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Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11UPB4, 14/13 popr., 110/11) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 7/13, 18/15), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6. redni seji dne 23. aprila
2015 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014

1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto
za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014 izkazuje realizirane
prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci
prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014 v višini 93.261 EUR se prenese
med sredstva proračunske rezerve v letu 2015.
4. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z
Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014 se objavi v
Dolenjskem Uradnem listu.

Številka: 4103-2/2014
Novo mesto, dne 23. aprila 2015

Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l.r.
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I. PRAVNE PODLAGE
PRORAČUNA
1.

IN

PRIPRAVA

ZAKLJUČNEGA

RAČUNA

Predstavitev uporabnika in priprava proračuna za proračunsko leto 2014

Občina:

šifra dejavnosti
matična številka
davčna številka
številka računa
telefon
telefaks
spletni naslov
E - naslov

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000 NOVO MESTO
75.110
5883288
48768111
01285-0100015234
(07) 3939 202
(07) 3939 208
www.novomesto.si
mestna.obcina@novomesto.si

Po zakonu o javnih financah sodi Mestna občina Novo mesto med pravne osebe javnega
prava in po pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava med druge uporabnike enotnega kontnega načrta.
Odlok o proračunu za leto 2014
Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 je bil sprejet na 26. redni seji
občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 19. 12. 2013 in objavljen v Uradnem listu
RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013. Za leto 2013 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih
49.143.202 EUR skupnih prihodkov in 51.157.202 EUR skupnih odhodkov.
Odlok o spremembi proračuna za leto 2014 (Rebalans proračuna – maj 2014)
Občinski svet MO Novo mesto je na 29. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel Odlok o
spremembah odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2014 Z rebalansom proračuna za
leto 2014 so se načrtovani prihodki znižali z 49.143.202 EUR na 42.107.590 EUR, odhodki z
51.157.202 EUR na 44.044.590 EUR.
Zaradi začasnega zadržanja izvrševanja proračuna MONM za leto 2014 in zagotavljanja
likvidnosti proračuna je bila nujna uskladitev oz. uravnoteženje javnofinančnih prihodkov in
odhodkov proračuna MONM. Razlogi za pripravo rebalansa proračuna MONM za leto 2014
so bili poleg nekaterih nerealno optimistično ocenjenih odhodkov glede na dejansko
realizacijo in ocenjeno realizacijo do konca proračunskega leta tudi negotovost glede priliva
iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in potrebna zalaganja sofinancerskih
in zakonsko določenih sredstev s strani države iz naslova lastnih sredstev občine.
Odlok o spremembi proračuna za leto 2014 (Rebalans proračuna – december 2014)
Z rebalansom se višina sprejetega proračuna za leto 2014 ni spremenila, prav tako se niso
spremenili načrtovani skupni odhodki, šlo je le za prerazporeditve sredstev znotraj
proračunskih okvirov.
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1.1

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo
mesto
Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem letu. Pri sestavi
zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni
račun proračuna zajema računovodske izkaze (bilanca stanja in priloge k bilanci stanja, izkaz
prihodkov in odhodkov ter priloge k izkazu prihodkov in odhodkov), ter letno poročilo.
Pri sestavljanju zaključnega računa so bile uporabljene določbe naslednjih predpisov:
a) Zakoni:
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, (14/2013 popr.), 110/2011),
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1252 in 114/06-ZUE).
b) Podzakonski akti:
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11),
• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava (Uradni
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03,134/03,126/04,120/07,124/08,
58/10, 104/2010 in 104/2011),
• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05,114/06,138/06,120/07,48/09, 112/09 in 58/10),
• Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v EZR (Uradni list RS, št.
41/047, 81/09 in 95/11),
• Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01,10/06, 8/07 in 102/2010).
Poslovno poročilo in računovodske izkaze je Mestna občina Novo mesto v skladu z 51.
členom Zakona o računovodstvu predložila na Agencijo za javnopravne evidence in storitve
(AJPES) 28. februarja 2015.
Neposredni uporabniki proračuna (občinski organi, občinska uprava, krajevne skupnosti) so
sestavili svoje letno poročilo za leto 2014 in ga do 28. februarja 2015 predložili županu.
Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je
pripravljen zaključni računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014 in ga je
župan do 31. marca 2015 predložil Ministrstvu za finance.
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Župan daje predlog zaključnega računa proračuna MONM za leto 2014 v sprejem
Občinskemu svetu MONM na sejo Občinskega sveta. Pred sejo bo predlog Zaključnega
računa proračuna posredovan še Nadzornemu odboru MONM.
O sprejemu Zaključnega računa proračuna bo župan obvestil Ministrstvo za finance v
tridesetih dneh po njegovem sprejetju.

2
Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna
Zaključni račun proračuna občine upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. To pomeni,
da se mora v zaključnem računu proračuna upoštevati naslednje klasifikacije javnofinančnih
prejemkov in izdatkov, ki so bile upoštevane v sprejetem oz. veljavnem proračunu preteklega
leta:
- ekonomska (kako oziroma za katere ekonomske namene se uporabljajo sredstva),
- funkcionalna (za kaj se uporabljajo sredstva),
- institucionalna (kdo uporablja sredstva),
- programska (na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih
proračunov).
Zaključni račun proračuna Mestna občine Novo mesto za leto 2014 je pripravljen v skladu z
Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014 tako sestavljajo:
● splošni del
bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb,
račun financiranja,
● posebni del obsega
realizirane finančne načrte neposrednih uporabnikov in
● obrazložitve zaključnega računa, ki obsega
obrazložitev splošnega dela,
obrazložitev posebnega dela,
obrazložitev podatkov iz bilance stanja.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna je potrebno prikazati:
sprejeti proračun preteklega leta,
veljavni proračun preteklega leta,
realizirani proračun preteklega leta,
primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta,
primerjavo med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta.
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Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:
Sprejeti proračun je proračun in spremembe proračuna (rebalansi), ki jih je za preteklo leto
sprejel občinski svet.
Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe
proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma
določb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi
prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun
(38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Mestne občine Novo mesto pomeni to
za leto 2014 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev.
Realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge
prejemke in dejanske realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu,
tudi z vključenimi odhodki splošne proračunske rezervacije, ki so dodeljeni na posamezne
proračunske postavke, po kontnem planu.
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II. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- Izkaz prihodkov in odhodkov
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- Izkaz računa financiranja
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2.1

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali
primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo odstopanj

Realizacija prihodkov proračuna Mestne občine Novo mesto za proračunsko leto 2014, brez
sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb, je bila v višini 32.455.679 EUR oziroma 77 %
veljavnega proračuna v proračunskem letu 2014.
Realizacija odhodkov proračuna občine za proračunsko leto 2014, brez sredstev iz računa
financiranja, je bila v višini 34.103.111 EUR, oziroma 78 % veljavnega proračuna za
proračunsko leto 2014.
Prvi proračunski primanjkljaj, ki predstavlja razliko med bilanco prihodkov in odhodkov,
realiziranih v proračunskem letu 2014 je v višini 1.647.432 EUR. To pomeni, da je bilo v
proračunskem letu 2014 realiziranih za 1.647.432 EUR manj prihodkov kot odhodkov.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb za proračunsko leto 2014 v občini ne izkazuje
nobenih sredstev, prav tako novih posojil občina v proračunskem letu 2014 ni odobravala. Na
drugi strani pa ni bilo niti prodaje niti nakupa kapitalskih naložb. Ob upoštevanju višine
omenjenega zneska v računu finančnih terjatev in naložb se proračunski primanjkljaj občine
za proračunsko leto 2014 ne spremeni in tako znaša 1.647.431 EUR.
Izkaz računa financiranja v občini za proračunsko leto 2014 izkazuje neto zadolževanje v
višini 1.840.272 EUR. Ob upoštevanju proračunskega primanjkljaja v višini 1.647.431 EUR in
dodatne neto zadolženosti v višini 1.840.272 EUR, občina za proračunsko leto 2014 izkazuje
povečanje sredstev na računu v višini 192.840 EUR.
V obračunskem obdobju leta 2014 se je občina dolgoročno zadolžila v višini 3.500.000 EUR,
odplačala pa je za 1.659.728 EUR glavnic najetih dolgoročnih posojil. Obenem se je dodatno
kratkoročno likvidnostno zadolžila še v višini 2.300.000 EUR. Slednji kredit je bil v celoti
poplačan v proračunskem letu 2014.
Realizirani proračunski presežek v višini 192.840 EUR kot povečanje sredstev na
računih, je izkazan v skladu z računovodskimi načeli denarnega toka v izkazu računa
financiranja kot povečanje sredstev na računih.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
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III. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA
- Prihodki
- Odhodki
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REALIZACIJA PRIHODKOV I - XII 2014
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4.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
4.1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen
proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom
Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah nam je Ministrstvo za finance posredovalo
makroekonomska izhodišča za pripravo proračunov za 2014 in v skladu z določbami Zakona o
financiranju občin smo prejeli tudi izračun primerne porabe dohodnine in finančne izravnave.
Posredovan nam je bil tudi proračunski priročnik za leto 2014 v katerem ni novosti glede
sestave proračuna. Na podlagi posredovanih izhodišč smo proračunskim uporabnikom
posredovali navodilo za pripravo proračuna, oceno prihodkov in okvirni razrez odhodkov po
posameznih namenih in uporabnikih. Pristojni uradi so pripravili predloge finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja najprej uskladili na ravni občinske
uprave, nato pa na nivoju župana.
V proračunu za leto 2014 je bila upoštevana povprečnina, ki je bila določena v višini 536 EUR
na prebivalca. Primerna poraba občine za leto 2014 je bila v proračunu upoštevana v višini
18.750.712 EUR.
Ključne predpostavke Jesenske napovedi so bile nadaljevanje slabih razmer v mednarodnem
okolju, otežen dostop do virov financiranja slovenske države, bank in podjetij ter nadaljevanje
konsolidacije javnih financ. Osrednji cilj ekonomske politike je bil trajno strukturno uravnoteženje
javnih financ in vzpostavitev pogojev za stabilno gospodarsko rast. Cilji in zaveze ekonomske in
fiskalne politike do konca leta 2015 so skladno z zahtevami in obveznostmi na EU ravni
določeni v Programu stabilnosti in spodbujanja rasti ter zaposlovanja. Glavni cilji ekonomske in
javnofinančne politike: znižanje primanjkljaja države, skladno z zahtevami Pakta za stabilnost in
rast ter skladno s priporočili Sveta EU; strukturno ravnovesje javnih financ do konca leta 2015;
krepitev stabilnosti finančnega sektorja; strukturne reforme na področju trga dela in
pokojninskega zavarovanja; spodbujanje gospodarske aktivnosti in zaposlovanja. Gospodarske
razmere v letu 2013 ter obeti za prihodnji dve leti so bili slabši, kot so bili prvotno pričakovani,
kar je vplivalo tudi na gibanja v javnih financah. Iz tega razloga je bilo predvideno, da bo
Slovenija po ocenah v letih 2013 in 2014 dosegala višji primanjkljaj državnega proračuna od
predvidenega v Programu stabilnosti. Načrtovano zniževanje primanjkljaja države bo doseženo
z doslednim izvajanjem že sprejetih ukrepov iz let 2011 in 2012, podaljšanjem nekaterih
začasnih ukrepov ter s sprejetjem dodatnih ukrepov tako na strani javnofinančnih odhodkov kot
prihodkov.

4.1.2 Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in
računu financiranja
4.1.2.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Občina ugotavlja in razčlenjuje prihodke in odhodke v skladu z Zakonom o računovodstvu. Pri
pripravi izkazov pa izhaja iz podatkov v poslovnih knjigah, v katerih evidentira poslovne
dogodke po načelu denarnega toka (plačane realizacije). Zneske prihodkov in odhodkov v času
do nastanka poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo izkazovanje, do izpolnitve pogojev
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za pripoznanje po načelu denarnega toka, torej do plačila ali pobota, izkazuje občina kot
posebno postavko časovnih razmejitev; neplačani prihodki in odhodki.
4.1.2.1.1 Prihodki proračuna po ekonomski klasifikaciji
Občina je v proračunskem letu 2014 realizirala celotne prihodke v višini 32.455.679 EUR, kar
prestavlja 78% načrtovanih prihodkov. V primerjavi z proračunskim letom 2013 so se celotni
prihodki zmanjšali za 10 %.
Spodnja tabela prikazuje realizirane prihodke v proračunskem letu 2014 po posameznih vrstah
prihodkov in jih primerja s sprejetim ter veljavnim proračunom za proračunsko leto 2014.
Tabela št. 1: Realizirani prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR:

Naziv
Davčni prihodki

Sprejeti
proračun
2014

Veljavni
proračun
2014

Realizacija
2014

25.304.812 25.304.812

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

25.064.291

99

99

Nedavčni prihodki

7.826.778

7.826.778

4.314.295

55

55

Kapitalski prihodki

505.000

505.000

209.847

42

42

20.000

20.000

1.490

7

7

8.451.000

8.451.000

2.865.756

34

34

42.107.590 42.107.590

32.455.679

78

78

Prejete donacije
Transferni prihodki
SKUPAJ

Opomba: Sprejeti proračun 2014 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2014, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2014 s prerazporeditvami.

a) Davčni prihodki
Najpomembnejši vir proračuna občine so davčni prihodki, ki zajemajo vse vrste davkov, kot so
davki od dohodka in dobička (dohodnina, davek na dobiček in drugi), davki na premoženje
(davki na nepremičnine, premičnine, dediščine in darila, finančno premoženje) in domači davki
na blago in storitve (DDV, trošarine, davek na motorna vozila, letna povračila za uporabo cest in
drugi). Z omenjenimi prihodki občina zagotavlja izvajanje zakonskih nalog.
Davčne prihodke je občina v proračunskem letu 2014 realizirala v višini 25.064.291 EUR in so
se v primerjavi z proračunskim letom 2013 zvišali za 1%. Delež davčnih prihodkov med
celotnimi prihodki za proračunsko leto 2014 znaša 77 % in so v višini načrtovanih s
proračunom.
Tabela št. 2: Davčni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR

Naziv
Davki na dohodek in dobiček

Sprejeti
proračun
2014
18.750.712

Veljavni
proračun
2014

Realizacija
Indeks
Indeks
2014
real./sprejeti real./veljavni
100

100

Davki na premoženje
Domači davki na blago in
storitve

5.535.100

18.750.712 18.750.712
5.535.100

5.461.879

99

99

1.019.000

1.019.000

851.699

84

84

SKUPAJ

25.304.812

25.304.812 25.064.290

99

99

Opomba: Sprejeti proračun 2014 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2014 , veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2014 s prerazporeditvami.
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Največji delež med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček, ki zajemajo
dohodnino v višini 18.750.712 EUR. V primerjavi z proračunskim letom 2013 so davki na
dohodek in dobiček ostali na enaki ravni. Za proračunsko leto 2014 je znašal delež dohodnine v
celotnih prihodkih 58 %.
Tabela št. 3: Delež dohodnine v celotnih prihodkih po letih
Naziv / Leto

2010

2011

2012

2013

2014

Dohodnina

18.568.217

18.399.432

18.961.869

18.658.348

18.750.712

Skupaj prihodki
Delež dohodnine v skupnih
prihodkih v %

35.291.076

37.001.007

39.360.095

35.972.727

32.455.679

52,6

49,7

48,2

51,8

57,7

Davke na premoženje je občina v proračunskem letu 2014 realizirala v višini 5.461.879 EUR in
so se v primerjavi z proračunskim letom 2013 povečali za 3 % ter so nižji od načrtovanih z
proračunom za 1%. Med davki na premoženje največji delež predstavljajo davki na
nepremičnine v višini 4.929.533 EUR (planirani v višini 4.980.000 EUR) in so se v primerjavi z
proračunskim letom 2013 povečali za 2 %.Največji delež med davki na nepremičnine
predstavlja davek ki se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih
oseb v višini 3.968.890 EUR (višji od realiziranega v proračunskem letu 2013 za 2 %).
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb pa je bilo realizirano v višini
829..575 EUR (realizacija na enaki ravni kot v letu 2013).
Pomemben vir davkov med davki na premoženje predstavljajo tudi davki na promet
nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili v proračunskem letu 2014 realizirani v višini
434.491 EUR (planirani v višini 450.000 EUR).V primerjavi z proračunskim letom 2013 so se
omenjeni davki povečali za 14 %. Največji delež med slednjimi se nanaša na davek na promet
nepremičnin, in sicer od fizičnih oseb, ki je bil realiziran v višini 392.185 EUR (v primerjavi s
realizacijo v proračunskem letu 2013 so višji za 36%).
Domači davki na blago in storitev so bili v proračunskem letu 2014 realizirani v višini
851.699 EUR (planirani v višini 1.019.000 EUR).V primerjavi z proračunskim letom 2013 so se
povečali za 4 %. Največji delež med slednjimi davki se nanaša na druge davke na uporabo
blaga in storitev v višini 831.279 EUR (v primerjavi z proračunskim letom 20132 so se povečali
za 6 %, glede na veljavni proračun pa so nižji za 11 %). Največja vrednost se nanaša na
pobrano takso za obremenjevanje vode v višini 304.120 EUR in na pobrano takso za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 433.524 EUR.
Davki na dobitke od iger na srečo so bili v proračunskem letu 2014 realizirani v višini
20.420 EUR in so nižji od planiranih za 74 %.
b) Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od udeležbe v dobičku in dohodke iz premoženja, upravne
takse in pristojbine, denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne
prihodke.
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Tabela št. 4: Nedavčni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR:
Sprejeti
proračun
2014

Veljavni
proračun Realizacija
Indeks
2014
2014
real./sprejeti

Naziv
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
4.182.432 4.182.432
Upravne takse in pristojbine

Indeks
real./veljavni

3.077.502

74

74

20.000

20.000

19.891

99

99

Globe in druge denarne kazni

250.000

250.000

157.637

63

63

Prihodki od prodaje blaga in storitev

265.000

265.000

144.555

55

55

3.109.346 3.109.346

914.710

29

29

7.826.778 7.826.778

4.314.295

55

55

Drugi nedavčni prihodki
SKUPAJ

Opomba: Sprejeti proračun 2014 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2014, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2014 s prerazporeditvami.

