek vseh upravičenih subvencij je znašal 25.453,54 EUR.
Glede na splošno situacijo so bila sredstva na postavki povečana in upravičene subvencije
obrestne mere izplačane vsem upravičencem v celoti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Program je bil realiziran v okviru zastavljenih ciljev.

15041118
Sofinanciranje
regionalnega razvoja

izvajanja

nalog

spodbujanja
19 . 09 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za plačilo sofinanciranja izvajanja nalog spodbujanja regionalnega
razvoja v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Postavka je bila realizirana v okviru zastavljenih ciljev.

15041119 Koordinacija regijskih projektov

18 . 94 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Vlogo koordinatorja regijskih projektov za Mestno občino Novo mesto opravlja Razvojni center
Novo mesto. V okviru nalog koordinator pripravlja in koordinira medregijske in regijske projekte.
Medregijski projekti, ki so se izvajali v letu 2019:
- S kolesom ob Savi in Krki (Sava - Krka bike),
- Regionalne Celostne prometne strategije,
- Hidrološko-hidravlična študija za pripravo celovitih ukrepov poplavne varnosti v porečju Krke in
priprava projektnih rešitev za izvedbo ukrepov poplavne varnosti OPVO Kostanjevica na Krki.
Regijski projekti, ki so se izvajali v letu 2019:
- Kanalizacijski sistemi v regiji JV Slovenija,
- Kolesarska poveza »Do Kolpe skozi Kočevski rog in Gorjance«.
Projekti RC Novo mesto, ki so se izvajali v letu 2019:
- Informacijska točka Europe Direct Novo mesto,
- Internacionalizacija.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Aktivnosti so bile realizirane v okviru zastavljenih ciljev.

15041120 Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije 35 . 00 0
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Center razvoja, raziskav in inovacij (CRRI) je kot samostojna enota Razvojnega centra Novo
mesto začel delovati v letu 2017, v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik. Ustanovljen
je bil ob podpori Mestne občine Novo mesto ter občine Trebnje, Metlika in Črnomelj, z
namenom povezovanja institucij znanja, gospodarstva, srednješolskih izobraževalnih institucij
ter institucij, ki skrbijo za razvoj regije.
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CRRI je usmerjen predvsem na področje industrijske robotike s poslanstvom prispevati k
razvoju regije JV Slovenija s spodbujanjem uvajanja industrijskih robotov v podjetja. Z leti bo
industrijski robotiki dodajal še druge vsebine s strokovnih področij, za katera se bo skupaj z
deležniki ugotovilo, da imajo visok potencial in podporo. Cilji projekta so dvig obsega,
relevantnosti in kvalitete raziskovalnega dela na izobraževalnih institucijah v JV Sloveniji,
prenos znanja v gospodarstvo, vzpostavitev celovitega inovacijskega sistema v JV Sloveniji in
hkrati vzpostavitev celovitega podpornega okolja za spodbujanje podjetništva med mladimi.
MO Novo mesto je do konca leta 2019 sofinancirala projekt CRRI na podlagi krovnega
Partnerskega sporazuma in vsakoletnega potrjenega Programa dela s finančnim načrtom. Na
osnovi doseženih rezultatov so občine podpornice CRRI v letu 2020 izkazale interes za
nadaljevanje
sofinanciranja, saj gre za pomemben povezovalni projekt z namenom
povečevanja inovativnosti in tehnološke razvitosti JV Slovenije na osnovi raziskovalnega dela
ter priložnost za pridobitev novih kompetenc, ki bodo prispevale k skupnim prizadevanjem, da bi
bila JV Slovenija tudi v prihodnje regija odličnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

4016 OBČINSK A UPR AV A - TURIZEM
16047304 Ukrepi in projekti
turističnega razvoja destinacije

na

področju

420.469 €

pospeševanja
73 . 43 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Mestna občina Novo mesto je objavila Javni razpis oziroma javni poziv Mestne občine Novo
mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2020 za področje
sofinanciranja turističnih projektov, ki je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 26/19.
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izvedbe turističnih projektov in turističnih dogodkov v
Mestni občini Novo mesto, ki so zajemali organizacijo javnih turističnih prireditev, izdajo
publikacij ter promocijske aktivnosti prijaviteljev za namene turistične promocije destinacij na
območju Mestne občine Novo mesto.
Na razpis je prispelo 15 vlog, od tega štirim sredstva niso odobrena, ker niso izpolnjevala
pogojev razpisa (sedež v drugi občini, projekt je bil del redne dejavnosti društva).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Turistični projekti se iz leta v leto nadgrajujejo in nekateri med njimi predstavljajo dober
potencial za razvoj turističnih produktov. To so: Začuti Novo mesto v enem dnevu, Večerja na
reki Krki, Hiša umetnosti in obrti Leon ali Center DUO Novo mesto, Vodeni sprehodi po pešpoti
Pozabljene polovice Novega mesta, Spoznaj življenje mladega vinarja na Trški gori.
Od enajstih odobrenih turističnih projektov, jih je realiziranih 8 zaradi epidemije koronavirusa in
ukrepov NIJZ.

16047312 Zavod Novo mesto - turizem

16 . 09 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Leta 2016 ustanovljeni Zavod Novo mesto ima nalogo trajno razvijati področje turizma. Zavod
Novo mesto izvaja programe na področju turizma preko razvoja turistične destinacije in s tem
povezanih turističnih programov in produktov, organizacije prireditev, promocijskih aktivnosti in
aktivnosti podpore turističnemu sektorju v MONM.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
V letu 2020 je zaradi epidemije koronavirusa bilo področje turizma ena najbolj prizadetih panog
na svetu. Tako je Zavod Novo mesto deloval zelo omejeno. Aktivnosti, ki so potekale na
področju turizma so zajemale naslednje:
- priprava novih turističnih produktov,
- produkcija informativno - promocijskega materiala,
- usklajevanje in sodelovanje s Turistično informacijskim centrom Novo mesto,
- vodenje in obdelovanje statističnih podatkov o turistih in njihovih prenočitvah v MONM v času,
ko je bila dovoljena turistična dejavnost in odprtost nastanitvenih obratov,
- urejanje spletne strani www.visitnovomesto.si,
- urednikovanje turističnih vsebin na FB visitnovomesto,
- sodelovanje s predstavniki turističnih organizacij v regiji in državi (STO, MGRT, RDO TZS,
TZDBK, Združenje zgodovinskih mest Slovenije),
- sodelovanje s turističnimi subjekti na območju MONM in širše,
- sodelovanje z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami, domačimi, tujimi in mednarodnimi
združenji, organizacijami in ustanovami.