Med nedavčnimi prihodki, ki so v proračunskem letu 2014 v občini znašali 4.314.295 EUR (nižji
od planiranih za 45 %), največji delež predstavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja realizirani v višini 3.077.502 EUR (nižji od planiranih za 26 %). Med omenjenimi
prihodki največji delež predstavljajo prihodki od premoženja v višini 2.617.289 EUR (nižji od
planiranih za 31 %, ter v višji za 5% od realiziranih v proračunskem letu 2013). Prihodki od
premoženja v prvi vrsti zajemajo prihodke od premoženja, ki se daje v najem, in sicer zajemajo
najemnino od premoženja danega v najem JP Komunala NM, ki je v proračunskem letu 2014
znašala 1.847.881 EUR in najemnino od premoženja danega v najem CEROD-u, ki pa je
znašala 417.749 EUR .
V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah je bilo potrebno s 1. 1. 2010 prenesti vso
javno infrastrukturo v poslovne knjige občine iz poslovnih knjig javnih podjetij – v primeru občine
iz podjetij JP Komunala d.o.o. in CEROD d.o.o. Ker ta podjetja vršijo naloge javne službe, je
infrastruktura dana njim v najem na podlagi pogodbe o poslovnem najemu, za kar občina
zaračunava in prejema najemnino. Najemnina za infrastrukturo je namenski prihodek
najemodajalca in se namensko porablja za gradnjo, nakup in obnovo infrastrukture.
Drugi nedavčni prihodki so bili v proračunskem letu 2014 realizirani v višini 914.710 EUR
(planirani v višini 3.109.346 EUR). Zajemajo prihodke od komunalnih prispevkov, ki jih je občina
v proračunskem letu 2014 realizirala v višini 669.624 EUR. Omenjeni prihodki so nižji od
realiziranih v proračunskem letu 2013 za 70 %.
Prihodki od udeležbe na dobičku in iz naslova prejetih dividend je občina v proračunskem letu
2014 realizirala v višini 459.744 EUR, in se največji delež nanaša na ustvarjeni dobiček podjetja
JP Komunala d.o.o. za leto 2013 v višini 420.452 EUR.
c) Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na
osnovi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, prevoznih
sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja.
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Kapitalski prihodki so bili za proračunsko leto 2014 planirani v višini 505.000 EUR, realizirani pa
so bili v višini 209.847 EUR. Ustvarjeni kapitalski prihodki se nanašajo na prihodke od prodaje
stavbnih zemljišč v višini 209.604. Vzrok za izpad realizacije iz naslova prodaje stavbnih
zemljišč je v še vedno v padcu povpraševanja na trgu nepremičnin, ki se je nadaljeval tudi v
proračunskem letu 2014 ter splošne ekonomske situacije v državi.
d) Prejete donacije
V skupini prejetih donacij se izkazujejo nepovratna plačila in prostovoljna nakazila sredstev pa
tudi prejeta darila, prejeta bodisi iz domačih virov, bodisi iz tujine. Donacije so namenjene
sprotni (»tekoči«) porabi glede na namen, ki ga določi donator. Prejete donacije za proračunsko
leto 2014 znašajo 1.490 EUR in so za 92 % nižje od planiranih za proračunsko leto 2014 in
nižje od realiziranih v proračunskem letu 2013 za 77 %.
e) Transferni prihodki
Transferni prihodki zajemajo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij. V
proračunskem letu 2014 je občina prejela sredstva iz državnega proračuna, iz občinskih
proračunov in iz državnega proračun iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje različnih
politik. Transferni prihodki so v proračunskem letu 2014 v občini znašali 2.865.756 EUR in so
za 66 % nižji od planiranih in za 43 % nižji od realiziranih v proračunskem letu 2013.
Tabela št. 5: Transferni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR
Sprejeti Veljavni
proračun proračun Realizacija
Indeks
2014
2014
2014
real./sprejeti

Naziv
Transferni
prihodki
iz
drugih
javnofinančnih institucij
1.727.232 1.727.232
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU 6.723.768 6.723.768
SKUPAJ

8.451.000 8.451.000

Indeks
real./veljavni

796.824

46

46

2.068.932

31

31

2.865.756

34

34

Opomba: Sprejeti proračun 2014 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2014, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2014 s prerazporeditvami.

Iz državnega proračuna je občina prejela transferne prihodke v višini 460.334 EUR in so za
66% nižji od planiranih s proračunom ter za 71% nižji od realiziranih transfernih prihodkov v
proračunskem letu 2013. Največja vrednost prejetih sredstev iz državnega proračuna se nanaša
na sledeče projekte:
- sredstva od Ministrstva za obrambo za požarno takso v višini 158.592 EUR in se
nanašajo na Zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov
za financiranje nalog s področja požarnega varstva,
- investicijo sanacija teras Osnovna šola Drska v višini 101.302 EUR
- hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v višini 83.234 EUR,
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 49.314 EUR
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov je občina realizirala v višini 327.494 EUR in se
nanašajo na sledeča projekta:
-prejeta sredstva za Turistično infrastrukturo Gorjanci v višini 49.240 EUR
- prejeta sredstva za energetsko prenova Zdravstvenega doma v višini 278.254 EUR.
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Sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so v
proračunskem letu 2014 znašala 2.068.932 EUR in so v primerjavi s planom nižji za 69 % ter v
primerjavi z realizacijo v proračunskem letu 2013 nižji za 30 %. Nanašajo se na izvajanje
kohezijske politike in strukturne politike EU za naslednje projekte:
-za hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v višini 471.661 EUR,
- za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma v višini 357.593 EUR
- za energetsko sanacijo Osnovne šole Grm v višini 533.013 EUR
- kanalizacijo in vodovod Veliki Slatnik v višini 503.915 EUR
- kanalizacijo Birčna vas v višini 175.622 EUR
4.1.2.1.2 Odhodki proračuna po ekonomskih namenih
Občina je v proračunskem letu 2014 realizirani odhodke v višini 34.103.111 EUR, kar
predstavlja 78 % načrtovanih odhodkov. V primerjavi z proračunskim letom 2013 so se celotni
odhodki zmanjšali za 9 %.
Spodnja tabela prikazuje realizirane odhodke v proračunskem letu 2014 po posameznih vrstah
odhodkov in jih primerja s sprejetim ter veljavnim proračunom za proračunsko leto 2014.

Tabela št. 6: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov v EUR

Naziv

Sprejeti
proračun
2014

Veljavni
proračun
2014

Realizacija
2014

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

Tekoči odhodki

10.545.786 10.503.849

9.365.246

89

89

Tekoči transferi

15.654.868 15.707.705

14.665.891

94

93

Investicijski odhodki

16.942.694 16.942.694

9.284.391

55

55

789.242

787.583

99

99

43.932.590 43.943.490

34.103.111

83

83

Investicijski transferi
SKUPAJ

789.242

Opomba: Sprejeti proračun 2014 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2014, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2014 s prerazporeditvami.

a) Tekoči odhodki
Med tekočimi odhodki občina izkazuje plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih
izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, vse investicijske odhodke, obresti za
domače dolgove ter sredstva izločena v rezervo (splošna proračunska rezerva). V
proračunskem letu 2014 so tekoči odhodki v občina znašali 9.365.246 EUR. V primerjavi z
proračunskim letom 2013 so se zmanjšali za 7 %, glede na veljavni proračun pa so nižji za
11%.
Spodnja tabela prikazuje realizirane tekoče odhodke po posameznih vrstah odhodkov v
proračunskem letu 2014 in jih primerja z sprejetim in veljavnim proračunom za proračunsko leto
2014.
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Tabela št. 7: Tekoči odhodki po posameznih vrstah odhodkov v EUR

Naziv
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

Sprejeti
proračun
2014

Veljavni
proračun
2014

2.195.483

2.195.383

2.193.061

99

99

340.000

340.000

338.099

99

99

7.599.932

7.547.196

6.463.355

85

86

354.382

365.282

360.731

102

99

55.988

55.988

10.000

18

18

10.545.786 10.503.849

9.365.247

91

88

Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
SKUPAJ

Realizacija
Indeks
Indeks
2014
real./sprejeti real./veljavni

Opomba: Sprejeti proračun 2014 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2014, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2014 s prerazporeditvami.

Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 6.463.356
EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so nižji za 14 %, v primerjavi z proračunskim letom
2013 pa so višji za 8 %. Večji del med omenjenimi izdatki v proračunskem letu 2014
predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje v višini 4.022.458 EUR (največjo vrednost
predstavlja izdatek za tekoče vzdrževanje cest).
Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim so v proračunskem letu 2014 znašali
2.193.061 EUR in so v primerjavi z proračunskim letom 2013 zmanjšali za 7 % , v primerjavi z
veljavnim proračunom pa so ostali na enaki ravni.
V proračunskem letu 2014 je občina plačala za 360.731 EUR obresti od najetih kreditov (v
primerjavi z proračunskim letom 2013 so se odplačila povečala za 48 %).
Občina pa je v proračunskem letu 2013 dodatno oblikovala tudi rezervni sklad v višini
10.000 EUR.
b) Tekoči transferi
Med tekoče transfere spadajo plačila, za katera proračunski uporabniki – plačniki v povračilo ne
dobijo materiala ali storitve, namen njihove porabe pa ni investiranje. Tekoči transferi so v občini
v proračunskem letu 2014 znašali 14.665.891 EUR in so se v primerjavi z proračunskim letom
2013 povečali za 6 %. Glede na veljavni proračun pa so tekoči transferi za proračunsko leto
2013 za 6 % višji od planiranih.
Tabela št. 8: Tekoči transferi po posameznih vrstah transferov v EUR

Naziv
Subvencije
Transferji
posameznikom
in
gospodinjstvom
Transferi
neprofitnim
organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
SKUPAJ

Sprejeti
proračun
2014

Veljavni
proračun
2014

Realizacija
2014

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

904.000

930.498

715.494

79

77

7.498.755

7.492.978

7.142.511

95

95

1.475.342

1.504.800

1.478.039

100

98

5.776.771

5.779.429

5.329.847

92

92

15.654.868 15.707.705

14.665.891

77

92

Opomba: Sprejeti proračun 2014 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2014, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2014 s prerazporeditvami.
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Največji delež med tekočimi transferi predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom,
in sicer v višini 7.142.511 EUR (v primerjavi z proračunskim letom 2013 so se povečali za 5 %
ter so nižji od veljavnega proračuna za 5 %) in zajemajo predvsem plačilo razlike med ceno
programov v vrtcih in plačili staršev v višini 5.315.315 EUR, regresirano oskrbo v domovih
903.288 EUR ter regresiran prevoz v šolo v višini 548.164 EUR.
Drugi tekoči domači transferi so v proračunskem letu 2014 znašali 5.329.8470 EUR – v
primerjavi z veljavnim proračunom so nižji za 8 %, v primerjavi z proračunskim letom 2013 pa
so se ravno tako zmanjšali za 27 %. Zajemajo izdatke za tekoče transfere v javne zavode v
višini 4.731.396 EUR. Največji delež med slednjimi predstavljajo sredstva za plače in druge
izdatke, in sicer v višini 2.592.344 EUR, izdatki za blago in storitve v višini 1.752.695 EUR in
stroški za prispevke delodajalca v višini 386.358 EUR.
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni uporabniki proračuna so bila
realizirana v višini 175.050 EUR.
Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam so izkazana kot transfer
neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, kulturna in športna društva ter
druge neprofitne ustanove). Razdeljena so bila z javnim razpisom in so za proračunsko leto
2014 bila realizirana v višini 1.478.038 EUR (v primerjavi z proračunskim letom 2013 so se
povečala za 35 %, glede na veljavni proračun pa so na enaki ravni ).

c) Investicijski odhodki
Med investicijske odhodke štejemo plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in
neopredmetenih sredstev, kot so nepremičnine, oprema, napeljave in vozila, pa tudi plačila za
načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.
Izdatki za nakup in pridobitev opredmetenih in neopredmetenih sredstev so v proračunskem
letu 2014 v občini znašali 9.284.391 EUR in so se v primerjavi z proračunskim letom 2013
zmanjšali za 27 %, nižji pa so tudi glede na veljavni plan, in sicer za 45 %.
Tabela št. 9: Delež investicijskih odhodkov v celotnih odhodkih po letih
Naziv / Leto
Investicijski odhodki
Skupni odhodki
Delež investicijskih odhodkov
v skupnih odhodkih v %

2010

2011

2012

2013

2014

8.911.272

15.752.051

14.879.570

12.728.172

9.284.391

33.436.604

41.200.411

40.862.941

38.134.383

34.103.111

26,7

38,2

36,4

33,0

27,2
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Tabela št. 10: Investicijski odhodki po posameznih vrstah v EUR

Naziv

Sprejeti
proračun
2014

Veljavni
proračun
2014

Realizacija
Indeks
2014
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

Nakup zgradb in prostorov

19.000

19.000

22,90

0,12

0,12

Nakup prevoznih sredstev

7.300

7.300

/

/

/

Nakup opreme
180.944
180.944
Nakup
drugih
osnovnih
sredstev
77.008
77.008
Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije
10.185.288 10.133.357
Investicijsko vzdrževanje in
obnove
5.563.498 5.611.409
Nakup zemljišč in naravnih
bogastev
267.700
267.700
Nakup
nematerialnega
premoženja
37.500
37.500
Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija
604.456
608.476

140.077

77

77

49.242

64

64

3.856.307

38

38

4.661.767

84

83

133.898

50

50

7.871

21

21

435.204

72

71

9.284.389

55

55

SKUPAJ

16.942.694 16.942.694

Opomba: Sprejeti proračun 2014 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2014, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2014 s prerazporeditvami.

Največjo vrednost predstavljajo izdatki za vzdrževanje in obnove v višini 4.661.767 EUR (v
primerjavi z proračunskim letom 2013 so se zmanjšali za 6 %, glede na veljavni proračun pa so
nižji za 17 %) ter zajemajo investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 3.639.322 EUR in
obnove v višini 1.022.445 EUR.
Izdatki za novogradnje,rekonstrukcije in adaptacije so v proračunskem letu 2014 v občini
znašali 3.856.307 EUR (v primerjavi z proračunskim letom 2013 so se zmanjšali za 37 %, v
primerjavi z veljavnim proračunom pa so nižji za 62 %). Največji delež predstavljajo izdatki za
novogradnje v višini 2.016.183 EUR in rekonstrukcije in adaptacije v višini 1.840.124 EUR.
Izdatki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se nanašajo na naslednje investicije:
-kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik
-investicija CEROD II
-kanalizacija v KS Gabrje
-kanalizacija in vodovod Lešnica
-investicija Centralna čistilna naprava
V proračunskem letu 2014 je občina za nakup zemljišč in naravnih bogastev odštela
133.898 EUR. V primerjavi z proračunskim letom 2013 se je izdatek zmanjšal za 60 %, glede na
veljavni proračun pa je izdatek nižji za 19 %.
Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v proračunskem letu 2013 namenila
471.609 EUR. V primerjavi z proračunskim letom 2013 je izdatek nižji za 60 % , glede na zadnji
veljavni proračun za leto 2014 pa za 50 %.
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d) Investicijski transferi
Investicijski transferi se nanašajo na nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih
odhodkov prejemnikov sredstev. Sredstva investicijskih transferjev so namenjena za nakup ali
gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev, ki bodo v lasti ali v upravljanju prejemnikov teh sredstev, ter sredstev za
investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo pri prejemnikih teh sredstev.
V proračunskem letu 2014 so investicijski transferi znašali 787.588 EUR in so se v primerjavi z
proračunskim letom 2013 zmanjšali za 49 % ter so v višini planirane vrednosti. Transferi se v
celoti nanašajo na transfere javnim zavodom.
e) Presežek odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov
V proračunskem letu 2014 je občina v izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
izkazala zgolj plačane prihodke in odhodke. Realizirala je več izdatkov, kot je bilo prejemkov,
kar se odraža v presežku odhodkov nad prihodki. Občina je tako v proračunskem letu 2014
realizirala odhodke v višini 34.103.111 EUR in prihodke v višini 32.455.679 EUR in tako
izkazuje primanjkljaj v višini 1.647.432 EUR.

4.1.2.2 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
V izkazu finančnih terjatev in naložb za proračunsko leto 2014 občina ne izkazuje prejetih vračil
danih posojil od posameznikov in zasebnikov.

4.1.2.3 Izkaz računa financiranja
V proračunskem obdobju leta 2014 se je občina dolgoročno zadolžila v višini 3.500.000 EUR,
odplačala pa je za 1.659.728 EUR glavnic najetih dolgoročnih posojil. Obenem se je v letu
2014 občina dodatno kratkoročno likvidnostno zadolžila v višini 2.300.000 EUR. Kredit je bil v
celoti poplačan v proračunskem letu 2014. Izkaz računa financiranja za občino v proračunskem
letu 2014 tako izkazuje neto zadolževanje v višini 1.840.272 EUR.
Ob upoštevanju primanjkljaja za proračunsko leto 2014 v višini 1.647.432 EUR, neto
zadolževanja v višini 1.840.272 EUR občina za proračunsko leto 2014 izkazuje povečanje
sredstev na računu v višini 192.840 EUR.

4.1.3

Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna

V proračunskem obdobju leta 2014 se je občina dolgoročno zadolžila v višini 3.500.000 EUR,
odplačala pa je za 1.659.728 EUR glavnic najetih dolgoročnih posojil. Obenem se je v letu
2014 občina dodatno kratkoročno likvidnostno zadolžila v višini 2.300.000 EUR. Kredit je bil v
celoti poplačan v proračunskem letu 2014.
V proračunskem letu 2014 unovčenj in izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.
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4.1.4 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna v skladu s 40. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)
Zakon o javnih financah v 40. členu določa ukrepe za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko
sprejme župan, če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki
proračuna.
4.1.5 Poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun v skladu s 41. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)
Določila 41. člena Zakona o javnih financah opredeljujejo če se po sprejemu proračuna sprejme
zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih
prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v
okviru možnih prihrankov sredstev.
Potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v že sprejeti proračun za proračunsko leto 2014
ni bilo.
4.1.6 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v proračunskem letu 2014 se prenesejo v proračun
za proračunsko leto 2015.
Sredstva krajevnega samoprispevka so bila v proračunskem letu 2014 porabljena v višini
35.867 EUR, njihovo stanje konec proračunskega leta 2014 je v višini 93.965 EUR. Sredstva iz
naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so bila v proračunskem letu 2014
porabljena v višini 39.037 EUR, njihovo stanje konec proračunskega leta 2014 je v višini
219.492 EUR.

4.1.7

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)

V skladu s 46. členom ZJF so bila v proračunu za proračunsko leto 2014 zagotovljena sredstva
za obveznosti iz preteklih let.
V zaključnem računu proračuna za proračunsko leto 2014 je Mestna občina Novo mesto
izkazala kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2014 v višini 165.612 EUR.
Obveznosti se nanašajo na obračunane plače in druge osebne prejemke zaposlenih za mesec
december 2014, ki pa so bile izplačane v mesecu januarju 2015.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2014 znaša 4.092.042 EUR,
do dobaviteljev v državi v višini 4.017.142 EUR in do dobaviteljev v tujini v višini 74.899 EUR.
Obveznost do dobaviteljev za nedokončane gradbene projekte na dan 31. 12. 2014 znaša
1.405.699 EUR, ki pa je vključena med kratkoročne obveznosti do dobaviteljev.
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Vrednost zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31. 12. 2014 znaša 1.371.700 EUR.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12.
2014 znaša 1.175.5195 EUR in zajemajo tudi kratkoročni del dolgoročnih obveznosti za
najemnino za vrtec Pikapolonica v višini 38.160 EUR.

Tabela št. 11: Zapadle neplačane obveznosti z valuto plačila do 31. 12. 2014 in neplačane
obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2014

Naziv

Zapadle neplačane obveznosti
z valuto plačila do 31. 12. 2014

Neplačane obveznosti po
stanju na dan 31. 12. 2014

Obveznosti do dobaviteljev
Zadržki za nedokončane
gradbene projekte
Obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega načrta

1.322.781

2.686.343

/

1.405.699

48.919

1.175.519

SKUPAJ

1.371.700

5.267.561

4.1.8

Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47.
členom Zakona o javnih financah (ZJF)
Navedeni člen zakona določa, da v primeru spremembe delovnega področja neposrednega
proračunskega uporabnika (občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor, župan in ožji deli
občine) župan odloča o sorazmernem povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev za delovanje
neposrednega uporabnika.
V proračunskem letu 2014 se ni spremenilo delovno področje ali pristojnost neposrednega
uporabnika.
4.1.9

Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

Na osnovi 4. člena Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za proračunsko leto 2014 je
župan pooblaščen, da lahko razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in o tem poroča občinskemu svetu.
Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom (prerazporeditve pravic porabe sredstev
so po posameznih proračunskih uporabnikih in postavkah zajete v sklepih, s katerimi je župan
opravil prerazporeditve. Prerazporeditve so razvidne iz priloženih tabel pri točki 4.1.13.
4.1.10 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v
višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč.
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Občina je v proračunskem letu 2014 dodatno oblikovala rezervni sklad v višini 10.000 EUR in je
tako na dan 31. 12. 2014 znašal 93.261 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Občina je imela v proračunskem
letu 2014 omenjene izdatke za sanacijo plazu v kraju Štravberk tako, da se je vrednost
rezervnega sklada tekom proračunskega leta 2014 zmanjšala za 38.783 EUR.
4.1.11 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije
V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne proračunske
rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
S proračunom za proračunsko leto 2014 so bila zagotovljena sredstva v zadostni višini, zato na
dan 31. 12. 2014 na postavki splošne proračunske rezervacije ni prikazane porabe omenjenih
sredstev, čeprav je bila s proračunom sprejeta v višini 10.000 EUR.

4.1.12 Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova
poroštev
V proračunskem letu 2014 Mestna občina Novo mesto ni izdajala novih poroštev, ravno tako ni
imela obveznosti iz morebitnega unovčenja že izdanih poroštev.
4.1.13 Prerazporeditev sredstev na proračunskih postavkah
Če se v času izvajanja proračuna ugotovi, da so na določeni proračunski postavki potrebna
dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za
prevzemanje in izvršitev proračunskih obveznosti, se lahko potrebna sredstva prerazporedijo iz
drugih postavk v okviru posamezne proračunske porabe proračuna.
V skladu s 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 o prenosu
sredstev med nameni znotraj posamezne proračunske porabe odloča župan s sklepom o
prerazporeditvi.
Prerazporeditev sredstev v okviru posameznih področij je razvidna iz tabel v nadaljevanju.
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4.1.14 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja se ugotavlja glede na predpisane standarde in
merila, ki jih določajo pristojna ministrstva, župan in ukrepi za izboljšanje poslovanja
proračunskega uporabnika samega.
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja se je izražala skozi odločanje glede oblikovanja
virov proračuna in porabe proračuna po namenih v skladu z normativi in standardi, ki
obstajajo v področnih predpisih. Pri izvajanju proračuna so bile upoštevane tudi zakonske
obveznosti.
Veliko časa je bilo namenjenega zagotavljanju likvidnosti proračuna. Načrtovanje likvidnosti
proračuna na ravni države in v lokalnih skupnostih ureja Zakon o javnih financah in Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna RS za posamezno leto. Pri izvrševanju proračuna se
smiselno uporablja določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije.
4.1.15 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
V skladu s pravilnikom o notranjem nadzoru javnih financ (Ur. list RS, št. 72/2002) ima
Mestna občina Novo mesto vzpostavljen sistem notranjega nadzora, ki zajema dve ločeni
področji:
a. notranje kontroliranje in
b. notranje revidiranje.
Sistem notranjega kontroliranja je uveden na pretežnem delu delovanja občine. Sistem je
vzpostavljen tako, da notranje kontrole potekajo vsakodnevno, tako da odgovorne osebe s
svojim podpisom na odredbah, na kontrolniku pogodb pred podpisom pogodbe oziroma
knjigovodske listine jamčijo, da so izvedle kontrolni postopek.
Vsi proračunski uporabniki morajo k zaključnemu računu obvezno priložiti »izjavo o oceni
notranjega nadzora javnih financ«. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega sistema,
za katerega vzpostavitev je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika.
Izjava o oceni notranjega nadzora na Mestni občini Novo mesto je bila izdelana v skladu z
metodologijo za pripravo ocene notranjega nadzora in je temeljila na oceni revizijskih
ugotovitev notranjega revizorja.
Notranje revidiranje, ki zajema neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje
poslovanja ter svetovanje, je na občini organizirano v obliki notranje revizije, ki je
zagotovljena s strani zunanjega izvajalca.
V proračunskem letu 2014 je revizija potekala v skladu z letnim načrtom dela in cilji
notranjega revidiranja. O izvedenih postopkih in ugotovitvah so bila izdelana vmesna in
končno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2014 s podanimi ugotovitvami in priporočili.
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4.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
4.2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
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).
Obrazložitev realizacije finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika sledi v
nadaljevanju. Slednje zajema poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posameznega
neposrednega uporabnika o izvedbi progama dejavnosti in odstopanja od zastavljenih ciljev.

ODHODKI
01 0BČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR, VOLILNA KOMISIJA
01 011 101 Plače in drugi osebni prejemki zaposlenih
Sredstva za izplačilo plač zaposlenim – osnovne plače, dodatki in drugi prejemki ter izplačila
prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter ostale
obvezne prispevke ter davek na izplačane plače v preteklem letu so bila realizirana v višini
2.512.108 EUR (povprečno število zaposlenih delavcev na podlagi delovnih ur je 75).
01 011 102 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)
V skladu s Pravilnikom o plačah poklicnih funkcionarjev so bile v letu 2014 izplačane
osnovne plače, dodatki ter drugi osebni prejemki za župana do meseca maja 2014.
01 011 103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (župani, podžupani)
V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev so bile v letu 2014 izplačane
osnovne plače, dodatki ter drugi prejemki za podžupane in za župana od meseca junija dalje.
01 011 108 Sejnine občinskih svetnikov
Na podlagi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
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delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/2012 – v nadaljevanju: pravilnik) so bile v
letu 2014 izplačane sejnine članom Občinskega sveta za osem rednih in eno izredno sejo
Občinskega sveta.
01 011 109 Sejnine delovnih teles Občinskega sveta (odbori)
Sredstva so bila v skladu s pravilnikom izplačana za sejnine članom trinajstih stalnih
delovnih teles Občinskega sveta (članom Občinskega sveta in zunanjim članom) za
udeležbo na štiriitridesetih rednih sejah delovnih teles Občinskega sveta.
01 011 110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto
Na podlagi 11. in 12. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestna občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 107/2013) ter sklepov 27. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto z dne 13. 2. 2014 o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto so bila
sredstva izplačana za štiri denarne nagrade Mestne občine Novo mesto, in sicer dve nagradi
Mestne občine Novo mesto in dve Trdinovi nagradi (4 x 3.046,36 EUR bruto). Preostali del
sredstev je bil porabljen za kulturni program, priprave priznanj ter materialne stroške
prireditve in podelitve priznanj in nagrad ob občinskem prazniku.

01 011 111
Sejnine in drugi stroški – Nadzorni odbor
Sredstva so bila v skladu s pravilnikom izplačana članom Nadzornega odbora Mestne
občine Novo mesto za sejnine za šest sej Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto,
za plačila po pogodbah o delu za opravljene nadzore izven sej ter za druge operativne
odhodke.
01 011 112 Sejnine predsedniki in tajniki Krajevnih skupnosti
Sredstva so namenjena delovanju KS in sicer za izplačilo sejnin oziroma nadomestil
predsednikom svetov krajevne skupnosti in tajnikom krajevnih skupnosti. Zneski nadomestil
se izplačujejo mesečno na tekoče račune predsednikov in tajnikov krajevnih skupnosti.
 nadomestila in sejnine predsednikom svetov KS:
- za prisotnost na sejah - posvetih predsednikov KS v okviru MO Novo mesto,
- za vodenje sej svetov v KS,
- za uradovanje v uradih KS v uradnih dnevih,
- za prisotnost na sestankih s izvajalci del in upravljavci komunalnih vodov in
naprav,
- za vodenje občnih zborov krajanov,
- za prisotnost na sejah nadzornega odbora;
 nadomestila in sejnine tajnikom svetov KS:
- prisotnost in vodenje zapisnikov na sejah svetov v KS,
- uradovanje v uradih KS v uradnih dnevih,
- vodenje zapisnikov na občnih zborov krajanov,
- prisotnost in vodenje zapisnikov na sejah nadzornega odbora KS,
- izvajanje strokovnih opravil pri realizaciji programov KS (zbiranje ponudb,
zapisniki o izbiri, sklepi o izbiri),
- priprava potrebnih poročil v zvezi z delovanjem KS,
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-

vodenje evidenc prometa na transakcijskem računu.

Višina nadomestil oz. sejnin za predsednike in tajnike svetov krajevnih skupnosti je enotna,
višine pa so določena na osnovi 18. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilu stroškov, ki določa, da se sejnine določijo na osnovi bruto plače župana z
odbitkom normiranih stroškov. Na podlagi ZUJF-a sprejet Pravilnik o plačah, sejninah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov
svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto (objavljen v
Uradnem listu št. 59, dne 3. 8. 2012, je znižal mesečne sejnine tudi predsednikom in
tajnikom kot sledi:
Obdobje

Funkcija

Bruto znesek EUR

januar - oktober

Tajnik sveta KS

100,68

januar - oktober

Predsednik sveta KS

201,37

01 011 113
Delovanje svetniških skupin
Sredstva so bila izplačana za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov v letu
2014 v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 112/2013).
01 013 301 Materialni stroški
Sredstva so bila porabljena za najemnine in zakupnine za poslovne prostore, revizorske
storitve, storitve varovanja, telekomunikacijske storitve, izdatki za elektriko in komunalne
storitve, tekoče vzdrževanje prostorov, izdatki za zavarovanje, izdatki za storitve notarjev in
odvetnikov ter drugi operativni odhodki.
01 013 302 Stroški sodnih in upravnih postopkov
V letu 2014 smo na postavki 01 013 302 - stroški sodnih in upravnih postopkov porabili
44.213,00 EUR, ki smo jih porabili za plačilo opravljenih storitev notarjev in odvetnikov ter
plačilo zneskov iz pravnomočnih sodb.
01 013 310 Odškodnine
Iz proračunske postavke je bila nakazana odškodnina za poravnavo škode v zvezi s
projektom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave
in projektom Kandijska cesta.
01 016 001 Delovanje projektnih skupin
Sredstva so bila porabljena za sejnine projektnega sveta za informatizacijo Mestne občine
Novo mesto, ki se je v letu 2014 sestal na treh sejah, na katerih so obravnavali predvsem
informacijske rešitve za plačevanje parkirnin s pomočjo prenosnih naprav.
01 016 002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje
V letu 2014 so realizirani obiski delegacij iz večine partnerskih mest na proslavi in
spremljajočih dogodkih ob občinskem prazniku Mestne občine Novo mesto. Delegacije
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partnerskih mest smo gostili v novomeških hotelih s prehrano. Župana so obiskali
veleposlaniki s sodelavci iz veleposlaništev Francije in Švice ter drugih slovenskih občin.
Delegacije na protokolarnih obiskih smo pogostili s kosili. Višina porabljenih sredstev je
znašala 14.138,92 EUR (indeks realizacije je 70,69).
01 016 003 Promocija občine, celostna podoba
Sredstva so bila namenjena za promocijo občine, oglaševanje ter objave v tiskanih in avdiovizualnih medijih, promocijskih člankih, zbornikih, glasilih ter radijskih in televizijskih oddajah
ob različnih priložnostih. Prav tako smo jih namenili pokrivanju izdatkov, povezanih s
protokolom in celostno podobo občine s poudarkom na sporočilu Novo mesto, mesto situl.
Oglaševali smo več prireditev, in sicer svečanost ob kulturnem prazniku, praznovanje dneva
boja proti okupatorju, sklop prireditev ob občinskem prazniku in slavnostno sejo oziroma
prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto za leto 2013,
spominske dneve, teden mobilnosti, komemoracije ob dnevu spomina na mrtve, okrogle
obletnice nekaterih društev ter krajše televizijske reportaže s posameznih dogodkov
(podelitev nagrade Ane Desetnice, predstavitev projekta Arheološki park na Marofu,
predstavitev mladih talentov v Glasbeni šoli Marjana Kozine, predstavitev najboljšega
kulturnega društva v MO Novo mesto, predstavitev arhitekturnih delavnic za otroke v
MONM). Višina porabljenih sredstev znaša 75.500,00 EUR (indeks realizacije je 99,43).
Izplačilo sredstev v višini 13.966,00 EUR je preneseno iz leta 2013 v leto 2014.
01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo
MO Novo mesto je na podlagi javnega poziva finančno podprla številne priložnostne
dogodke, humanitarne akcije, kulturne, športne, šolske in druge prireditve. Obravnavanih je
bilo je prispelo 134 vlog, od tega štiriintridesetim sredstva niso odobrena, ker so vloge
prispele po porabi sredstev na javnem pozivu. V okviru te proračunske postavke lahko župan
po lastni presoji odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO
Novo mesto za leto 2014 brez strokovne komisije. Soorganizirali in/ali podprli smo tudi večje
prireditve v MONM, bili pokrovitelji različnih prireditev v našem prostoru ter zagotovili
sredstva za najeme dvoran na podlagi prošenj posameznih društev (KC Janeza Trdine, ŠD
Marof). Večje prireditve, ki smo jih finančno podprli in organizacijsko sodelovali pri pripravah
dogodkov so: Športnik leta, občinski in regijski otroški parlament, Mojčin pustni karneval,
bralna značka, maturantski paradi na Glavnem in Novem trgu in druge prireditve. Višina
porabljenih sredstev je znašala 59.995,00 EUR (indeks realizacije je 100,00). Izplačilo
sredstev v višini 7.300,00 EUR je preneseno iz leta 2013 v leto 2014.
01 016 005 Javne prireditve
Mestna občina Novo mesto je organizirala ali soorganizirala (sodelovala, denarno ali
materialno podprla) več različnih javnih prireditev. Obeležili smo vse spominske dneve MO
Novo mesto s priložnostmi dogodki in prireditvami ter državne praznike. Organizirali smo
tradicionalne komemoracije na vseh treh pokopališčih na dan spomina na mrtve. Finančno
smo podprli dogodke, ki so prispevali k oživljanju mestnega jedra (maturantska parada, Mali
festival velikih vin, Novomeške poletne večere, božično-novoletni sejem in silvestrovanje na
Glavnem trgu). V okviru evropskega tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila smo
organizirali več dejavnosti v sodelovanju z nekaterimi ustanovami (pohod, brezplačni prevoz
z mestnim avtobusom cel teden …). V juniju smo organizirali županov sprejem za najboljše
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osnovnošolce v občini s področja športa in znanja. Septembra je župan sprejel zlate
maturante, ki so zaključili maturo v šolskem letu 2013/2014. V okviru proračunske postavke
smo razpisali sredstva v dveh delih na javnem pozivu za sofinanciranje praznovanja jubilejev
ter večjih prireditev, ki potekajo v večjih dvoranah MO Novo mesto. Na oba poziva skupaj je
prispelo 17 vlog in so vsem prijaviteljem sredstva odobrena. Porabljeni znesek na postavki je
99.266,06 EUR (indeks realizacije je 100,00), od tega so sredstva v višini 15.483,86 EUR
prenesena iz leta 2013 v leto 2014.
01 016 010 Stroški ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta (mehki projekti)
Sredstva so v letu 2014 bila namenjena za izvedbo javnega natečaja za celostno grafično
podobo (CGP) in logotip, izdelavo promocijskega filma o Mestni občini Novem mestu ter za
izvedbo javnega poziva za dvoletne kulturne programe. Stroški nagrade in prenosa avtorskih
pravic za izdelavo CGP in logotipa so znašali 7.000 EUR bruto (na natečaj je prispelo 13
idejnih rešitev). Izveden je bil javni poziv za izdelavo promocijskega filma in programske
vsebine, na katerega je prispelo 17 vlog, od tega 2 za pripravo promocijskega filma in 1
prepozna prav tako za promocijski film, preostalih 14 vlog je zajemalo prijavo programskih
vsebin, od tega dvema sredstva niso odobrena. Z izbranimi producenti so sklenjene dvoletne
pogodbe. Višina porabljenih sredstev v letu 2014 znaša 7.000,00 EUR (indeks realizacije je
21,19), preostalih 26.038,00 EUR je prenesenih v leto 2015.
01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju informativnega programa. MO Novo mesto je s
TV Novo mesto sklenila pogodbo o sofinanciranju, ki je bila podlaga za izplačilo sredstev.
Višina porabljenih sredstev znaša 40.000 EUR (indeks realizacije je 100,00).
01 084 001 Financiranje političnih strank
Sredstva v višini 97.407 EUR in so bila porabljena za delovanje političnih strank na osnovi
mesečnih dotacij na osnovi Zakona o financiranju političnih strank in sklepa občinskega
sveta. Postavka je bila realizirana 89,36 %.
01 084 002 Novoletna obdaritev otrok
Sredstva so bila razdeljena na podlagi dveh javnih pozivov v letu 2014. Prejemnik je bilo
Društvo prijateljev mladine Mojca za novoletno obdaritev otrok iz Mestne občine Novo mesto.
Je edino društvo v občini, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju mladine in
že tradicionalno več kot dva desetletja organizira obdaritev otrok s pomočjo številnih
sponzorjev in občine. Višina načrtovanih sredstev je znašala 32.000 EUR (indeks realizacije
je 50,00), ker se je izplačilo preneslo v leto 2015, del neizplačanih sredstev v višini
16.000 EUR iz leta 2013 so sredstva prenesena v leto 2014.
01 084 003 Druga društva in organizacije
V letu 2014 je MO Novo mesto razpisala sredstva na dveh javnih pozivih za delovanje drugih
društev in organizacij. Prijavilo se je 25 društev, od tega štirim sredstva niso bila odobrena,
ker so bili neupravičeni prijavitelji. Sredstva so izplačana v višini 39.996,00 EUR (indeks
realizacije je 92,14), preostalih 3.414,00 EUR je prenesenih v izplačilo v letu 2015. Iz leta
2013 pa je prenesenih izplačil v leto 2014 v vrednosti 11.130,00 EUR.
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01 084 005 Urejanje grobišč
Sredstva so bila namenjena vzdrževanju spomenikov in spominskih obeležij NOB,
prestavitev Plečnikovega spomenika v Bučni vasi na vidnejšo lokacijo ter vzdrževanju grobov
na pokopališčih v MO Novo mesto, ki nimajo lastnika. Višina načrtovanih sredstev je znašala
18.000,00 EUR (indeks realizacije je 87,22), realiziranih je 15.700,00 EUR.
01 017 101 Odplačilo dolga – glavnice najetih kreditov
Gre za odplačilo glavnic kreditov, ki jih je najela sama Mestna občina Novo mesto. Postavka
je bila realizirana 100 % (v višini 1.549.225 EUR).
01 017 103 Odplačilo dolga – obresti najetih kreditov
Predvidenih sredstev na postavki, ki zajema obresti od kreditov, ki jih je najela sama Mestna
občina Novo mesto, je bilo 357.282 EUR. Postavka je bila realizirana 99,99 %.
01 017 201 Odplačilo dolga – glavnice prevzetih kreditov od Komunale d.o.o.
Predvidenih sredstev na postavki, ki zajema odplačilo glavnic kreditov, ki jih je v skladu s
spremenjeno zakonodajo MONM prevzela od Komunale Novo mesto d.o.o., je bilo v višini
115.800 EUR. Postavka je bila realizirana 95,43 %.
01 017 202 Odplačilo dolga – obresti prevzetih kreditov od Komunale d.o.o.
Predvidenih sredstev na postavki je bilo v višini 8.000 EUR. Postavka je bila realizirana
43,76 %.
01 109 001 Proračunska rezerva občine
Za proračunsko rezervo je bilo realiziranih sredstev v višini 10.000,00EUR, kar predstavlja
četrtino načrtovanega zneska..