16047313 Turistično informacijski center

32 . 17 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Dejavnost TIC-a obsega:
- informiranje turistov in drugih obiskovalcev,
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev,
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo
- prodajo lokalnih turističnih spominkov in uradnih spominkov STO,
- vodenje dnevne evidence obiskov v TIC-u,
- organiziranje in vodenje vodniške službe,
- distribuiranje promocijskih materialov
- prodajo vstopnic za dogodke javnih zavodov Mestne občine Novo mesto,
- vpisovanje dogodkov v koledar dogodkov namenjenih turizmu,
- oddajo koles v času poletnega obratovalnega časa,
- sodelovanje s turističnimi subjekti na območju MO Novo mesto in širše,
- sodelovanje s predstavniki turističnih organizacij v regiji in državi,
- povezovanje turističnih ponudnikov v MO Novo mesto in vključevanje v druge turistične
produkte,
- trženje celovite turistične ponudbe Mestne občine Novo mesto (izvajanje študijskih tur za tour
operaterje, novinarje, fotografe, zagotavljanje informatorja na turističnih sejmih),
- sodelovanje pri oblikovanju turistično informacijskih materialov.
Dejavnost izvaja izbrani koncesionar Kompas Novo mesto d.o.o., ki je bil po ukinitvi Zavoda za
turizem Novo mesto v letu 2016 izbran na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto in
istoimenskega odloka o podelitvi koncesije. Izvaja se v obliki pogodbenega javno-zasebnega
partnerstva za obdobje petih let. Vložek Mestne občine Novo mesto znaša največ 33.000 eur
letno (ddv je vključen). Koncesijska dejavnost se izvaja v strogem mestnem jedru.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zaradi epidemije koronavirusa je TIC Novo mesto deloval omejeno in je nekaj mesecev bil zaprt
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(spomladanski in jesensko-zimski del leta), zato je realiziral le del zastavljenega programa.

16047314 Mestna kartica

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za poravnavo storitev svetovanja in strokovne pomoči pri uvedbi
izvajanja storitve »Mestna kartica«.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Aktivnosti v projektu so se zamaknile v leto 2021 zaradi nepredvidenih okoliščin na strani
izvajalca.

2316047313
Portovalu

Parkirišče

za

avtodome

in

osebna

vozila

v

29 8 .7 6 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V območju Športno-rekreacijskega parka Portoval je bilo urejeno novo parkirišče in sicer 42 PM
za osebna vozila, 2 PM s polnilno postajo za električna vozila, 4 PM za invalide in 6 PM za
avtodome z enim oskrbnim mestom za avtodome.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Investicija je bila v celoti realizirana.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-18-0180 - Parkirišče za avtodome i n osebna vozila v Portovalu.

2316047314 Investicije v turistično infrastrukturo

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V zvoniku kapiteljske cerkve se predvideva izgradnja razgledne ploščadi, ki bo služila ogledu
okolice Novega mesta. V ta namen je bila sklenjena ustrezna pogodba z lastnikom. naročeni so
bili tudi PZI projekti za izvedbo gradnje. zaradi plačilnih rokov bo obveznost do projektanta
plačana iz proračuna 2021. Ravno tako tudi sama izvedba, za katero bomo v 2021 izvedli javni
razpis.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji niso bili doseženi, ker je bilo pred naročilom projekta potrebno izvesti še ostale
postopke v zvezi z lastništvom.

4017 OBČINSK A UPR AV A - ST AVBNA ZEMLJIŠČA
1.389.447 €

18061013 Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin

16 0 .7 0 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja z nepremičninami v lasti Mestne občine
Novo mesto, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelave cenitev in izvedenskih mnenj,
davčnih obveznosti, taks in ostalih stroškov.
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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.

2317062002 Vzdrževanje nepremičnin

10 . 00 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje nepremičnin v lasti Mestne občine
Novo mesto in za plačilo drugih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva so bila porabljena za rušitev objekta na Grabnu na trasi javne ceste za potrebe
rekonstrukcije.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-17-10129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin

2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva za pripravo
strokovnih podlag in meril za odmero komunalnega prispevka oziroma za izdelavo programov
opremljanja, ki so pravna podlaga za izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva niso bila porabljena. Izdelava programov opremljanja je bila naročena, vendar niso
bila dokončana v letu 2020, zato bodo storitve plačane v letu 2021.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Proračunska postavka se ne navezuje na NRP, posredno pa je z njimi povezana, saj gre za
investicije v komunalno opremljanje zemljišč, ki se izvajajo ali pa so že bile izvedene, za katere
se s programi opremljanja določi, kolikšen del investicije se prenaša na zavezance za plačilo
komunalnega prispevka in glede na to določi tudi osnove za odmero komunalnega prispevka.

2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih
pravic
1. 1 48 .7 2 9 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za nakup nepremičnin, ki niso bile uvrščene v posamezne
investicije, pa je bila na njih predvidena gradnja gospodarske javne infrastrukture, za nakup
nepremičnin, na katerih smo uveljavljali predkupno pravico v skladu z veljavnimi predpisi, nakup
strateških nepremičnin in nakupu nepremičnin, na katerih je že zgrajena gospodarska javna
infrastruktura (neurejena premoženjsko pravna razmerja iz preteklosti).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami na trgu.
Najpomembnejši pravni posel, ki je bil izveden, je bila menjava nepremičnin s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, s katerim smo pridobili v last nepremičnine za individualno
gradnjo na območju Brod Drage in prodali nepremičnine na območju Podbreznika za gradnjo
večstanovanjskih stavb.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic.

2317062008
Livada

Komunalno

urejanje

obrtno

industrijske

cone
0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila predvidena za izdelavo spremembe projektne dokumentacije za izvedbo
druge faze.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
V letu 2020 je bila izdana naročilnica, porabe sredstev ni bilo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada.

2317062018 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti 0

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 se na tej postavki dejavnosti niso izvajale, ker na sodišču še niso bili končani
postopki v zvezi z ureditvijo meje med investitorjema oz. lastnikoma zemljišč na tem območju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
MONM ne more vplivati na ureditev meja, ki se ureja na sodišču in je pogoj za dokončanje
komunalnega opremljanja zemljišč na navedenem območju.

2317062020 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone
Cikava
51 . 39 8 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V okviru te proračunske postavke so potekale aktivnosti v zvezi z menjavami in odkupi zemljišč
zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja ter izvedba recenzije projektne dokumentacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj je bil dosežen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB 085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava

2317062027 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2018 je bila na pobudo investitorja stanovanjske pozidave na območju OPPN Bučna vasvzhod/1 sklenjena pogodba o opremljanju zemljišč zaradi gradnje stanovanjskih objektov na
ureditvenih enotah A1 in A2. Z navedeno pogodbo se je investitor zavezal pridobiti določena
zemljišča pod načrtovano cesto in izvesti 1. fazo komunalne opreme. Del potrebnih zemljišč za
gradnjo ceste v skupni površini cca. 1.952 m2 pa se je zavezala pridobiti občina. V letu 2020
se je izvajala urejanje še potrebnih odkupov zemljišč in prenos zemljišč pod zgrajeno javno
komunalno opremo na MONM. Investitor je po pogodbi o opremljanju izvedel celotno 1. fazo
komunalne opreme, nedokončana je ostala le zgornja plast asfalta, javna razsvetljava in otroško
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igrišče.
MONM je spremljala in koordinirala gradnjo komunalne opreme na terenu in na vlogo
investitorja pripravila sporazum o spremembi investitorstva in aneks k pogodbi o opremljanju v
zvezi s podaljšanjem roka dokončanja izgradnje komunalne opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj investitorja glede na prvotno načrtovan rok za dokončanje izgradnje 1. faze
komunalne opreme do 1. 7. 2020 ni bil dosežen. Urejeni pa so bili vsi potrebni odkupi zemljišč.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vasvzhod/1.

2317062028 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage
0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V okviru te proračunske postavke se izvajajo aktivnosti v zvezi s komunalnim opremljanjem
zemljišč na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod Drage.
Investitor gradnje prvih dveh objektov 1 in 2 na območju OPPN Mrzla dolina - zahod, ki je po
pogodbi o opremljanju zgradil 1. fazo komunalne opreme, je v preteklem letu odkupil tudi
zemljišča za gradnjo preostalih dveh objektov 3 in 4 na območju OPPN Mrzla dolina – zahod. S
tem v zvezi je na MONM naslovil vlogo za sklenitev aneksa k pogodbi o opremljanju, na podlagi
katerega bi hkrati z gradnjo objektov 3 in 4 zgradil tudi vso potrebno komunalno opremo. Gre za
komunalno opremo po določilih OPPN Mrzla dolina-zahod, načrtovano v končni fazi in skupno
komunalno opremo zemljišč za potrebe OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage. Ta
obsega: dostopno cesto 1A, rekonstrukcijo ulice Brod z novim zavijalnim pasom, avtobusnim
postajališčem, pločniki in kolesarskimi stezami ter rekonstrukcijo obstoječe mešane kanalizacije
na Brodu. Zato so se v letu 2020 med MONM in investitorjema na območju obeh OPPN
nadaljevale aktivnosti v zvezi z uskladitvijo interesov pri realizaciji pozidave in načrtovane
komunalne opreme. Zemljišča na območju OPPN Brod - Drage je od nekdanjega investitorja
Brod Invest v stečaju odkupil Stanovanjski sklad RS, od katerega je MONM v letu 2020
odkupila zemljišča za gradnjo komunalne opreme, vključno z zemljišči za gradnjo skupne
dostopne ceste 1A.S strani investitorja gradnje objekta 3 in 4 na območju OPPN Mrzla dolinazahod so bila odkupljena zemljišča za gradnjo dostopne ceste C in naročena izdelava vse
potrebne projektne dokumentacije za izgradnjo skupne komunalno opremo za oba OPPN in
dokončanje komunalne opreme zemljišč samo na območju OPPN Mrzla dolina-zahod. S strani
MONM pa so se pričeli e postopki za odkup zemljišč za gradnjo avtobusne postaje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
MONM je v sodelovanju z investitorji in lastniki zemljišč na območju OPPN Mrzla dolina-zahod
in OPPN Brod Drage po več letih in zaključenem stečajnem postopku Brod Invest- v stečaju
uspela zagotoviti zemljišča za gradnjo skupne dostopne ceste za območji obeh OPPN.
Z investitorjem gradnje preostalih dveh več stanovanjskih objektov na območju OPPN Mrzla
dolina-zahod pa se je dogovorila tudi, da bo sočasno z gradnjo objektov 3 in 4 zgradil tudi vso
potrebno komunalno opremo, za kar je bil pripravljen aneks k pogodbi o opremljanju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na proračunsko postavko: Izvedba OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage.
NRP OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage.
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2317062032 Komunalno
Brezovici - 2. faza

urejanje

gospodarske

cone

Na

24 4 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Planirana sredstva v okviru proračunske vrstice niso bila porabljena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj ni bil dosežen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB 085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone na Brezovici - 2. faza

2317062033 Gotna vas - izgradnja GJI

15 . 57 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila zagotovljena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za komunalno
urejanje dela območja EUP NM/20-a v Gotni vasi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projekti so izdelani. Cilji so realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-19-0027 Gotna vas - izgradnja GJI