02

PREDŠOLSKA VZGOJA

02 091 101 Vrtec Ciciban Novo mesto
Iz te postavke se je do 31.12.2014 financiralo 42 oddelkov, vključno z bolnišničnim
oddelkom. Skupno število vključenih otrok konec decembra 2014 je bilo 709, od tega 644
novomeških otrok. V realiziranem znesku v višini 2.086.396,26 EUR za leto 2014 so tudi
najemnine objektov in stroški, ki jih je v skladu z zakonom občina dolžna plačevati in niso
všteti v ceno programa.
Pri plačilu cene programa vrtcu je bil delež MO NM 59,80%, delež staršev 30,49 %, delež
drugih občin 4,32 % in delež Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 5,39 %.
02 091 102 VVE Brusnice - enota pri osnovni šoli
Iz te postavke se je do 31. 12. 2014 financiralo 4 oddelke, od tega za 76 novomeških otrok. V
realiziranem znesku v višini 182.939,53 EUR za leto 2014 so tudi stroški, ki jih je v skladu z
zakonom občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa.
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02 091 103 VVE Stopiče - enota pri osnovni šoli
Iz te postavke se je do 31.12.2014 financiralo 7 oddelkov, od tega za 115 otrok. V
realiziranem znesku v višini 326.702,22 EUR za leto 2014 so tudi stroški, ki jih je v skladu z
zakonom občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa.
02 091 106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja (koncesija)
Iz te postavke se je do 31.12.2014 financiralo 3 oddelke, od tega za 37 otrok iz novomeške
občine. V realiziranem znesku v višini 112.894,20 EUR za leto 2014 so tudi stroški, ki jih je v
skladu z zakonom in sklenjeno pogodbo o koncesiji občina dolžna plačevati in niso všteti v
ceno programa (sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru
nezmožnosti za delo delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni ter morebitno
nedoseganje normativov v oddelku).
02 091 118 Vrtci s podeljeno koncesijo (Jana d.o.o.)
Iz te postavke se je do 31. 12. 2014 financiralo 2 oddelka, od tega za 35 otrok iz novomeške
občine. V realiziranem znesku v višini 122.985,73 EUR so poleg programskega dela zajeti
tudi stroški, ki jih je v skladu z zakonom in sklenjeno pogodbo o koncesiji občina dolžna
plačevati in niso všteti v ceno programa (sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti za delo delavca zaradi bolezni ali poškodbe
do 30 dni ter morebitno nedoseganje normativov v oddelku).
V skladu z aneksom k Pogodbi o koncesiji so v realiziranem znesku zajeta tudi sredstva za
investicijsko vzdrževanje objekta in opreme, ki jih koncesionar uporablja za nemoteno
izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva na območju Mestne občine Novo mesto.
02 091 107 Petrov vrtec (34. čl. Zvrt - pogodba)
Iz te postavke se je v višini 114.128,43 EUR v letu 2014 financiralo 3 oddelke, od tega za 50
otrok iz novomeške občine. Na podlagi 34. člena Zakona o vrtcih se vrtcu zagotavlja
sredstva iz proračuna, in sicer v višini 85 % povprečne cene na otroka novomeških vrtcev.
02 091 108 Vrtec Pedenjped Novo mesto
Iz te postavke se je do 31.12.2014 financiralo 44 oddelkov, od tega dva romska. Skupno
število vključenih otrok konec decembra 2014 je bilo 776, od tega 750 novomeških otrok
(vključno s 28 Romi). V realiziranem znesku v višini 2.313.793,70 EUR za leto 2014 so tudi
najemnine objektov in stroški, ki jih je v skladu z zakonom občina dolžna plačevati in niso
všteti v ceno programa.
Pri plačilu cene programa vrtcu je bil delež MO NM 60,60%, delež staršev 30,50 %, delež
drugih občin 2,60 % in delež Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 6,30 %.
02 091 109 Varstvo otrok v drugih občinah
Iz te postavke se je v višini 93.325,20 EUR do 31. 12. 2014 v skladu z zakonom financiralo
za otroke v drugih občinah, katerih vlagatelji za znižano plačilo vrtca imajo stalno
prebivališče v Mestni občini Novo mesto.
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02 091 119 Varuh predšolskih otrok
Iz te postavke se je v višini 2.424,36 EUR do 31. 12. 2014 sofinanciralo novomeškim
staršem, ki imajo vključene otroke pri varuhinji in so na čakalni listi novomeških vrtcev. Na
podlagi Zakona o vrtcih (24.a in b. člen) mora občina v takšnem primeru sofinancirati plačila
staršev za varstvo otrok pri varuhu. Glede na to, da v MO NM deluje varuhinja, ki ustreza
pogojem pristojnega ministrstva, je potrebno v skladu z zakonom iz proračunskih sredstev
zagotoviti ustrezna sredstva.

03

IZOBRAŽEVANJE

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše
Redno je potekalo izplačilo plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov (regres za letni
dopust, prehrana med delom in prevoz na delo) za zaposlene v Posvetovalnici za učence in
starše. Za plače in druge osebne prejemke je bilo porabljenih 92.548,30 EUR, za prispevke
in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 14.229,80 EUR, za tekoče in programsko
odvisne materialne stroške pa 13.724,43 EUR.
03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine
Iz te postavke so bila Glasbeni šoli Marjana Kozine zagotovljena sredstva za prehrano med
delom in prevoz na delo v višini 51.973,41 EUR, za permanentno izobraževanje učiteljev
višini 3.200,00 EUR, za programsko odvisne materialne stroške v višini 12.000,00 EUR in za
nakup in obnovo glasbil v višini 18.000,00 EUR.
03 091 203 Osnovna šola Dragotina Ketteja
Za varuha, zaposlenega v OŠ Dragotin Kette, so bila zagotovljena sredstva za plače in druge
osebne prejemke (regres za letni dopust, prehrana med delom in prevoz na delo) v višini
14.543,89 EUR, za prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje pa v višini
2.117,81 EUR.
03 091 204
Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Sredstva iz te postavke so bila porabljena za tekoče materialne stroške osnovnih in glasbene
šole (elektrika, komunala, ogrevanje in drugih materialnih stroškov kot so: varovanje
objektov, dimnikarske storitve, stroški najemnin za prostore vzete v najem za izvajanje
dejavnosti) v višini 560.154,84 EUR.
03 091 207 Tekmovanje učencev v znanju
Poročila o dosežkih, udeležbi in organizaciji tekmovanj učencev v znanju v šolskem letu
2013/14 je poslalo 8 osnovnih šol. Sredstva so bila šolam na podlagi meril razdeljena za
zgoraj navedene namene v skupni višini 9.500,00 EUR. Na tekmovanjih učencev v znanju je
bila najboljša po dosežkih oz. doseženih mestih (upoštevajo se dosežki od 1. do 5. mesta na
regijskih in državnih tekmovanjih), OŠ Center, sledita ji OŠ Bršljin in OŠ Šmihel.

114

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014
03 091 208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni
Osnovne šole so v letu 2014 prejele 21.000,00 EUR za sofinanciranje naravoslovnih in
kulturnih dni, ki jih bodo v šolskem letu 2014/2015 izvedle v skladu z letnim delovnim
načrtom in predmetnikom. S temi sredstvi jim delno sofinanciramo izvedbo enega
naravoslovnega ali kulturnega dneva.
03 091 211 Zgodnje poučevanje tujega jezika
Osnovnim šolam so bila zagotovljena sredstva za zgodnje učenje tujega jezika, ki se izvaja v
oddelkih 3. razredov po dve uri tedensko na oddelek. Poučevanje so izvajale vse osnovne
šole, razen OŠ Dragotin Kette. Izplačila so se izvajala glede na realizirane pedagoške ure.
Število pedagoških ur (PU) je bilo za posamezno šolo različno, odvisno je bilo od števila
oddelkov 3. razreda, cena za PU pa je odvisna od strokovne usposobljenosti kadra, ki tuj
jezik uči. V letu 2014 so bila osnovnim šolam izplačana sredstva za poučevanje tujega jezika
v višini 19.387,33 EUR.
03 091 212 Sofinanciranje kosil
V letu 2014 so se približno 122 učencem iz socialno ogroženih družin krili stroški kosil, za kar
je bilo šolam nakazanih 46.453,73 EUR.
03 091 227 Učna pomoč učencem v OŠ
Sredstva v višini 61.028,82 EUR so bila namenjena OŠ Bršljin za financiranje plač in drugih
osebnih prejemkov (52.972,34 EUR), prispevkov in premij za dodatno pokojninsko
zavarovanje (8.056,48 EUR) za dva strokovna delavca, ki nudita učno pomoč učencem
Romom od 1. do 9. razreda in za osebo s srednješolsko izobrazbo, ki skrbi za učence Rome.
03 094 101
Razvoj visokega šolstva
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na svoji 30. seji (10. 07. 2014) sprejel odlok o
ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (v nadaljevanju
URS Novo mesto), ki je bil ustanovljen dne 1. 11. 2006. Do 22. 07. 2014 so se sredstva
koristila za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov, za prispevke, davke in dodatno
pokojninsko zavarovanje ter za materialne stroške. Od dne 1. 8. 2014 je bil zavod v postopku
redne likvidacije. Preostala sredstva na postavki so se do konca leta 2014 koristila za
izplačilo 1 plače s prispevki, davki in dodatnim pokojninskim zavarovanjem ter za materialne
stroške, po poplačilu obveznosti pa so se prenesla na ustanoviteljico MONM, prav tako
premično premoženje.
03 095 001 Razvojno izobraževalni center
Za Razvojno izobraževalni center (v nadaljevanju RIC) so bila v letu 2014 porabljena
sredstva v skupni višini 619.545,69 EUR, od tega je bilo neposredno RIC-u nakazanih
22.991,40 EUR, in sicer za plače in druge osebne prejemke za delo lokalnega koordinatorja
(19.025,94 EUR), za prispevke in dodatno pokojninsko zavarovanje (2.991,76 EUR), za
programsko odvisne materialne stroške vezane na delo lokalnega koordinatorja
(973,70 EUR), razliko v višini 596.554,29 EUR pa predstavljajo stroški vezani na prostore na
lokaciji Topliška cesta 1.
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03 095 002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih
V letu 2014 sta bili z RIC-em sklenjeni dve pogodbi za izobraževanje odraslih v skupni višini
44.650,00 EUR.
Pogodba o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih je bila sklenjena v višini
28.900,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za dejavnosti kot so projekti: Center
medgeneracijskega učenja, Svetovalno središče Novo mesto, SNIO – splošno neformalno
izobraževanje odraslih, Wellness, Medgeneracijski mostovi, Sharing and learning, Uvajanje
in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, PUM – Projektno učenje za mlade, Teden
vseživljenjskega učenja s Parado učenja, Študijski krožki, Borza znanja, EDUS – središče za
samostojno učenje, programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost in za aktivno
državljanstvo, programi za aktivno in kakovostno staranje (medgeneracijsko sodelovanje in
izobraževanje starejših odraslih ter programi Univerze za tretje življenjsko obdobje), programi
za izpopolnjevanje jezikovnih kompetenc, programi za razvijanje socialnih kompetenc
odraslih in splošno izobraževalni programi za odrasle, ter programi za odrasle s posebnimi
potrebami.
Pogodba za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Romov je bila sklenjena v višini
15.750,00 EUR. Po pogodbi so se sofinancirali programi in aktivnosti za izobraževanje
odraslih Romov, kot so: mobilna svetovalna služba v projektu Svetovalno središče Novo
mesto, izvajanje aktivnosti v projektu povečevanja funkcionalne, še posebej finančne
pismenosti odraslih, ki ga izvajalec izvaja skupaj s partnerji iz 5 evropskih držav v okviru
evropskega programa Lifelong Learning, izvajanje aktivnosti v projektu e-RR (e- Roma
Resources), ki ga izvajalec izvaja skupaj s partnerji iz 5 evropskih držav, različne programe
za motiviranje Romov za večje vključevanje v izobraževanje (motiviranje za učenje in
razvijanje učnih spretnosti, motiviranje za obisk šole, odpravljanje predsodkov…), programe
poklicne orientacije (spoznavanje poklicev v skladu s konceptom poklicne orientacije in
motiviranje Romov za vključitev v trg dela), programe usposabljanja za življenje (programi za
večanje funkcionalne pismenosti, širjenje bralne kulture, zdravstvena preventiva in zdrav
način življenja, šola za življenje, prometna varnost, vodenje gospodinjstva, šola kuhanja…),
programe za izboljšanje digitalne pismenosti (računalniška pismenost, uporaba sodobnih
pripomočkov v gospodinjstvu), programe spoznavanja in ohranjanja romske kulture, glasbe,
tradicije in zgodovine ter različne druge programe, za katere je izvajalec sredstva pridobil iz
javnih razpisov.
03 096 001 Prevozi učencev s šolskimi kombiji
Za prevoze učencev v osnovno šolo s šolskimi kombiji so bili osnovnim šolam v letu 2014
plačani stroški za opravljene prevoze v višini 25.250,94 EUR.
03 096 002 Prevozi učencev – javna prevozna sredstva
Plačani so bili stroški prevozov učencev, ki jih pogodbeno opravlja Veolia Transport
Primorska in Dolenjska d.d.. Za učence, ki jim ni bilo mogoče zagotoviti omenjenega
pogodbenega prevoza, pa so bili plačani stroški mesečnih vozovnic ali pa so jim bili povrnjeni
stroški prevozov v osnovno šolo v višini znižane kilometrine. Do tega so upravičeni tisti
učenci, ki se zaradi svojih primanjkljajev ne morejo posluževati javnega prevoza in/ali
obiskujejo osnovno šolo v različnih zavodih. V letu 2014 je bilo za prevoze porabljenih
522.913,37 EUR. V teh sredstvih so zajeta plačila za obveznosti iz leta 2014 v višini
415.982,97 EUR in plačane prenesene obveznosti iz leta 2013 v višini 106.930,40 EUR.
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Neplačanih obveznosti iz leta 2014, ki se bodo prenesla v leto 2015 pa je za
142.994,07 EUR.
03 098 001 Štipendije
V letu 2014 je bilo Razvojnemu centru Novo mesto zagotovljenih 10.959,09 EUR za
pokrivanje stroškov za vzpostavitev in izvajanje Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko.

04

ŠPORT

Za uresničevanje javnega interesa na področju športa skrbi lokalna skupnost tako, da izvaja
Nacionalni program športa Republike Slovenije, ki se nanaša na lokalne skupnosti. MONM
vsebinsko opredeli nacionalni program športa s sprejetjem Letnega programa športa, v
katerem določi programe športa in investicije, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
Na javnem razpisu MONM izbere izvajalce letnega programa športa ter z njimi sklene
pogodbo o sofinanciranju športnih programov in projektov. Pomemben del LPŠ-ja izvaja tudi
javni zavod Agencija za šport.
Zakonske in podzakonske osnove za izvajanje dejavnosti na področju športa so:
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 26/2014),
- Pravilnik o merilih za sofinanciranje LPŠ v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS, št.
28/2012),
- Pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev na področju družbenih dejavnosti,
- Letni program športa v MONM,
- Proračun MONM,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 (Ur.l. RS, št.
80/2012).
4 081 001
Agencija za šport
Sredstva v višini 269.959,16 EUR so bila realizirana za plače, regres, dodatno kolektivno
pokojninsko zavarovanje, regres, prispevke delodajalca, izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij ter
druge osebne prejemke za zaposlene v javnem zavodu Agenciji za šport Novo mesto.
04 081 002 Trenerji mlajših kategorij
Sredstva v višini 95.966,87 EUR so bila realizirana za plače, regres, dodatno kolektivno
pokojninsko zavarovanje, regres, prispevke delodajalca, izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij ter
druge osebne prejemke za trenerje mlajših kategorij.
04 081 003 Materialni stroški
Sredstva v višini 175.000,00 EUR so bila namenjena za delno kritje osnovnih materialnih
stroškov (elektrika, komunala, ogrevanje) delovanja Agencije za šport in za materialne
stroške obratovanja športnih objektov, s katerimi Agencija za šport upravlja (ŠD Marof,
Rekreacijski center Portoval, SRC Loka, Teniška igrišča ob Krki, Kegljišče).
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04 081 005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila realizirana za sofinanciranje programov za
predšolske otroke, ki jih je organizirala Agencija za šport. Sofinanciralo se je propagandno
gradivo, prevozi in strokovni kader za program Mali sonček. Financirajo se bazen, prevozi in
strokovni kader za program Naučimo se plavati (izvedenih je bilo dvaindvajset 10-urnih
plavalnih tečajev prilagajanja na vodo, udeležilo se jih je 404 predšolskih otrok) in za Mini
olimpijado za zadnjo starostno skupino otrok v vrtcih.
04 081 006 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
Sredstva v višini 25.500,00 EUR so bila realizirana za izvedbo programov 10-urnih plavalnih
tečajev za 1. razred in 15-urnih plavalnih tečajev za neplavalce v zadnji triadi OŠ ter
preverjanje znanja plavanja v 6. razredu, ki se jih je udeležilo 864 učenk in učenk iz OŠ v
MONM. Sofinanciralo se je propagandno gradivo in uporaba bazena.
S postavke je bila sofinancirana izvedba šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol
ter pokritje stroškov sodelovanja ekip novomeških šol na tekmovanjih višjega ranga
(prehrana in prevoz). V program so vključene vse osnovne in srednje šole iz MONM.
Prejemnik sredstev je Agencija za šport. V šolskem letu 2014/2015 je Agencija za šport
izvedla 31 občinskih prvenstev za osnovne šole, 28 področnih prvenstev za osnovne šole, 12
občinskih prvenstev za srednje šole in 15 področnih prvenstev za srednje šole.
04 081 007

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Sredstva v višini 134.470,33 EUR so bila namenjena za sofinanciranje uporabe objekta,
strokovnega kadra in programov rednega dela z otroki in mladino v športnih društvih.
Sredstva so bila dodeljena 27 športnim klubom in društvom, v katerih redno trenira in
tekmuje v tekmovalnem sistemu panožnih zvez skoraj 3000 športnikov – otrok in mladine.
Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MONM.
04 081 008 Projekti na področju športa
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa
(Ur. l. RS, št. 26/2014) so sredstva v višini 14.288,02 EUR realizirana za izvajanje celoletnih,
počitniških športnih projektov in obšolskih programov za otroke in mladino, ki jih izvajajo
športna društva. Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v
MONM.
04 081 009 Šolska športna tekmovanja
Sredstva v višini 9.628,59 EUR so bila namenjena za sofinanciranje šolskih športnih
tekmovanj vseh osnovnih šol v MONM. En del sredstev je bil razdeljen na podlagi športnih
uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih tekmovanjih, drugi del sredstev je bil namenjen
pokritju stroškov za prevoze na tekmovanja. Sredstva so bila nakazana v enkratnem znesku
po zaključku šolskega leta šolam na osnovi poročila šol in Agencije za šport. V šolskem letu
2013/2014 je bila najuspešnejša šola na športnem področju OŠ Grm, sledi OŠ Drska, OŠ
Center, OŠ Šmihel, OŠ Stopiče, OŠ Bršljin, OŠ Brusnice in OŠ Otočec.
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04 081 010 Plavalni tečaji
Sredstva v višini 17.100,00 EUR so bila namenjena za kritje materialnih stroškov (elektrika,
komunala, ogrevanje) uporabe bazena za izvedbo vseh plavalnih tečajev in drugih aktivnosti
za vse vrtce in osnovne šole iz MONM.
04 081 011 Športna rekreacija
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programov športne rekreacije. Sredstva v višini
16.305,30 EUR je za izvedbo rekreacijskih lig, DŠI-ja in drugih športno rekreacijskih
programov prejela Agencija za šport, sredstva v višini 15.436,81 EUR so bila namenjena za
izvedbo programov rekreacije v športnih klubih in društvih in razdeljena na javnem razpisu za
šport. Skupaj so bila s postavke realizirana sredstva v višini 31.742,11 EUR. V letu 2014 se
je DŠI-ja udeležilo 35 moških ekip, najuspešnejše ekipe so bile Krka, Revoz in Adria Mobil .
V ženski konkurenci je tekmovalo 19 ekip. Najuspešnejše tri ekipe so Krka, Policija in
Roletarstvo Medle.
04 081 012 Kakovostni šport
Sredstva v višini 116.436,19 EUR so bila realizirana za sofinanciranje programov vadbe
članskih ekip športnikov (37. člen ZSpo) v kolektivnih in individualnih športih, do naslova
državnega prvaka. Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v
MONM. Pogodbo o sofinanciranju je MONM podpisala s 25 športnimi društvi in klubi v
različnih športnih panogah, kjer redno trenira in tekmuje v tekmovalnem sistemu panožnih
zvez skoraj 700 športnikov – članic in članov.
04 081 013 Vrhunski šport
Sredstva v višini 9.337,78 EUR so bila realizirana za vadbo vrhunskih športnikov, ki so
dosegli status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v
individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki jih na podlagi meril določi OKS – Združenje
športnih zvez. Razdeljena so bila na javnem razpisu 6 športnim klubom in društvom, v
katerih je skupaj 25 športnikov doseglo enega od razredov kategorizacije.
04 081 014 Interventna sredstva na področju športa
Sredstva v višini 700,00 EUR so bila realizirana za promocijo športnih dogodkov oz.
prireditev, ki so bile izvedene v MONM. Prireditve so v interesu MONM in so pomembne za
promocijo mesta.
04 081 016 Šport invalidov
Sredstva v višini 4.630,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju programov invalidov s
sedežem v MONM in z večino članstva iz MONM. Razdeljena so bila na javnem razpisu za
sofinanciranje LPŠ v MONM. Sredstva je prejelo 5 društev invalidov za izvajanje rednih
programov rekreacije invalidov, npr. plavanje, streljanje, košarka, pohodi…
04 081 018 Športne prireditve
S postavke so bila realizirana sredstva v višini 142.625,93 EUR. V letu 2014 je MONM
skupaj z Agencijo za šport in AK Krka organizirala tradicionalni »15. Novomeški tek«;
izvedena je bila občinska prireditev Športnik leta 2013, na kateri so bili proglašeni športnica,
športnik in športni kolektiv MONM za leto 2013, podeljena so bila Bloudkova in županova
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priznanja dolgoletnim uspešnim športnim delavcem. Sofinancirana je bila zaključna etapa
»Mednarodne kolesarske dirke po Sloveniji«, ter prevoz športnikov na mednarodne Igre
prijateljstva, ki so potekale v Gospiću. Izveden je bil razpis za sofinanciranje velikih
mednarodnih športnih prireditev.

05

KULTURA

05 082 001 Knjižnica Mirana Jarca
MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca (Ur. l.
RS, št. 43/2013-UPB1), Zakona o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo financirala plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke knjižnice za 38
zaposlenih, materialne in programske stroške knjižnice ter nakup knjig. Realizacija od
januarja do decembra 2014 je znašala 975.905,00 EUR (indeks realizacije 100,00).
05 082 002 Kulturni center Janeza Trdine
MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda KC Janeza Trdine (Ur.l. RS, št.
79/03, 85/04 in 102/05) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo financirala
plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za 9 zaposlenih v zavodu, materialne
stroške zavoda, Zveze kulturnih društev Novo mesto in Javnega sklada za kulturne
dejavnosti, OI Novo mesto ter programske stroške zavoda. Realizirano je tudi investicijsko
vzdrževanje (sanacija fasade, ureditev elektroinštalacij in nakup nove elektronske opreme).
Realizacija od januarja do decembra 2014 je znašala 257.867,57 EUR (indeks realizacije
100,00).
05 082 003 Dolenjski muzej
MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
(Ur.l. RS, št. 79/03, 85/04, 118/08 in 43/2013) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo financirala 4 redne zaposlitve v muzeju ter materialne in programske stroške za
Jakčev dom. Opravljeno je tudi investicijsko vzdrževanje v Jakčevem domu, in sicer ureditev
fasade celotne stavbe. Ostale stroške za 19 zaposlenih ter materialne in programske stroške
Dolenjskega muzeja zagotavlja Ministrstvo za kulturo. Realizacija od januarja do decembra
2014 je znašala 149.776,63 EUR (indeks realizacije 94,67).
05 082 004 Drugi materialni stroški
Zajemajo financiranje komunalnih stroškov, stroškov elektrike in varovanja za Narodni dom,
komunalne stroške za Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino. V
postavki so zajeti delni stroški organizacije koncerta Novomeškega simfoničnega koncerta
ob slovenskem kulturnem prazniku (ozvočenje, osvetljava, tiskanje vabil, varovanje,
oglaševanje), varovanje dveh Maturantskih parad 2014 na Glavnem trgu in na Novem trgu.
Realizacija za leto 2014 je znašala 15.555,12 EUR (indeks realizacije 99,81).
05 082 018 Anton Podbevšek Teater
MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Anton Podbevšek Teatra (Ur.l.
RS, št. 61/05 in 104/06) in Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo financira
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plače za 8 redno zaposlenih, materialne in programske stroške (4 premierne uprizoritve), od
leta 2013 mora občina slediti zahtevam opredeljenim v pogodbi št. 3511-10-687704
»Rekonstrukcija in modernizacija Anton Podbevšek Teatra Novo mesto« (2 dodatni
zaposlitvi, povečanje števila obiskovalcev, dogodkov in pridobivanje izvenproračunskih
sredstev). Realizacija sredstev za leto 2014 je znašala 412.083,52 EUR (indeks realizacije
99,43).
05 082 020 Novomeški likovni dnevi
Projekt vodi Dolenjski muzej in se mu s sklepom dodelijo sredstva za izpeljavo likovne
kolonije, ki zajema organizacijo 5-dnevnega slikarskega dogodka, zagotovitev materiala
likovnim ustvarjalcem (udeležencev je največ 10 iz Slovenije in tujine), zagotovitev prostora
za ustvarjanje, prenočitve in prehrana udeležencem ter otvoritev likovne razstave in izdajo
kataloga. Likovna kolonija poteka v Jakčevem domu in je v letu 2014 potekala deseto leto.
Eno delo udeleženca kolonije ostane last MO Novo mesto, ki se hrani v fondu likovne zbirke
občine. V letu 2014 je realizacija znašala 6.000 EUR (indeks realizacije 100,00).
05 084 001 Projekti poklicnih javnih organizacij
MO Novo mesto razpisuje sredstva za projekte javnih zavodov, ki delujejo na področju
kulture in se z njo ukvarjajo profesionalno. Lokalna skupnost po Zakonu o uresničevanju
javnega interesa za kulturo zagotavlja sredstva za projekte in programe, ki nastajajo v občini.
Na javni poziv kandidirata Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto ter Glasbena
šola Marjana Kozine za delovanje Novomeškega simfoničnega orkestra. Višina razpisanih
sredstev je bila 20.000 EUR. Realizacija za leto 2014 je znašala 20.000 EUR (indeks
realizacije 100,00).
05 084 002 Revija Rast
Z letom 2014 je osnovni Odlok o ustanovitvi revije Rast (Ur.l. RS, št. 26/95, 37/95 in 82/98)
dopolnjen in spremenjen (Ur. l. RS, št. 31/2014). Z dopolnjenim odlokom je MO Novo mesto
kot ustanoviteljica te revije vzpostavila pogoje za petletni javni poziv ter možnost začasnega
prenosa izdajateljskih pravic pravni osebi, ki je bila izbrana na petletnem javnem pozivu.
Izbrana je bila Založba Goga. Prilivi revije so: naročnine pravnih in fizičnih oseb, sredstva
občin soustanoviteljic ter donatorska in sponzorska sredstva. Na podlagi javnega poziva, na
katerem je kandidirala le Založba Goga, smo sklenili petletno pogodbo za izdajo revije.
Sredstva so porabljena za plačilo tiskanja revije ter za izplačilo avtorskih honorarjev. V letu
2014 so izšle dve dvojni številki (1-2 in 3-4) zaradi poznega razpisa in začetka veljavnosti
odloka. Realizacija v letu 2014 je znašala 13.000 EUR (indeks realizacije 99,16).
05 084 003 Redno delo kulturnih društev
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa so sredstva razdeljena na osnovi javnega razpisa in
predloga Strokovne komisije za kulturo. Sredstva so razdeljena društvom, ki delujejo na
področju kulture in so registrirana pri Upravni enoti v Novem mestu. Na razpisu je kandidiralo
22 kulturnih društev, sredstva so odobrena vsem prijaviteljem. Višina razpisanih sredstev je
znašala 23.820 EUR. Realizacija v letu 2014 je znašala 41.740 EUR (indeks realizacije
100,00). Prenos izplačil iz leta 2013 v letu 2014 je znašal 17.920 EUR.