2317062034 Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Predvidena je izvedba sanacije zgrajene komunalne opreme in dokončanje načrtovane
komunalne opreme na podlagi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrvarjev
hrib.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Naročena je bila projektna dokumentacija, ki bo zaključena v letu 2021.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-20-0019 Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib

2317062035 Izvedba OPPN Jakčeva ulica

2. 8 00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 je bila predvidena priprava projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije
kanalizacije in vodovoda na Jakčevi ulici.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj je v celoti dosežen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-20-0022 Izvedba OPPN Jakčeva ulica
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4018
OBČINSK A
GOSPOD ARSTVO

UPRAV A

-

18061002 Upravljanje s stanovanji

STAN OV ANJSKO
371.627 €

33 . 44 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj v lasti Mestne
občine Novo mesto, in sicer za plačilo obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja v
večstanovanjskih stavbah, prispevkov v rezervni sklad, stroškov izvajanja rednih vzdrževalnih in
obnovitvenih del, nujnih intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za izvajanje rednih
pregledov in servisov na skupnih delih in napravah večstanovanjskih stavb, sorazmernih
deležev za vzdrževanje in obnovo skupnih delov večstanovanjskih stavb, obratovalnih stroškov
za nezasedena stanovanja, plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne
odgovornosti lastnika stanovanj (Stanovanjski zakon) in druge nepredvidene stroške.
Potekale so se tudi aktivnosti v zvezi s sofinanciranjem rekonstrukcije in gradnje novih
stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta.
Na »Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim
investitorjem na območju Novega mesta v letu 2020" je prispelo 13 vlog za sofinanciranje. Vse
prispele vloge je odprla in obravnavala Komisija za preučitev utemeljenosti vlog, imenovana s
strani župana MONM, ki se je v letu 2020 sestala 11-krat. Vse pogoje za sofinanciranje po
javnem pozivu je izpolnilo 8 prosilcev, pet vlog pa ni izpolnjevalo pogojev iz javnega poziva.
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.
"Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem
na območju Novega mesta v letu 2020" je dosegel zastavljen cilj, saj se na javni poziv prijavlja
vedno več prosilcev, dodeljena pa so bila tudi vsa razpisana sredstva.

2318061002 Vzdrževanje stanovanj

29 . 99 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva na navedeni postavki smo namenili za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja
stanovanj v lasti Mestne občine Novo mesto, s čimer omogočamo njihovo normalno rabo in
ohranjamo njihovo nespremenjeno uporabno vrednost svojih nepremičnin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano. V okviru te proračunske
postavke je bilo v letu 2020 izvedena celotna prenova stanovanju na Jerebovi ulici 16,
zamenjava tlakov v enem izmed stanovanj na Kočevarjevi ulici 10a in začeta obnova
stanovanja na Ulici Slavka Gruma 66.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-17-0120-Vzdrževanje stanovanj

2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj

30 8 .1 8 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 je bil z javnim razpisom izbran izvajalec gradnje. Gradnja se je začela v juniju 2020.
104

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Investicija se v okviru danih pogojev uspešno izvaja.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

4019 OBČINSK A UPR AV A - UREJ AN JE PROSTOR A
215.381 €

19062009 Operativni stroški priprave razvojnih projektov in
področja prostorskega razvoja
20 3 .3 6 6 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za:
- izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel (zaključno plačilo
iz leta 2019),
- izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠRP Češča vas,
- izdelavo sprememb in dopolnitev OPN MONM,
- izdelavo obstoječega stanja stavb na naslovu Germova 2, 4 in 6,
- izdelavo idejne rešitve razširitve ceste v PIC cikava,
- izdelavo investicijske dokumentacije za konjeniški center Češča vas,
- izdelavo kratkega postopka SD OPN – uskladitev NRP z zemljiškim kastratom v k.o. Zajčji vrh
- izdelavo programa opremljanja za PSC Mačkovec 2,
- izdelavo geotehničine raziskave in geološko geomehanskega poročila za bazenski kompleks v
Češči vasi,
- izdelavo hidrogeoloških raziskav in hidrogeološkega poročila na območju OPPN ŠRP Češča
vas,
- izdelavo programa opremljanja za OPPN GC Na Brezovici,
- izdelavo Pregleda in popisa mesnega drevja ter svetovanje o ustreznosti dreves in krajinskih
ureditev pri posameznih izvedbenih projektih,
- izdelavo tehnične preveritve umeščanja desnega zavijalnega pasu na križišču Seidlova cesta Rozmanova ulica,
- izdelavo PGD/PZI dokumentacije za parkirišče ob Težki vodi,
- zajem podatkov dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture,
- urbanistično -arhitekturno delavnico za območje urejanja Novoteks in Pionir v Bršljinu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni ključni cilji za leto 2020 so bili uspešno realizirani, zaradi velikega pripada novih
nalog (predvsem priprava mnenj in projektnih pogojev o skladnosti nameravane gradnje - DGD
s prostorskimi akti in drugimi predpisi občine in spremenjen postopek priprave prostorskih
aktov, lokacijske preveritve), ki so posledica določil nove sistemske prostorske in gradbene
zakonodaje uveljavljene v letu 2018, pa je pri določenih projektih prišlo do zaostajanj glede na
sprejete terminske načrte, predvsem pri pripravi SD OPN 2.

19062010 Operativni stroški varstva okolja in narave

5. 0 85 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila porabljena za izdelavo okoljskega poročila za OPPN ŠRP Češča vas in za
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vročanje priporočenih pošiljk v postopku izdaje dovoljen za čezmerno obremenitev okolja s
hrupom na prireditvenem prostoru Glavni trg. Preostali del sredstev ni bil realiziran, ker v okviru
priprave prostorskih aktov, ki se vodijo za občinske investicije ni bilo potrebno izdelati drugih
strokovnih podlag s področja varstva okolja, k novelaciji Občinskega programa varstva okolja
(OPVO) in poročila o stanju okolja v občini pa se še ni pristopilo zaradi drugih prioritetnih nalog.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili delno doseženi - k novelaciji Občinskega programa varstva okolja (OPVO) in poročila
o stanju okolja v občini se ni pristopilo zaradi izvajanja drugih prioritetnih nalog.

2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov

6. 9 31 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Proračunska postavka stanovanjsko reševanje Romov služi kot finančna podlaga za urejanje
bivalnih razmer romskih družin, v okviru katere se skrbi za deratizacijo in dezinsekcijo, za
urejanje, postavitve in vzdrževanje kontejnerjev za bivanje in izvajanje programa socializacije
romskih otrok, manjše investicijske posege, kot je dovoz peska, izvajanje del v splošno korist in
morebitno sofinanciranje urgentnega reševanja bivalnih stisk romskih družin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zadnja leta postavka stanovanjsko reševanje Romov izgublja pomen, saj se konkretni
investicijski ukrepi na področju komunalne opremljenosti romskih naselij Brezje in Žabjak zelo
uspešno vodita preko drugih postavk. Socialni vidik bivalnih stisk, pa je nujno prenesti na CSD,
ki lahko v okviru upravičenih socialnih transferjev lažje dodeljuje bivalne kontejnerje. Kljub temu
so bila sredstva iz navedene postavke porabljena gospodarno ob uspešni realizaciji vseh
zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Iz naslova investicijskega konta »NRP« ni bilo v letu 2020 porabe

2316047311 Gorjanci - trajnostni razvoj

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V sklopu projekta Gorjanci (Zgodba o Gorjancih) je predvidena izdelava strokovne podlage za
urejanje Gorjancev in Podgorja kot območja ohranjene narave in ohranjanja kulturne dediščine
(Krajinska zasnova Gorjancev), 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). Zaradi pomena in značilnosti Gorjancev so predvidene tudi aktivnosti na
področju informiranja in osveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave in krajine ter
trajnostnem razvoju Gorjancev s Podgorjem.
Sredstva na PP so namenjena za nadaljevanje aktivnosti iz leta 2017 in 2018 za realizacijo oz.
izvedbo aktivnosti, ki so bile sicer prej predvidene v okviru prijave na razpis INTERREG V-A
Slovenija-Hrvaška, ki ni več aktualen. Pristopi se k izdelavi strokovne podlage – Krajinske
zasnove za območje Gorjancev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
V letu 2020 se ni uspelo pristopiti k izdelavi strokovne podlage – Krajinske zasnove za območje
Gorjancev zaradi dela na prednostih nalogah oddelka za okolje in prostor.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj.
Postavka se izvršuje v povezavi s projekti, ki geografsko segajo na območje Gorjancev.

4020 OBČINSK A UPR AV A - Z AŠČIT A IN REŠEV ANJE
1.338.735 €

20022001 Dejavnost CZ

8. 0 21 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V letu 2020 smo se soočili s pojavom epidemija novega koronavirusa, posledično pa je bil
imenovan nov občinski štab ter služba za podporo. Sredstva so bila porabljena predvsem za
refundacijo plač pripadnikom zaščite in reševanja ter za nakup osebne varovalne opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Zaradi ukrepov zajezitve širjenje epidemije se v letu 2020
niso izvajala izobraževanja in usposabljanja, ravno tako občina ni mogla izvesti občinske vaje s
področja zaščite in reševanja. Sredstva so se porabljala predvsem za namen refundacije
stroškov pripadnikom prostovoljnih oziroma humanitarnih organizacij ter pripadnikom
občinskega štaba Civilne zaščite.

20022002 Nakup opreme

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Finančna sredstva so namenjena nakupu zaščitne in osebne opreme, osebno varovalne
opreme, drobne opreme za gasilske enote in občinske enote Civilne zaščite ter drugo reševalno
opremo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zaradi epidemije in posledičnega neizvajanja zahtevanih izobraževanj ter zaradi popolne
kadrovske menjave ekip in enot občinske Civilne zaščite se oprema (uniforme, službene obleke
in ostala pripadajoča oprema pripadnikov sistema zaščite in reševanja) v letu 2020 ni kupovala.

20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč

2. 4 90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Proračunska sredstva so bila namenjena vzdrževanju opreme in za tekoče stroške v zakloniščih
(voda, elektrika, komunala).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

20032004 Dejavnost zveze

10 . 00 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za tekoče delovanje Gasilske zveze, za plačo zaposlene delavke,
nabavo pisarniškega in drugega materiala, ki omogoča nemoteno delovanje Gasilske zveze in
prostovoljnih gasilcev (ki so v zvezo vključeni), za njihovo usposabljanje, zavarovanje,
načrtovane vaje, različna gasilska tekmovanja in sodelovanje z Gasilsko zvezo Slovenije. V letu
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2020 se izobraževanja niso izvajala v pričakovanem okvirju, kar je posledica epidemije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti. Zaradi slabih epidemioloških razmer so se tekmovanja
in izobraževanja organizirala v zelo omejenem obsegu.

20032005 Dejavnost društev

83 . 79 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Planirana sredstva so bila porabljena za delovanje 18 prostovoljnih gasilskih društev, ki na
območju Mestne občine Novo mesto opravljajo javno gasilsko službo in so s sklepom župana
določena za društva posebnega pomena. Sredstva so bila namenjena za redno delovanje
društev ter izobraževanja in usposabljanja, ki pa so se zaradi epidemije izvajala v omejenem
obsegu. Gasilska društva so sodelovala tudi pri izvajanju ukrepov zaščite in reševanja s
področja omejitev širjenja epidemije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljani cilji so bili doseženi.

20032007 GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto 1. 0 20 .0 0 0

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Skladno s sprejetim proračunom za področje zaščite in reševanja so bila sredstva namenjena
JZ GRC za pokrivanje stroškov iz naslova plač ter pokrivanju materialnih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zadani cilji so bili realizirani.