121

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014
05 084 004 Programi v javnem interesu
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa je oblikovan javni poziv Programi v javnem interesu, na kateri
lahko kandidirajo najboljša kulturna društva v MO Novo mesto. Višina razpisanih sredstev je
znašala 19.183,00 EUR. Sredstva so odobrena vsem prijaviteljem (MePZ Pomlad, PO Krka,
FD Kres). Realizacija v letu 2014 je znašala 32.683,00 EUR (indeks realizacije 100,00),
izplačilo 13.500,00 EUR je prenos iz leta 2013 v leto 2014.
05 084 006 Projekti na področju kulture
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa smo razpisali sredstva za projekte s področja ljubiteljske in
profesionalne kulture. Izvajajo jih fizične ali pravne osebe, ki delujejo ljubiteljsko ali imajo
status samostojnega kulturnega ustvarjalca oziroma status pravne osebe na področju
kulture. Višina razpisanih sredstev je znašala 19.183,00 EUR. Prispelo je 34 vlog in so
sredstva odobrena 28 prijaviteljem, preostalim šestim kulturnim društvom pa je projekt
ovrednoten v okviru rednega dela kulturnih društev. Realizacija v letu 2014 je znašala
27.738,00 EUR (indeks realizacije 100,00), izplačilo preostalih 8.555,00 EUR je preneseno iz
leta 2013 v leto 2014.
05 084 007 Projekti za oživitev mestnega jedra
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa so bila sredstva razdeljena preko javnega razpisa. Višina
razpisanih sredstev je znašala 7.673,00 EUR. Prispelo je 17 vlog. Sredstva so odobrena 12
prijaviteljem, preostalim petim je projekt ovrednoten v okviru rednega dela kulturnega
društva. Realizacija v letu 2014 je znašala 10.000,00 EUR (indeks realizacije 99,24), od tega
je 2.327,00 EUR prenesenih iz leta 2013 v leto 2014. Izplačilo preostalih 773,00 EUR je
preneseno v leto 2015.
05 084 010 Novomeški poletni večeri
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa so bila sredstva razdeljena preko javnega poziva. Višina razpisanih
sredstev je znašala 19.000 EUR. Prispela je 1 vloga. Izbrana je Založba Goga, ki je pripravila
celovit program skozi poletje namenjen vsem generacijam in vsebinsko bogat. Realizacija v
letu 2014 je znašala 19.000,00 EUR (indeks realizacije 100,00)
05 084 011 Programi zasebnih zavodov v javnem interesu
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in projektov zasebnih zavodov na področju
kulture, ki imajo status delovanja v javnem interesu. Sofinancirani programi sodijo v živo
kulturo (glasbena, gledališka, plesna, filmska, vizualna, intermedijska, založniška produkcija).
Višina razpisanih sredstev je znašala 30.056,00 EUR. Sredstva so dodeljena 3 prijaviteljema
v višini 30.056,00 EUR za redni program Založbe Goga in LokalPatriota ter za projekt
Mednarodne literarne rezidence in Festival Jazzinty. Realizacija v letu 2014 je znašala
30.056,00 EUR (indeks realizacije 100,00).
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05 084 012 Obletnice rojstva pomembnih Novomeščanov
Sredstva so namenjena obeleževanju pomembnih obletnic znanih Novomeščanov. V letu
2014 nismo razpisali sredstev. Na poziv je prispela ena prijava. Sredstva smo v celoti dodeli
prijavitelju. Realizacija v letu 2014 je bila 2.000 EUR (indeks realizacije 100,00) zaradi
prenosa sredstev iz leta 2013, ko smo obeležili 110. obletnico rojstva Janka Jarca,
muzealca, Trdinovega nagrajenca, zgodovinarja in častnega občana Mestne občine Novo
mesto.
05 086 002 Akcije zaščite kulturne dediščine
Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine so z županovim sklepom in pogodbo
sredstva dodeljena Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino je sredstva namenil za
izvajanje restavriranje ogroženega arhivskega gradiva na Gradu Grm z namenom, da se
prepreči nadaljnje propadanje. Nadaljevali so z restavriranjem ogroženega arhivskega
gradiva na Gradu Grm z namenom, da se prepreči nadaljnje propadanje. Del sredstev so
namenili izdelavi indeksov za popisnice prebivalstva iz leta 1869.
Realizacija v letu 2014 je znašala 7.500,00 EUR (indeks realizacije 100,00). Izplačilo
sredstev v višini 5.000 EUR je preneseno iz leta 2013 v leto 2014, v okviru katerega je bil
sofinanciran Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto za izdelavo
konservatorskega načrta Arheološkega parka Marof ter Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota
za Dolenjsko in Belo krajino za restavriranje arhivskega gradiva.
05 086 003 Arheološka izkopavanja – Kapiteljska njiva
Zakon o zaščiti kulturne dediščine nalaga lokalni skupnosti skrb za kulturno dediščino.
Sredstva so namenjena arheološkim izkopavanjem na Kapiteljski njivi na Marofu, ki je
izjemno bogato najdišče v slovenskem in mednarodnem prostoru. Sredstva so dodeljena na
osnovi županovega sklepa in pogodbe o arheološkem izkopavanju na Marofu, ki je sklenjena
z Dolenjskim muzejem. Realizacija v letu 2014 je znašala 6.000 EUR (indeks realizacije
100,00).
05 086 005 Interventna sredstva za kulturne programe
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo lahko župan izjemoma izda sklep o financiranju določenega kulturnega programa
ali kulturnega projekta brez javnega poziva oziroma javnega razpisa, če se financira iz
interventnih sredstev opredeljenih v proračunu MO Novo mesto na področju kulture. V letu
2014 so sredstva namenjena postavitvi kamnitega obeležja v parku Rastoče knjige pred
Knjižnico Mirana Jarca. Realizacija v letu 2013 znaša 2.304,00 EUR (indeks realizacije je
100,00).
05 086 006 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu
Na podlagi 79. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list
RS, št. 77/2007-UPB, 56/2008, 4/2010 in 20/2011) je lokalna skupnost na podlagi javnega
poziva zagotovila sredstva za »pokrivanje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem
prostorskih pogojev delovanja« organizacije (kulturna društva, zveze, zasebne zavode), ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture. Na javnem pozivu so bila razpisana sredstva
v višini 13.910,00 EUR. Kandidirala sta dva prijavitelja, ki izpolnjujeta razpisne pogoje in sta
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obema bila sredstva zagotovljena. Realizacija v letu 2014 je znašala 16.475,90 EUR (indeks
realizacije je 84,13). Izplačilo sredstev v višini 2.565,90 EUR je preneseno iz leta 2013,
preostalih 3.109,10 je preneseno v leto 2015.

07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH
Mestna občina Novo mesto uresničuje
zagotavlja finančno podporo mladinskim
projektom in s sofinanciranjem mladinske
2014 realizirana sredstva v skupni višini
javnega razpisa.

javni interes v mladinskem sektorju tako, da
programom, programom za mlade, mladinskim
infrastrukture. Na področju mladine so bila v letu
107.355,00 EUR. Razdeljena so bila na podlagi

Zakonske podlage:
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l. RS, št. 42/2010),
- Pravilnik o izvajanju zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št.
47/2011).
07 097 003 Mladinski projekti
Sredstva v višini 48.100,00 EUR so bila realizirana za sofinanciranje mladinskih projektov, ki
so jih društva izvajali v MONM. Projekti so bili namenjeni spodbujanju dejavnosti otrok in
mladih skozi kreativne projekte s področja človeških virov (sociala, zdravstvo, kultura, prosti
čas, ekologija, prostovoljstvo, subkultura mladih, mladinska in otroška književnost…).
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. MONM je v letu 2014 sofinancirala
projekte v 28-tih društvih. V leto 2014 so bile prenesene neplačane obveznosti v višini
13.100,00 EUR.
07 097 004 Mladinski programi
Postavka mladinski programi zajema vse dejavnosti, ki so jih nosilci programov izvajali
kontinuirano več let (večletno neprekinjeno delovanje). Realizirana sredstva v višini
51.900,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju programov, ki so namenjeni otrokom in
mladim v MONM in pokrivajo področja sociale, zdravstva, izobraževanja, kulture, rekreacije,
turizma in so v lokalnem prostoru prepoznavni. Sredstva so bila razdeljena na podlagi
javnega razpisa. MONM je v letu 2014 sofinancirala redno delo 9 društev na področju
mladine, ki izvajajo svoj program neprekinjeno vsaj dve leti. V leto 2014 so bile prenesene
neplačane obveznosti v višini 12.400,00 EUR.
07 097 006 Mladinska infrastruktura
Sredstva v višini 7.355,00 EUR so bila namenjena delovanju mladinske infrastrukture, ki je
oplemenitena s kvalitetno programsko vsebino. Razdeljena so bila na podlagi javnega
razpisa.
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08 SOCIALA
08 084 001 Območno združenje Rdečega križa Novo mesto
V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvi zakona o Rdečem križu Slovenije občina
zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti. Sredstva so bila namenjena za letovanje
otrok, srečanja in obdaritev starejših občanov in za izvajanje humanitarnih programov
(krvodajalstvo, širjenje prostovoljnega dela, medgeneracijska solidarnost, razdelilnica hrane).
08 084 003 Medgeneracijsko središče
Medgeneracijsko središče ( Hiša sožitja) je program Društva upokojencev Novo mesto, ki
ponuja
starejši generaciji aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa
ter
medgeneracijsko sodelovanje. Sredstva so bila namenjena za pokritje materialnih stroškov.
08 084 004 Dnevni center za odvisnike
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje materialni stroškov programa Sprejemni in
dnevni center za osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo. Program izvaja Društvo PROJEKT
ČLOVEK iz Ljubljane.
08 104 001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka
Sredstva so namenjena za izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca na
podlagi pravilnika v znesku 200 EUR na novorojenca. Porabljenih sredstev je bilo v višini
71.000 EUR.
08 107 002 Enkratne denarne pomoči
Pravna podlaga za dodeljevanje denarnih pomoči je Pravilnik o dodeljevanju enkratne
denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto in je namenjena posameznikov
oziroma družini za nakup šolskih potrebščin, doplačilu šole v naravi, kritju najnujnejših
življenjskih stroškov, za nakup kurjave in ozimnice, za nabavo ortopedskih in tehničnih
pripomočkov za bolne, za doplačilo zdravil in za kritje drugih stroškov za premostitev
trenutne materialne ogroženosti. Višina denarne pomoči znaša največ do višine osnovnega
zneska minimalnega dohodka v državi. V ta namen je bilo iz proračuna izplačanih
74.473 EUR.
08 107 003 Stroški pogrebnin
Sredstva v višini 16.803 EUR so bila namenjena za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez
dedičev.
08 109 006 Programi socialnega varstva
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 40 programov oziroma projektov dobrodelnih
organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih in drugih organizacij, ki s svojo
dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oz. skupin
občanov.
Sredstva za redno delo društev upokojencev so bila namenjena za sofinanciranje 10 društev
upokojencev, ki delujejo na območju občine.
Regijski center NVO je projekt za podporo nevladnim organizacijam, ki ga izvaja DRPD Novo
mesto. Sredstva so bila namenjena za dodatne aktivnosti NVO s področja socialnega
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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.
08 109 007
Javna dela
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 22 programov javnih del s področja
socialnega varstva in mladine, v katere je bilo vključenih 33 delavcev od II. do VII. stopnje
izobrazbe. Mestna občina Novo mesto je kot naročnik javnih del krila stroške razlike do
izhodiščnih plač za brezposelne osebe v višini od 5 do 25 % po Splošni kolektivni pogodbi za
negospodarstvo, odvisno od vključene ciljne skupine.
08 109 001 Splošni socialni zavodi
V devetih splošnih socialnih zavodih je bilo v letu 2014 nastanjenih v povprečju 51 občanov,
za katere je Mestna občina zagotavljala plačilo ali doplačilo oskrbnih stroškov, saj sami ali
njihovi preživninski zavezanci niso imeli zadostnih sredstev za plačilo institucionalnega
varstva. V ta namen je bilo porabljenih 275.803 EUR sredstev.
08 109 002 Posebni socialni zavodi
Posebni socialni zavodi in stanovanjske skupnosti so namenjeni varstvu težje in težko
duševno ter telesno prizadetih odraslih oseb. V letu 2014 je bilo v posebnih socialnih zavodih
nameščenih v povprečju 17 občanov občine Novo mesto. Porabljenih sredstev je bilo v višini
111.767 EUR.
08 109 003 Varstveno delovni center Novo mesto
V letu 2014 je bilo v Varstveno delovnem centru Novo mesto, ki opravlja naloge varstva in
organiziranja zaposlitve pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete osebe,
nameščenih v povprečju 23 duševno prizadetih občanov naše občine, za katere je občina
prispevala oskrbne stroške v skupni vrednosti 194.213 EUR.
08 109 005 Pomoč na domu
Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči
ki se začne izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. V letu 2014
je bilo v povprečju 190 uporabnikov pomoči. Za pomoč na domu je bilo v preteklem letu
porabljenih 321.503 EUR.
08 109 010 Družinski pomočnik
Na podlagi zakona ima družinski pomočnik pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek
v višini minimalne plače, oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru
dela s krajšim delovnim časom od polnega. V letu 2014 je nalogo družinskega pomočnika
opravljalo v povprečju 11 oseb, za katere je bilo iz proračuna porabljenih 124.583 EUR.
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10 ZDRAVSTVO
Mestna občina Novo mesto skuša na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakona o zdravstveni dejavnosti in drugih aktov na področju
zdravstva doseči cilj, da je vsem občanom zagotovljena in dostopna primarna zdravstvena
oskrba in sicer tako, da skrbi za delovanje mreže javne zdravstvene službe in lekarniške
dejavnosti, izvaja in financira obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov,
financira in pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcij, mrliških
ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih.
10 074 001 LAS za preprečevanje zasvojenosti
Sredstva so bila namenjena financiranju preventivnih projektov na področju zasvojenosti, ki
jih je skupina LAS izvajala skladno s sprejetim načrtom dela za leto 2014. Višina sredstev je
znašala 20.000,00 EUR, ki so bila razpisana v namen iskanja najustreznejšega izvajalca, ki
bi s programom delovanja na področju zasvojenosti celovito zaobjel problematiko. V letu
2014 je bilo izbrano Društvo Srečanje, z referencami večletnega delovanja v novomeški
lokalni skupnosti, ki je izvedlo v javnem razpisu določene preventivne in kurativne dejavnosti.
Zakonske podlage:
- Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev
prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99),
- Sklep župana o ustanovitvi LAS,
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2003 - 2008
- Letni akcijski plan dela LAS (potrdi ga župan s sklepom)
10 076 001 Mrliško pregledna služba
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina zagotavlja
mrliško pregledno službo. Organizacija in skrb za delovanje te službe obsega storitve
mrliških ogledov, sanitarne obdukcije, analize (alkoholometrične in toksikološke), ki jih
predpiše zdravnik obducent v zvezi z razjasnitvijo vzroka smrti pokojnika (ki je imel zadnje
stalno prebivališče v naši občini), prevoze pokojnika (ter ostale storitve v zvezi s prevozom
pokojnikov). Do 31. 12. 2014 je bilo porabljenih 31.669 EUR.
10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih občanov
Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka
za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Do kritja prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje so upravičeni državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za
stalno prebivanje s stalnim prebivališčem v MONM pod pogojem, da so upravičeni do
denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. Prav
tako pa je občina zavezanec za plačilo prispevka za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in
niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma, ker starši ne
izpolnjujejo pogoje za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. Višina mesečnega
prispevka za enega zavarovanca je v letu 2014 znašala 30,52 EUR, za otroka pa
47,03 EUR. Realizirana so bila sredstva v višini 369.800 EUR.
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11