20032008 Sofinanciranje Gasilske zveze, PGD in Gasilsko
reševalnega centra Novo mesto
16 4 .4 3 1 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva iz naslova požarne takse so bila med prostovoljna gasilska društva ter GRC Novo
mesto razdeljena na podlagi razdelilnika požarne takse, katerega je odobril Odbor za požarno
takso. Ker so sredstva namenska, so bila skladno z zakonodajo porabljena le za nabavo
gasilske reševalne opreme ter gasilskih vozil.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Realizacija zastavljenih ciljev je bila uspešna.

2320032007 GRC - investicije

50 . 00 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Finančna sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev (polnilnica prahu RGA,
hidravlično orodje, sistem telefonije – klicni center in ostalo orodje potrebno za kakovostno
izvajanje nalog zaščite in reševanja), za izvajanje investicijskega vzdrževanja (okna in
sanitarije), za nakup osebne zaščitne opreme ter računalniške opreme. Del finančnih sredstev
je bil namenjen tudi nakupu novega gasilskega vozila.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
0B085-19-0007 - GRC investicije. Nakup novega gasilskega vozila.

4021 OBČINSK A UPR AV A - V ARSTVO OKOLJ A 1 . 2 9 2 . 3 0 7
€

2311052014 Energetsko upravljanje

24 . 57 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne
občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa
k čim manjši rabi energije oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko
Republike Slovenije.
Sredstva so bila porabljena za najem licenčne programske opreme za izvajanje energetskega
knjigovodstva v Mestni občini Novo mesto, za izdelavo PZI projektne dokumentacije
rekonstrukcije kotlovnice z dograditvijo toplotne črpalke na objektu Mestne občine Novo mesto,
Seidlova cesta 1, za izvedbo strokovnega pregleda načina izračuna prihrankov v sklopu
koncesijske pogodbe energetskega upravljanja in za izdelavo razširjenih energetskih pregledov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
V okviru postavke se financira izvajanje nalog s področja energetike. Predvideni cilji, določeni v
sprejetem Lokalnem energetskem konceptu in skladni z zakonodajo, so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na OB085-13-0001 Energetsko upravljanje.

2311052023 CEROD - manjši MBO

11 . 83 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Predvidena je izgradnja objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov kapacitete 25.000
ton odpadkov letno in zunanjo ureditev, komunalno in prometno infrastrukturo.
Z Dogovorom o sodelovanju pri izgradnji MBO Dolenjske in Bele krajine, ki ga je podpisalo 10
občin Dolenjske in Bele krajine, vse postopke v zvezi priprave investicijske in projektne
dokumentacije vključno z izvedbo vodi novoustanovljeno podjetje, občine pa zagotavljajo svoj
delež financiranja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Navezava na NRP OB085-17-0114

2311052029 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za izdelavo dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije,
čistilne naprave, vodohrama in rekonstrukcije vodovoda v naseljih Gornje in Dolnje Karteljevo
ter za pridobivanje zemljišč oziroma služnosti na zemljiščih.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj ni dosežen, ker se zaradi nepridobljenih zemljišč ni začela gradnja objekta.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-14-0047 Kanalizacija ČN Karteljevo.

2311052031 Kanalizacija Jama

78 . 28 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Projekt obsega izgradnjo kanalizacije v naselju Jama ter izvedba elektroenergetskega priključka
za napajanje črpališče v Stranski vasi z obnovo obstoječe ceste.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Investicija je dokončana in pridobljeno je uporabno dovoljenje.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-160101 Kanalizacija Jama

2311052048 Kanalizacija Češča vas

10 8 .4 0 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Namen je izgradnja kanalizacijskega sistema v severnem delu Češče vasi, kjer še ni javne
kanalizacije. Skupna dolžina kanala je 300m.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
V letu 2020 je bila izvedena izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter javna razsvetljava.
Pridobljeno je bilo tudi uporabno dovoljenje.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-15-0036 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas

2311052050 Projekti EBRD - ELENA

24 3 .7 3 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Mestna občina Novo mesto je bila vodilni partner konzorcija Mestne občine Novo mesto,
Mestne občine Kranj in Mestne občine Celje. Konzorcij je pridobil sredstva za namen tehnične
pomoči v okviru programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v
nadaljevanju EBRD). 90% neto vrednosti sofinancira EBRD.
V sklopu projekta se je za potrebe Mestne občine Novo mesto v letu 2019 sofinancirala
tehnična pomoč, v leto 2020 pa so zapadla določena plačila za izvedbo sledečih projektov:
- tehnična in pravna pomoč pri izvajanju projekta;
- izvajanje projektnega managementa za Mestno občino Novo mesto;
- izdelava razširjenih energetskih pregledov in investicijskih dokumentov za energetsko obnovo
objektov Mestne občine Novo mesto – PROJEKT 2;
- izdelava projektne dokumentacije PZI za energetsko obnovo objektov Mestne občine Novo
mesto – PROJEKT 2;
- izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo daljinskega ogrevanja v Mestni
občini Novo mesto;
- izvedba študije – pregled in poročilo optimizacije vodovodnega sistema v Novem mestu;
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- izvedba revizije projektne in investicijske dokumentacije za projekt Hidravličnih optimizacij;
- priprava strategije pametnega trajnostnega sistema javnih prevozov na zahtevo v Mestni
občini Novo mesto;
- izvedba analize ključnih vprašanj in splošna evalvacija projekta ELENA.
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
Navezava na OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA.

2311052055 Kanalizacija Prečna - Kuzarjev Kal

67 . 05 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvod komunalnih odpadnih voda (gravitacijski vod), v
delu naselja prečna in Kuzarjev Kal, v dolžini 655 metrov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Investicija se je v celoti zaključila. Investicija je obsegala izgradnjo javnega kanalizacijskega
omrežja v dolžini 655 metrov, postavitev dveh avtobusnih postajališč vključno z javno
razsvetljavo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-19-0000 Kanalizacija Prečna - Kuzarjev kal.

2311052057 Kanalizacija in vodovod V Brezov log

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Komunalna infrastruktura v ulici Brezov log je dotrajana ter umeščena na privatnih zemljiščih in
deloma po cesti. Zaradi dotrajanosti se obstoječa komunalna infrastruktura (kanalizacija,
vodovod) ukine in se v cesti izvede nova ter preveže na novo zgrajeno kanalizacijo na
Ljubljanski cesti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Projektna dokumentacija se v letu 2020 ni izvedla, zato tudi sredstva niso bila porabljena.

2311052058 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske
infrastrukture
43 6 .9 2 8 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, za investicijsko
vzdrževanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture in objektov. Na podlagi potrjenega
letnega plana se pripravi projektna dokumentacija ter izvede se izbira izvajalca del, s katerim se
podpiše letna pogodba za izvedbo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Sredstva so bila porabljena skladno s pogodbenim terminskim planom.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-19-0005 Investicijsko vzdrževanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture

2311052061 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma 17 9 .8 1 0

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V okviru proračunske postavke se je izvedla mešana in fekalna kanalizacija ter izvedla
meteorna kanalizacije na območju Irče vasi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilj je bil realiziran.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-20-0010 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma

2311056003 Investicijski
kakovosti zraka

odhodki

-

Ukrepi

za

izboljšanje
0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Izvajanje načrta kakovosti zraka v Mestni občini Novo se izvaja v skladu z Odlokom in
Programom o načrtu za kakovost zraka v Mestni občini Novo mesto, ki ga je sprejela Vlada RS.
Sprejemajo in izvajajo se ukrepi kot so: promocija MPP, vzpostavitev sistema za izposojo
koles, postavitev električnih polnilnic, menjava kurilnih naprav.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji niso bili doseženi, saj ni prišlo do realizacije nakupa minibusov.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka ima navezavo na NRP OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje
kakovosti zraka.

2311056004 Sistem za izposojo koles GoNM

38 . 65 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sistem za izposojo koles deluje od jeseni leta 2017. Obratovalno obdobje se predvidoma začne
od zgodnje pomladi in zaključi svoje delovanje konec jeseni oziroma v času, ko vremenske
razmere niso več primerne za kolesarjenje. V letu 2020 se je v sistem vključila občina Straža z
dodatno postajo in 3 električnimi kolesi. Sistem sedaj obsega 16 postaj in skupno 78 koles.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji niso bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka ima navezavo z NRP OB085-18-0177
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2321000001 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov 10 3 .0 2 6
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V sklopu proračunske postavke se je odkupilo večino zemljišč ali pridobilo služnosti za projekt
ureditve pešaško kolesarske poti v Portovalu. Začela se je izdelava 2. faze projektne
dokumentacije - PZI.
Izvajana je bila GJS Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno – izstopnimi mesti na plovbnem
območju reke Krke, ki temelji na Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Krki (Ur.l., št
45/2014). Vstopno-izstopna točka Pugljeva ulica, je bila ponovno vzpostavljena po zaključku del
na sami ulici.
V sklopu projekta nadaljevanja postavitve javne razsvetljave na Župančičevem sprehajališču se
je uspešno izvedla 1. faza projekta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Vsi cilji so bili doseženi razen izdelava PZI, ki je bila v mesecu decembru tik pred oddajo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Postavka ima navezavo na NRP: OB085-17-0136.

2321000002
Temenice

Ureditev

tematske

pešpoti

v

območju

reke
0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V sklopu PP se ureja tematsko pešpot, ki vključuje izgradnjo dveh novih brvi preko reke
Temnice (1x nova in 1x nadomestna brv - obe za nemotoriziran prehod), ki omogočita zvezno
povezavo celotnega območja reke Temenice od izvira do izliva s Konjeniškim centrom Češča
vas in Velodromom na vzhodu ter z bodočim naravnim parkom v Zalogu (glinokopi) na zahodu.
Izvede se postavitev info tabel in označitve poti z markacijami ter manjšimi ureditvami poti (koši
za smeti, klopce, usmerjevalne table).
Potekalo je pridobivanje služnost na tangiranih parcelah trase povezovalnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Ker je proces dolgotrajen in zahteven (lastniki parcel niso takoj naklonjeni dajanju služnosti)
smo pridobili nekoliko manj služnosti od načrtovanih.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Projekt je vezan na NRP: OB085-19-0012

5000 KR AJEVNE SKUPNOSTI
22016001 Projekti KS

710.533 €

24 2 .7 8 8 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programov krajevnih skupnosti. Za sredstva so lahko
krajevne skupnosti kandidirale preko razpisa za programe krajevnih skupnosti. Pogoj za
pridobitev sredstev oziroma za sofinanciranje posameznih programov po krajevnih skupnostih
pa je bil zagotovitev lastnih finančnih sredstev za posamezni program.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-17-0028 Investicijski odhodki - Projekti KS.

22018000 Delovanje ožjih delov občin

72 . 68 5 €

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

2305082025 Zadružni dom Uršna Sela

39 5 .0 6 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
V januarju 2020 se je začela gradnja 2. faze, ki bo predvidoma zaključena v februarju 2021.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so bili zadovoljivo doseženi. Nastala je manjša zamuda zaradi ureditve elektro priključka.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

2322000001 Večnamenski objekt KS Otočec

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Planirana sredstva v okviru proračunske postavke niso bila porabljena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljen cilj v okviru proračunske postavke ni bil dosežen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
NRP OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec.

5002 KR AJEVN A SKUPNOST BIRČN A V AS
22018002 Redno delovanje KS Birčna vas

19.727 €
10 . 38 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049012 Programi LS KS Birčna vas

9. 3 46 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5003 KR AJEVN A SKUPNOST DOLŽ
22018003 Redno delovanje KS Dolž

23.756 €
14 . 72 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

115

22049013 Programi LS KS Dolž

9. 0 35 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5004 KR AJEVN A SKUPNOST PODGR AD
22018004 Redno delovanje KS Podgrad

49.660 €
19 . 84 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049014 Programi LS KS Podgrad

29 . 81 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
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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5005 KR AJEVN A SKUPNOST STOPIČE
22018005 Redno delovanje KS Stopiče

35.674 €
19 . 34 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049015 Programi LS KS Stopiče

16 . 33 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5006 KR AJEVN A SKUPNOST URŠN A SEL A
22018006 Redno delovanje KS Uršna sela

21.443 €
14 . 85 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049016 Programi LS KS Uršna sela

6. 5 93 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049116 Samoprispevek Uršna sela

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
1. rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti,
2. izgradnja javne razsvetljave,
3. izgradnja vodovoda Novi Ljuben – Ljuben,
4. adaptacija prostorov v zadružnem domu in bivši šoli,
5. rekonstrukcija objektov, namenjenih kulturni dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi, poraba sredstev se prenese v leto 2021.