KOMUNALNA DEJAVNOST

IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina
Sredstva na postavki so bila porabljena za redno plačevanje stroškov električne energije za
javno razsvetljavo.
11 064 002 Javna razsvetljava – vzdrževanje
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe
urejanja javne razsvetljave. Izvajanje gospodarske javne službe izvedbo nujnih vzdrževalnih
del na obstoječi oziroma novo zgrajeni javni razsvetljavi. Redno vzdrževanje javne
razsvetljave obsegaj zamenjavo svetil in svetilk, zamenjava drogov svetil in drugih naprav,
popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo, čiščenje in redno
vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave, intervencije na javni razsvetljavi,
vodenje katastra in kontrolne knjige, izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi,
dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo, druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni
predpis, izdelava letnega plana načrta urejanja javne razsvetljave. Zajema pa tudi
upoštevanje zakonodaje s področja in sicer menjavo, ki niso skladna z Uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07). Plačila se
izvajajo na podlagi koncesijske pogodbe. Koncesionar tako ter na podlagi potrjenih situacij
za izvedena dela izstavi račun.
11 049 001 Avtobusna postaja
V letu 2014 pa je bilo iz naslova postavke avtobusna postaja financirano redno vzdrževanje
in redno (letno in zimsko) čiščenje avtobusne postaje, redno vzdrževanje zelenih površin in
vzdrževanje in čiščenje sanitarij na avtobusni postaji. Mestna občina Novo mesto in ARRIVA
d.o.o. imata sklenjeno pogodbo o ureditvi pravic in obveznosti pri uporabi, obratovanju in
vzdrževanju celotnega kompleksa avtobusne postaje. Na podlagi pogodbe Mestna občina
Novo mesto krije sorazmeren del stroškov za zagotavljanje reda, urejenosti in čistoče v
objektu oziroma na avtobusni postaji, v deležih dogovorjenih v pogodbi.
11 049 002 Vzdrževanje vodnjakov
Sredstva iz te proračunske postavke so bila porabljena za plačilo vodarine in komunalnih
storitev, ter del za tekoče vzdrževanje vodnjakov. Tekoče vzdrževanje vodnjakov je čiščenje
vodnjakov zaradi vodnega kamna, ki se nalaga na stenah vodnjaka zaradi obratovanja.
Dejanski stroški rednega vzdrževanja so bili v enakem obsegu storitev kot v preteklem letu.
Postavka zajema poleg vzdrževanja vodnjaka na Glavnem trgu tudi vzdrževanje in vodarino
izlivke »Kapitelj«, rondoja na severni obvoznici in fontane na Novem trgu«.
11 049 004 Obnova parkovne opreme
Sredstva so bila v letu 2014 namenjena za dobavo in montažo koškov za smeti, ter za za
izdelavo stojal za kolesa po projektu »Novo mesto«.
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11 049 006 Druge naloge komunalnega gospodarstva
Sredstva iz te postavke so bila za plačevanje komunalnih prispevkov za novogradnjo
komunalne infrastrukture, plačilo notarskih in odvetniških storitev pri odkupu zemljišč ter
Komunali Novo mesto za izvedbo del javnih pooblastil.
11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin
Sredstva iz te postavke so bila v celoti porabljena za vzdrževanje zelenih površin.
Vzdrževanje zelenih površin je v Mestni občini Novo mesto opredeljeno kot izbirna
gospodarska javna služba, ki jo na podlagi Odloka o urejanju zelenih površin izvaja
koncesionar. Kot javne zelene površine, ki jih ureja koncesionar, se štejejo hortikulturno
urejene zelene površine, ki so v lasti ali v upravljanju Mestne občine Novo mesto, in sicer
zlasti: javne zelenice, javni parki, javni drevoredi, javni okrasni nasadi, javna sprehajališča,
javne zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih in posameznih turističnih objektih,
brežine ob občinskih cestah, brežine vodotokov… Vzdrževanje zelenih površin zajema
spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin, tedensko in mesečno pobiranje smeti,
vzdrževalna dela in košnja travnatih površin, gnojenje trat in ostalih rastlin, urejanje nasadov
in sajenje cvetličnih gredic, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic,
zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin, obrezovanje živih mej,
posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti, oskrba in
obrezovanje vegetacije na prometnih otokih, varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi,
škodljivci in poškodbami, redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah,
vzdrževanje parkovne opreme, izdelava in noveliranje katastra javnih zelenih površin in
druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin. Izvajanje
koncesije se izvaja na podlagi potrjenega letnega plana. Sredstva so bila tako namenjena za
izvajanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin. Urejanje zelenih površin
obsega urejanje zelenih javnih površin z višjim standardom vzdrževanja (10 x letno) kot so
igrišča, zelenice ipd in sprehajališča z nižjim standardom vzdrževanja (3 x letno): Kettejev
drevored, Zupančičevo sprehajališče, park EU, sprehajališč. Sredstva so bila porabljena tudi
za urejanje stopnišč po Mestni občini Novo mesto, obnovo ograj in sanacijo visoko rastočih
dreves na območju blokovskih naselij, ki ogrožajo tamkajšnje prebivalce.
11 063 001 Regresiranje dostave pitne vode
Sredstva so bila namenjena za regresiranje prevoza pitne vode. Regresiranje se nanaša na
celotne stroške prevoza vode, strošek vode pa plača upravičenec oz. naročnik. Dostava
vode gospodinjstvom se izvaja na področju, kjer ni možnosti priklopa na javno vodovodno
omrežje.
OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
11 053 001 Čiščenje javnih površin – Komunala d.o.o.
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja
in vzdrževanja javnih površin in za zimsko čiščenje javnih površin. V čiščenje, ki vključuje
preko 80.000 m2 javnih površin, je vključeno poleg rednega čiščenja in pometanja, tudi
pometanje, pospravljanje odpadkov in opravila, ki niso vključena v redno vzdrževanje ob
dodatnih prireditvah in kulturnih dogodkih. Zimsko čiščenje pa zajema, ročno in strojno
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odstranjevanje snega v zimskem času, odvoz snega, material za posipavanje in
pripravljenost na domu v času izvajanja zimske službe.
11 049 016 Pokopališča
Sredstva na tej postavki so bila v letu 2014 porabljena za krovsko kleparska dela na mrliški
vežici v Prečni in za ureditev jase na pokopališču Srebrniče.
11 051 009 Zbiranje in odvoz odpadkov
Sredstva so bila v letu 2014 namenjena za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za
zbiranje odpadkov - zabojniki za odpadke in ekološki otoki. Dejavnost izvaja JP Komunala
Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.
DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA KOMUNALNIH ZADEV
11 049 012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva na tej postavki so bila v letu 2014 namenjena vzdrževanju mrliških vežic in okolice,
gradnja dodatnih pokopov na pokopališču Srebrniče.
11 049 013 Javne sanitarije – Komunala d.o.o.
Sredstva smo namenili za vzdrževanje javnih sanitarij in za plačilo zaposlenega v objektu
javnih sanitarijah v Novem mestu.
11 049 014
Investicijsko vzdrževanje objektov - parkirna hiša
Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za investicijsko in redno vzdrževanje parkirišč ter
parkirne hiše. Dejavnost izvaja Komunala Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu
investicij.
11 049 015 Tržnica
Sredstva v letu 2014 so bila namenjena rednemu delovanju in vzdrževanju tržnice. Dejavnost
izvaja Komunala Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

12 PROMET
12 045 101 Subvencioniranje potniškega prometa
Mestni potniški promet se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe in aneksov k osnovni
koncesijski pogodbi. Mestni promet deluje na petih avtobusnih linijah od katerih ena
spreminja potek trase v času obratovanja (linija 1A in 1B). V poletnih mesecih (julij, avgust) je
MPP obratoval na podlagi novega poletnega voznega reda, ki je bil vzpostavljen z
upoštevanjem izkušenj in dognanj, pridobljenih skozi čas obratovanja koncesije in je
optimalno in glede na zmožnosti, zagotavljal funkcijo dostopnosti, pogostosti in hitrosti.
Vozni park javnega prevoza v Novem mestu sestavlja osem (8) vozil. Organizacija mestnega
potniškega prometa temelji na sistemu petih avtobusnih linij. Štiri linije: 1a, 1b, 2, 3 in 4,
povezujejo štiri krake mesta in linija 5, ki poteka preko Kandijskega mostu in starega
mestnega jedra (vključuje tudi potrebe prevoza do tovarne Krka) – začela je obratovati na
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osnovi pobude in ugotovljenih potreb občanov (od septembra 2008 na tej liniji izvajamo tudi 3
- 4 dnevne odhode za Podbreznik). Od septembra 2011 je v sistem uradno vključeno tudi
območje trgovinskega centra Qlandia. Na pobudo krajanov KS Mali Slatnik je bila linija 1A
podaljšana že pred leti in tako smo zagotovili prevoze tudi za prebivalce Malega Slatnika, kar
predstavlja pozitiven ukrep, ki daje rezultate, predvsem so največ potreb po prevozu izrazili
starši otrok zaradi prevoza v šolo in cenovne ugodnosti, ki jo MPP ponuja. Vzpostavljen je
tudi režim krožnih voženj ob 21.30 in 22.10 uri na poteku trase Qlandia / tov. Krka –
avtobusna postaja NM – Drska – Košenice – Regrča vas - Bršljin. Za izvedbo večernih
odhodov je zagotovljen posebni odhod avtobusov – ukrep se izvaja zaradi zagotavljanja
prevoza za potrebe povratka iz dela domov (vezano na mesečne vozovnice).
Obveščanje potnikov o voznih redih: tiskanje žepnih zloženk z voznimi redi linij mestnega
potniškega prometa, o spremembah se potnike obvešča prek spletnih strani mestne občine
Novo mesto, Arrive in obvestil na vozilih in avtobusnih postajališčih.
V letu 2014 je po izvedenem projektu celostne obnove voznega parka v MPP Novo mesto, ki
je zajel zamenjavo osmih vozil z novimi avtobusi najvišjega ekološkega standarda EURO 5 +
EEV (filter trdnih delcev PM10), kar zagotavlja čistejše, ekološko obratovanje sistema,
potnikom pa nudi bolj kvaliteten, udoben in varen prevoz, vozni park obratoval brez težav in
izpadov obratovanja vozil na delu, z izjemo izvajanja rednih servisnih posegov. Nova vozila
so opremljena s klimatskimi napravami, pripomočki za uporabo avtobusov za invalidne
osebe, elektronskimi prikazovalniki avtobusnih linij in smeri voženj.
Mestni potniški promet je bil za vse uporabnike brezplačen v mesecu septembru 2014 v
okviru Evropskega tedna mobilnosti ETM 2014 in Evropskega dneva brez avtomobila za kar
je Mestna občina Novo mesto prejela veliko število točk pri ocenjevanju ukrepov ETM na
nacionalni ravni, saj je Novo mesto edina mestna občina z tovrstnim ukrepom.
Tudi v letu 2014, kot že leta poprej, smo vsem predšolskim otrokom v vzgojno-varstvenih
zavodih v Mestni občini Novo mesto ponudili možnost brezplačnega koriščenja vožnje z
mestnim avtobusom. Smisel takšne ponudbe s strani občine je predvsem v tem, da se otroci
spoznajo z javnim prevozom, že v ranih letih, česar s starši morda ne bi nikoli preizkusili. Na
podlagi povratnih informacij iz vzgojno-varstvenih zavodov je ukrep za njih res dobrodošel pri
organiziranju dejavnosti izven sedežev ustanov, pa tudi otroci se venomer razveselijo vožnje
z mestnim avtobusom.
Brezplačni prevozi so urejeni tudi za člane medobčinskega društva delovnih invalidov Novo
mesto, varovance Varstveno delovnega centra Novo mesto in ŠENT-a ter za člane Varne
hiše Novo mesto. Tehnično je obračun prevozov članov medobčinskega društva delovnih
invalidov Novo mesto urejen s pomočjo sistema Prodata preko katerega se uporabniki
evidentirajo in se obračuna dejansko število voženj. Za varovance VDC Novo mesto, Varne
hiše in ŠENT-a pa je izdana enotna vozovnica s katero se skupina evidentira v sistem za
spremljanje potniških tokov.
V letu 2014 smo v sistemu MPP v okviru avtobusnih postajališč izvedli nekatera vzdrževalna
dela (menjava razbitih stekel, popravila poškodovanih klopi in košev za smeti), obnovili pa
smo tudi talno prometno signalizacijo na številnih postajališčih v mestnem potniškem
prometu in zamenjali nekaj prometnih znakov za označitev avtobusnih postajališč ter jih tako
uskladili s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni
list RS, št. 110/2006).
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Realizacija dela RDS za leto 2014:
z. št.
1

naloga
Ugotovitev
potreb
po
zagotavljanju
dostopnosti
javnega prevoza; sodelovanje z
KS

Ukrep za realizacijo
Ugotavljanje potreb na podlagi
sodelovanja s KS in uporabniki;
delno
izvedeno:
manjše
prilagoditve voznega reda na
posameznih linijah

2

Tiskanje
voznih
redov
–
zloženke
Spremljanje potniških tokov in
tekoča priprava poročil za
koncedenta.
Redna priprava poročil za kolegij
MONM
Vključevanje javnega prevoza v
kulturne projekte v Novem
mestu festivali, prireditve, ETM
2014, drugo
Promocijske
aktivnosti,
obveščanje javnosti

Ponatis
z
upoštevanjem
sprememb
Prodata, priprava poročil

3

4
5

6

izvedeno

Organizacije prevozov v sklopu
mestnega potniškega prometa

Izvedeno, ETM 2014,
prevozi
predšolskih
otrok, prevozi v času 1.
novembra in drugi
Izvedeno

Obveščanje
javnosti
o
aktivnostih preko spletne strani
MONM in Arriva – trajna naloga,
nova zloženka pred 1.9.2014,
objava voščilnice v lokalnih
časopisih
Naročilo in izvedba

Ureditev novih zavetišč za
potnike v MPP in obnova
obstoječih (1-2 novi hišici)

8
9

Prevoz predšolskih otrok v MPP
Redno vzdrževanje postajališč
(prometna
signalizacija
in
prometna oprema)

Organizacija prevoza
Tekoča naloga v izvajanju

10

Strokovni ogledi – prevozna
sredstva; drugi sistemi
Priprava
podlag
za
reorganizacijo MPP Novo mesto
Vzdrževanje interaktivne spletne
strani za vozni red v MPP

Ogled in preizkus
ticketing sistema
Priprava smernic

12

13
14

Opremljanje vozil in tiskovin z
novim logotipom NM BUS
Uvedba
brez
kontaktnih
vozovnic

Izvedeno

Priprava poročil

7

11

realizacija
Tekoče
spremljanje
potreb uporabnikov se
redno izvaja in na
podlagi
ugotovitev,
pobud, predlogov, se
izvaja ukrepe v okviru
zmožnosti.
Izvedeno 2 x ponatis

delovanja

Obnova
delovanja
spletne
aplikacije
in
uskladitev
podatkovne baze
Priprava matric in tiskanje
nalepk za logotipom NM BUS
Nabava in montaža terminalov
za nove avtobuse

Ni izvedeno; izvedli smo
nekaj
popravil
na
inventarju
(menjava
stekel, klopi, vitrin in
opreme zavetišča za
potnike)
izvedeno
Izvedena obnova talnih
oznak, delna obnova
vertikalne
prometne
signalizacije in postajnih
voznih redov
Delno izvedeno
Delno izvedeno
Delno izvedeno

Neizvedeno
neizvedeno
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Druge aktivnosti












Priprava letnega programa dela RDS za leto 2014,
Priprava poročil o izvajanju koncesije Mestni potniški promet v letu 2014,
Organizacija sestankov MONM – ARRIVA,
Pregled in popis stanja avtobusnih postajališč v MPP,
Izvajanje nalog iz programa dela RDS za leto 2014,
Ureditev izvajanja obračališča na liniji 5 (K Roku) pri vodohranu za otroke, ki avtobus
uporabljajo za prevoz v šolo in druge izven-šolske dejavnosti,
Tiskanje novih voznih redov z upoštevanjem sprememb,
Zagotavljanje dodatnega odhoda mestnega avtobusa iz Pogancev za potrebe OŠ
Grm in stanovalcev iz območja postajališča,
Organizacija brezplačnih prevozov v okviru Evropskega tedna mobilnosti in dneva
brez avtomobila v septembru 2014; organizirali smo tudi prevoze v kombinaciji z
izvajanjem šolskih prevozov za prihod na ETM za otroke iz osnovnih šol, ki so izven
območja mesta,
Obveščanje uporabnikov in prilagajanje poteka avtobusnih linij v času izvajanja
gradbenih del na prometnicah na območju Novega mesta.