5007 KR AJEVN A SKUPNOST BRŠLJIN
22018007 Redno delovanje KS Bršljin

13.239 €
11 . 11 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049017 Programi LS KS Bršljin

2. 1 23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5008 KR AJEVN A SKUPNOST CENTER

5.333 €

22018008 Redno delovanje KS Center

5. 3 33 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049018 Programi LS KS Center

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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
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fizičnim osebam.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi, poraba sredstev se prenese v l. 2021

5009 KR AJEVN A SKUPNOST DRSK A
22018009 Redno delovanje KS Drska

10.003 €
8. 2 68 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049019 Programi LS KS Drska

1. 7 35 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5010 KR AJEVN A SKUPNOST GOTN A V AS
22018010 Redno delovanje KS Gotna vas

12.336 €
10 . 90 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049020 Programi LS KS Gotna vas

1. 4 27 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5011 KR AJEVN A SKUPNOST K ANDIJ A G RM
22018011 Redno delovanje KS Kandija Grm

19.499 €
13 . 34 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
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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22049021 Programi LS KS Kandija Grm

6. 1 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5012 KR AJEVN A SKUPNOST K ARTELJEVO

4.871 €

22018012 Redno delovanje KS Karteljevo

4. 6 63 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049022 Programi LS KS Karteljevo

20 8 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
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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5013 KR AJEVN A SKUPNOST LOČN A M AČKOVEC 1 1 . 2 9 0
€

22018013 Redno delovanje KS Ločna Mačkovec

6. 2 25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049023 Programi LS KS Ločna Mačkovec

5. 0 65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5014 KR AJEVN A SKUPNOST M AJDE ŠILC

6.749 €

22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc

6. 7 49 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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
123

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

22049024 Programi LS KS Majde Šilc

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Proračunska postavka nima navezav na NRP.

5015 KR AJEVN A SKUPNOST MESTNE NJIVE

8.552 €

22018015 Redno delovanje KS Mestne njive

8. 5 52 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
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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22049025 Programi LS KS Mestne njive

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5016 KR AJEVN A SKUPNOST REGRČ A VAS
22018016 Redno delovanje KS Regrča vas

16.033 €
14 . 02 5 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049026 Programi LS KS Regrča vas

2. 0 07 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
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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5017 KR AJEVN A SKUPNOST ŠMIHEL
22018017 Redno delovanje KS Šmihel

19.719 €
19 . 10 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi

22049027 Programi LS KS Šmihel

61 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5018 KR AJEVN A SKUPNOST Ž ABJ A V AS

8.175 €

22018018 Redno delovanje KS Žabja vas

6. 7 06 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter
poda kratek opis
Proračunska postavka nima navezav na NRP.

22049028 Programi LS KS Žabja vas

1. 4 69 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5021 KR AJEVN A SKUPNOST BRUSNICE
22018021 Redno delovanje KS Brusnice

78.687 €
11 . 96 6 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
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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22049029 Programi LS KS Brusnice

66 . 72 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5022 KR AJEVN A SKUPNOST G ABRJE
22018022 Redno delovanje KS Gabrje

61.480 €
9. 2 17 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049030 Programi LS KS Gabrje

52 . 26 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
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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5023 KR AJEVN A SKUPNOST PREČ N A
22018023 Redno delovanje KS Prečna

14.511 €
10 . 67 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049031 Programi LS KS Prečna

3. 8 41 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5024 KR AJEVN A SKUPNOST BUČ N A V AS
22018024 Redno delovanje KS Bučna vas

14.534 €
14 . 40 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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
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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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049032 Programi LS KS Bučna vas

13 1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5025 KR AJEVN A SKUPNOST M ALI SL AT NIK
22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik

26.460 €
15 . 42 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049033 Programi LS KS Mali Slatnik

11 . 03 3 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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
130

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

5026 KR AJEVN A SKUPNOST OTOČEC
22018026 Redno delovanje KS Otočec

37.909 €
12 . 12 2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049034 Programi LS KS Otočec

25 . 78 7 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTOR AT IN RED ARSTVO
Mestne občine No vo mesto in Občine Straž a
5.946 €
24061002 Inšpektorat - materialni stroški

5. 9 46 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Proračunska sredstva na tej postavki so bila namenjena za delovanje skupne uprave, in sicer
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za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup uniform, za
stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve,
najem vozil, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine
in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne
občinske uprave.

7000
SKUPN A
DOLENJSKE

OBČINSK A

UPRAV A

OBČIN
574.594 €

25061001 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki 45 7 .0 0 5
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač zaposlenim na Skupni občinski upravi občin
Dolenjske – osnovne plače, dodatki in drugi prejemki ter izplačila prispevkov delodajalca za
obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter ostale obvezne prispevke in regres v letu
2020.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Cilji so doseženi skladno z veljavnim kadrovskim načrtom, sistemizacijo delovnih mest v skupni
občinski upravi in letnim programom dela.

25061002 Skupna občinska uprava - materialni stroški

11 7 .5 8 9 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice
Proračunska sredstva na tej postavki so bila namenjena za delovanje skupne uprave, in sicer
za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup uniform, za
stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve,
najem vozil, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine
in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne
občinske uprave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji
niso bili doseženi
Zaradi epidemije s korona virusom niso bili doseženi vsi cilji na področju inšpekcijskega
nadzora in urejanja prometa. Prav tako je bil okrnjen obseg dela na področju redarstva.
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