12 045 102
Urejanje mirujočega prometa
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in urejanje javnih parkirnih prostorov na območju
ožjega in širšega mestnega jedra in urejanju parkirnih prostorov za dostavna vozila. Sredstva
so porabljena tudi za tiskanje raznih dovolilnic, ki jih je po Odloku dolžna pripraviti in izdajati
občinska uprava (dovolilnice za gospodinjstva in tovorna vozila za dostop v staro mestno
jedro, dovolilnice za invalide in dovolilnice za upravne organe). V zvezi z urejanjem
mirujočega prometa na območju ožjega mestnega središča so bile izvedene nekatere
izboljšave na parkirnih prostorih s katerimi smo omogočili nemoteno hojo pešcev na
Glavnem trgu (zamenjava poškodovanih elementov), obenem smo postavili tudi nekaj novih
elementov za preprečevanje parkiranja preko roba parkirnega prostora, z namenom
obvarovanja fasad objekta, vozil in zagotavljanje prostora za prehod pešcev. Označili in
obnovili smo tudi nekaj parkirnih mest za avtotaksi postajališča. Pozornost smo namenili tudi
urejanju površin za parkiranje koles z umeščanjem kolesarnic v mestno jedro.
12 045 103
Urejanje kolesarskih stez
Razvoj kolesarske infrastrukture na območju Novega mesta in širše zahteva vse večjo
pozornost za urejanje kolesarskega prometa zlasti pri vzdrževanju kolesarskih površin.
Predvsem smo izvedli vrsto del za odpravo sistemskih napak na kolesarskem omrežju in
izvedli popravke na označbah in vodenju kolesarskega prometa, ker je Mestna občina
odgovorna za varnost prometa na kolesarskih stezah. Na območju Novega mesta in širše je
do sedaj zgrajeno približno 30 km kolesarskih stez. Z razvojem kolesarske mreže se
povečuje tudi število kolesarjev zaradi tega je potrebno zagotoviti pogoje za varno vožnjo
zlasti za najmlajše udeležence v prometu. V letu 2014 smo nadaljevali z obnovo kolesarskih
površin in sicer barvanje površin, talnih oznak, zamenjavo uničenih prometnih znakov na
kolesarskih stezah. V sodelovanju z upravljavcem državne ceste – Kandijska cesta smo
uredili tudi prehoden sistem med kolesarskim pasom in sharrow sistemom na Kandijski cesti,
ter navezavo preko Kandijskega mostu na Glavni trg.
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12 045 104
Signalizacija
Zakon o cestah določa, da mora biti prometna signalizacija in prometna oprema javnih cest
postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo ceste. Signalizacija in oprema morata
biti dobro vidni, redno vzdrževani in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi,
zamenjani nadomeščeni ali ponovno označeni.
Občinske ceste (kategorizirane in
nekategorizirane ceste) morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo in
opremo, ki udeležence cestnega prometa opozarja na nevarnosti na cesti ali delu ceste, jim
naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna obvestila za varen in neoviran
promet. Prometna signalizacija mora biti postavljena v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Izbrana izvajalca (CGP d.d. in Signal d.o.o.
iz Novega mesta) sta po našem naročilu nadaljevala z opremljanjem občinskih cest z
vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Posebno pozornost smo posvetili varnosti
prometa v naseljih in prometni signalizaciji v križiščih ter zagotavljanju preglednosti
(preglednostni trikotnik) s postavitvijo prometnih ogledal.
Sredstva so se porabila za postavitev in izvedbo:
 Vertikalna prometna signalizacija,
 Horizontalna prometna signalizacija,
 Prometna oprema.
12 045 105 Prometna varnost in preventiva
V letu 2014 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zasedal na šestih sejah. V
okviru rednih nalog smo organizirali Občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, Srečanje
ravnateljev srednjih in osnovnih šol v zvezi z varnostjo prometa na poti v šolo oziroma iz šole
in akcijo »prvi šolski dan«, aktivnosti povezane z akcijo »bodi previden«, akcijo »varnostni
pas – pasavček«, sodelovali smo pri izvedbi ETM 2014, v akciji »pešec« (razdeljevanje
odsevnih teles in brezrokavniki, trakovi, kresničke, dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč
in drugo).
Posebno pozornost smo posvetili pripravam in izvedbi ukrepov za prvi šolski dan (akcija je
trajala prvih 14 dni v mesecu septembru) in organizaciji prometnih delavnicah na osnovnih in
srednjih šolah ter vrtcih na območju Mestne občine Novo mesto. Skupaj s Policijsko postajo
Novo mesto in Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa, Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člani ZŠAM ter Društvo za izboljšanje prometne
varnosti smo organizirali in izvedli tudi druge naloge, ki so bile načrtovane v letu 2014, kar je
podrobneje predstavljeno v poročilu o delu SPV MONm za leto 2014.
12 045 106
Semaforske naprave
V skladu z Zakonom o cestah, Mestna občina Novo mesto vzdržuje vse svetlobne prometne
znake (SPZ) v naseljih Mestne občine Novo mesto (semaforske naprave, svetlobni znaki in
prehodi za pešce z utripajočimi lučmi). Na področju gospodarske javne službe urejanja
svetlobnih prometnih znakov je koncesionar izvajal redna vzdrževalna dela, ki obsegajo
zamenjavo okvarjenih delov (žarnice, varovalke, transformatorje, signalne tipke, semaforske
glave, izhodne kartice, nastavitev časa delovanja ipd.) in najnujnejša popravila, ki se
pojavljajo zaradi vandalizma ali prometnih nesreč. V času gradbenih del ob rekonstrukciji /
novogradnji Bršljinskega mostu smo pristopili k celostni ureditvi regulacije prometa s
pomočjo semaforske naprave Muhaber. Na Ljubljanski cesti smo izvedli spremembo
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krmilnega programa semaforske naprave pri trgovskem centru Mercator za izboljšanje
pretoka prometa na glavni smeri. Izvedli smo tudi preureditev sistema regulacije prometa v
semaforiziranem križišču Drska/Brod, Topliška cesta, Irča vas, s celostno predelavo
krmiljenja prometnega toka v obravnavanem križišču. Na vseh obravnavanih točkah smo z
izboljšavami dosegli dobre rezultate.
Za potrebe pridobivanja podatkov o prometnih tokovih na posameznih odsekih občinskih cest
in na pobudo krajevnih skupnostih, občanov, šol in po uradni dolžnosti, smo preko izvajalca
vzdrževalnih del na svetlobni prometni signalizaciji izvedli vrsto postavitev radarskih tabel in
števca prometa na lokacijah, kjer je bilo meritve potrebno izvesti. Pridobljeni podatki služijo
kot pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje varnosti v prometu na posameznih odsekih
cest. Podatke o prometnem toku pridobivamo tudi iz stacionarnega števca prometa na
Šmarješki cesti in se lahko uporabijo pri izdelavi prometnih študij in projektov za
rekonstrukcijo občinskih cest.
Del sredstev se porabi za plačilo stroškov porabljene električne energije za delovanje
svetlobnih prometnih znakov in naprav.
12 045 107
Arhitektonske ovire
V okviru razpoložljivih sredstev smo izvedli nekaj ureditev prometne infrastrukture tako, da bi
s tem olajšati življenje telesno prizadetim udeležencem v prometu, ker telesna prizadetost,
bodisi trajna ali prehodna, ki je povezana z omejitvami gibanja, povzroča funkcionalno
oviranim ljudem veliko težav v bivalnem okolju. Na področju urejanja arhitektonskih ovir so
se odpravile ovire na območju Drske, Broda, Bršljina. Na ta način se omogoča
hendikepiranim osebam nemoteno oziroma olajšano komunikacijo z ostalimi prometnimi
površinami.
12 045 108 Avtobusna postajališča
Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in urejanje talne in vertikalne prometne
signalizacije, dobavo zavetišč za potnike in druge opreme, ki je sestavni del avtobusnega
postajališča. Obnovili smo prek trideset talnih oznak na avtobusnih postajališčih in zarisali
nekatera nova postajališča. S Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah (Uradni list RS, št. 110/2006) smo uskladili nekatere prometne znake za
označitev avtobusnih postajališč, zamenjali smo nekaj klopi in košev v zavetiščih za potnike
in steklenih stranic, ki so bile zaradi vandalizma razbite.
Ob občinskih cestah po katerih potekajo linije mestnega potniškega prometa je še nekaj
avtobusnih postajališč, ki se nahajajo na vozišču cest. Obveza Mestne občine je, da se le ta
uredijo izven vozišč cest in se na ta način poveča varnost v prometu. V letu 2014 smo za
potrebe prevoza šolskih otrok uredili avtobusna postajališča z zavetišči v Jurni vasi, Koroški
vasi in Velikem Orehku. Ureditev zajema tudi asfaltiranje in označitev postajališča s talno in
vertikalno prometno signalizacijo, označili smo tudi par avtobusnih postajališč na novem delu
trase izvajanja šolskih prevozov za otroke iz Črešnjic in Jelš pri Otočcu.
12 045 109
Ureditev prehodov za pešce
Sredstva smo porabili za vzdrževanje prehodov za pešce. Posebno pozornost smo usmerili
na urejanje prehodov na šolskih poti ter izvedli projekt za ureditev prehoda za pešce na
Malem Slatniku in nadaljevali s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo druge faze
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pločnika v Šmihelu. Na obstoječih prometnih površinah smo izvedli tudi nekaj izboljšav v prid
najšibkejše kategorije udeležencev v prometu – pešci; označitev prehodov, koridorjev...
12 045 110
Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa
Izvedli smo nekaj ukrepov za umirjanje prometa – Finžgarjeva ulica (montažne grbine),
Ragovska ulica (zapora ceste). Sicer so aktivnosti potekale predvsem na področju
monitoringa prometa in priprave rešitev za dolgoročne rešitve za umirjanje prometa.
12 045 111
Nacionalni program varnosti cestnega prometa
Sredstva so bila porabljena za delo na področju SPV MONm, ki zajema naslednje aktivnosti:
 Priprava poročila o delu v letu 2014 in plan za leto 2015
 Priprava predlogov za podelitev priznanj AVP za leto 2013 z obrazložitvijo
 Izvedba programov JUMICAR in KOLESARČEK na OŠ Otočec, OŠ Brusnice in OŠ
Center
 Nakup opreme za prostovoljce ZŠAM – jakne z odsevnimi trakovi
 Nakup prometno tehnične opreme – števec prometa Viacount II
 Izvedba preventivno-izobraževalnih pedagoških delavnic »JU3 na cesti« iz področja
prometne varnosti in preventive na OŠ Otočec – 12. Marec 2014
 Aktivnosti ob akciji »Ustavite se! Vlak se ne more!«
 Akcija »Pešec« - pregled infrastrukture; odprava pomanjkljivosti,
 Osnovnim šolam smo v okviru izvedbe tehničnega pregleda koles zagotovili potrebno
število obrazcev poročil o pregledu kolesa in nalepke varno kolo.
 Na prošnjo OŠ Stopiče smo izvedli pregled stanja v križišču med pokopališčem v
Stopičah in ŠD Stopiče in v območju omejene hitrosti s postavitvijo prometnega
ogledala izboljšali varnost pri vključevanju na glavno prometno smer.
 Za skupino otrok iz novomeških vrtcev (približno 80 otrok) smo skupaj s Policijsko
postajo Novo mesto organizirali delavnico »Ure prometne vzgoje«;
 Preventivna delavnica »Rdeča luč za starše in 4 prometna deteljica« je bila izvedena
na OŠ Brusnice in VVE Ciciban in Pedenjped
 Tekmovanje Kaj veš o prometu – kvalifikacijsko in občinsko tekmovanje
 Podelitev priznanj AVP
 Izvedba izobraževalnih delavnic za starejše voznike v prometu z izvedbo praktičnih
preizkusov v sodelovanju z avtošolo Alfa-R d.o.o.
 Organizacija srečanja SPV na Trški gori – avgust 2014 (ravnatelji srednjih in osnovnih
šol, vrtcev, predstavniki Policije, ZŠAM, Zavod Varna pot, Zavod RS za šolstvo OE
NM, MONM in AVP)
 Organizacija in izvedba preventivne delavnice »5 x stop je kul« je bila izvedena na
OŠ Center, OŠ Stopiče, OŠ Brusnice, OŠ Otočec, OŠ Bršljin in OŠ Drska
 Organizacija in izvedba tečaja za voznike šolskih kombijev – prevoz skupine otrok
 Izvedba oglaševanja v sklopu akcije »Prvi šolski dan« na TV Vaš kanal
 Sodelovanje s prostovoljci ZŠAM in Policijo v okviru akcije »Prvi šolski dan«
 Izvedba trajnostnih ukrepov v okviru ETM 2014
o Ureditev kolesarskega prometa na Kandijski cesti,
o Vodenje kolesarskega prometa preko Kandijskega mostu v mestno jedro,
o Postavitev kolesarnic v mestnem jedru,
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o Preureditev prometnega režima na Ragovski ulici,
o Akcija zbiranja starih oz. odsluženih koles.
Izvedba delavnice »JU3 na cesti« na OŠ Otočec
V okviru akcije Bodi PreVIDEN – jesenski del 2014 smo nabavili in v sodelovanju s
Policijsko postajo Novo mesto med udeležence v prometu razdelili 400 kosov
odsevnih trakov
Preventivno prometne aktivnosti v akciji »Pasavček« smo izvajali skladno z navodili
Agencije RS za varnost prometa.
Organizacija in izvedba slovesnosti ob Dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč
Organizacija srečanja prostovoljcev ZŠAM, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti SPV
Predlog AVP za podelitev priznanj v letu 2015 za preteklo delo na področju prometne
varnosti in preventive
SPV je v letu 2014 izvedel pet rednih in eno izredno sejo.
Izvedene so bile aktivnosti meritev hitrosti v neposredni bližini OŠ v Mestni občini
Novo mesto.
Nakup opreme za OŠ Drska, OŠ Bršljin, OŠ Otočec in OŠ Grm. Za štiri OŠ smo
zagotovili nakup prometne opreme – novega kolesarskega poligona Kaj veš o
prometu.
SPV tekoče izvaja aktivnosti na področju pregleda varnih šolskih poti v povezavi z
izvajanjem avtobusnih prevozov šoloobveznih otrok glede na Zakon o osnovni šoli, ki
opredeljuje upravičenost do takšnega prevoza za določene kategorije otrok.
V sodelovanju s Policijsko postajo Novo mesto je bilo opravljenih več meritev,
nadzorov, kontrol in preverjanj prometa s ciljem zagotavljanja varnosti v cestnem
prometu in sicer na odsekih v neposredni bližini šol in vrtcev ter na odsekih kjer
potekajo varne šolske poti
Izvedba aktivne prometne signalizacije na križišču Westrove in Šegove ulice.

12 045 113 Usmerjevalni sistem
Sredstva so bila porabljena za izvajanje dejavnosti usmerjevalnega sistema v Mestni občini
Novo mesto, ki zajema celovit sistem na območju Novega mesta, ki je danes vzpostavljen in
predstavlja urejen in vzoren usmerjevalni sistem, ki udeležencem v cestnem prometu nudi
nabor uporabnih informacij o ciljih v prostoru kjer se nahajajo in se nanašajo na informacije o
kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave oz. naravnih znamenitostih, turističnih
vsebinah v prostoru (hoteli, moteli, večji gostinski objekti in območja), pomembnih objektih in
napravah v naselju (bolnišnica, zdravstveni dom, lekarna, avtobusna in železniška postaja,
športna dvorana…). V okviru vzpostavitve sistema smo celostno in smiselno uporabili
zakonske podlage iz področja cest, prometa in prometne signalizacije in prometne opreme
ter usmeritve za postavljanje turistične in obvestilne prometne signalizacije, ki smo jih prejeli
s strani Direkcije RS za ceste.
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13 CESTNO GOSPODARSTVO
13 045 101 Vzdrževanje občinskih cest
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki jo ureja Odlok o načinu
izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 87/99, 47/02, 60/04 in 31/05). Po odloku je predviden koncesijski način
izvajanja vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec gospodarske javne službe je koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d..
Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Mestne občine Novo mesto
431,923 km kategoriziranih cest, od tega 153,361 km lokalnih cest ter 278,562 km javnih
poti. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje,
preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi snega, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje
(pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije,
čiščenje, popravila cestne opreme, sanacija vozišča…). Stroški za izvedbo potrebnih del (na
lokalnih cestah), po pravilniku o rednem vzdrževanju, znašajo cca. 3.500 EUR/km ceste.
Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest. Glede na določila pravilnika in izkušenj iz preteklih let je bil
sestavljen tudi program rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri je bil osnova za izvedbo
javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Dejavnost se izvaja na
podlagi potrjenih letnih planov vzdrževanja občinskih cest. Plačevanje poteka na
osnovi potrjenih
situacij o izvršenih delih.
Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega
vzdrževanja občinskih cest, ki pa je posledično odvisno od dolžine zime, temperatur in
izdatnosti snežnih padavin. Ob izvajanju le zakonsko določenih aktivnosti in ob upoštevanju
povprečnih zimskih razmer znaša vrednost del po koncesijski pogodbi okoli 3,000.000 EUR.
Teoretično so lahko stroški izvajanja tudi večji od ocenjenih v koncesiji. Glede na izkušnje v
zadnjih letih pa strošek izvajanja zimske službe doseže okoli 70 % ocenjene vrednosti
koncesije. V letu 2014 se je napovedano udejanjilo.
V sklopu vzdrževanja so potekale naslednje aktivnosti:
 opravljanje zimske službe od novembra – do marca,
 čiščenje peskolovov in rešetk meteorne kanalizacije – po izvajanju zimske službe je bil
odstranjen pesek in ostale usedline,
 izvedba odvodnjavanja meteorne kanalizacije (dežne rešetke, mulde, kanalizacija):
Cerovci, Sevno, Finžgarjeva, Dolž – Mali Orehek, Marjana Kozine, Lobetova, Kettejev
drevored, Dobovo, Stopiče, Koti, Graben, Stranska vas, Lešnica, Cegelnica, Jugorje,
Bučna vas, Muhaber, Šmarješka cesta, Srednje Grčevje ….
 izvedli smo večje sanacije pločnikov; Seidlova cesta, Šmarješka cesta, Ljubljanska cesta,
Mali Slatnik, Šmihel (OŠ),
 ukrepi za izboljšanje oprijemljivosti vozišča (rezkanje obstoječega asfalta); Cankarjeva,
Ragovska, Jedinščica, Splavne,
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izvedli smo večje sanacije na asfaltnih cestah; Bučna vas, Cesta brigad, Trška gora,
Pangrč grm, Cerovci, Uršna sela SŽ, Ještovci, Bukovče, Potov vrh, Koroška vas, Jurna
vas, Kapiteljska ulica, Šmarješka cesta, Vavpotičeva ulica…,
dodali smo nove jeklene varnostne ograje (JVO); Ul. Ilke Vaštetove, Črešnjice, Pangrč
grm, Ljuben, Stopiče, Trška gora, Makute...,
zgradili smo oporna zidova v Makutah in Dol. Kamencah ter zgradili obsežni kamniti
zložbi v Pangrč grmu in Trški gori, vse našteto je bilo narejeno zaradi posledic plazov, ki
so utrgali cesto, da je bila le ta neprevozna za dvosmerni promet
izvedli smo obrezovanje dreves in grmičevja ob kategoriziranih cestah, predvsem ob
lokalnih cestah,
izvedli smo sanacijo razpok v asfaltu (3km) – zalivanje razpok s trajno elastično
bitumensko maso, s tem ukrepom smo podaljšali uporabo zgornjega ustroja – obrabno
plast vozišča.

13 045 102 Popravilo mostov
Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli nujna vzdrževalna dela, ki obsegajo: oplesk ograj,
popravilo ograj, manjša popravila lesenih mostov, popravilo ostalih mostov. Že v letu 2013
smo temeljito prenovili Kandijski most in sicer izvedbo antikorozivne zaščite jeklene
konstrukcije (postavitev delovnega odra, peskanje, barvanje, obnova ležišč…), hkrati pa smo
obnovili stopnišče, ki služi kot edini dostop do zemljišč pod mostom. V preteklem letu smo
poravnali obveznosti in zahtevali popravilo (v garancijski dobi) na spodnjih pasnicah palične
konstrukcije Kandijskega mosta.
13 045 103 Odškodnine in drugo
Neurejena lastninska razmerja iz preteklih desetletij še vedno zahtevajo zemljiško knjižno
urejanje predvsem tistih cest, ki jih zaradi dotrajanosti ponovno saniramo. V Mestni občini
Novo mesto je preko 90 km lokalnih cest, ki po posegu niso bile geodetsko odmerjene in
zemljiško knjižno urejene. S predvidenimi sredstvi smo izvedli nekaj najnujnejših odmer in
odkupov zemljišč, seznam zemljišč, ki so bila predvidena za nakup v letu 2014 je razviden iz
plana nabav.
13 045 104 Obnova mejnikov ob javnih poteh
Sredstva so namenjena vzpostavitvi mej med javno in zasebno lastnino in postopno odpravo
neurejenih stanj in razmerij iz preteklih desetletij. Obnove mejnikov so prvi korak za nadaljnje
rešitve na občinskih cestah (ukrepi Inšpektorata, odškodnine, ukinitve ...). V letu 2014 smo
izvedli kar nekaj takih meritev; LC Kuzarjev kal, Koroška vas, LC Poganci, Brusnice –
Leskovec, Češča vas, Kamenje, Krka, Hrušica, Regrča vas, Herinja vas, Potov vrh, Hrušica,
Mali Orehek, Gabrje, Cerovci, Jurna vas, Križe, Župnca …
13 045 105 Vzdrževanje javnih objektov preko KS
Sredstva so namenjena vzdrževanju javnih površin v zunanjih krajevnih skupnostih, ki niso
zajeta v sistem letnega in zimskega vzdrževanja v okviru izvajanja dejavnosti v občini in
vzdrževanju javnih objektov po krajevnih skupnostih. To so predvsem površine, ki so v
upravljanju krajevnih skupnosti in sicer igrišča, parkirišča pri pokopališčih, dovozi do
osnovnih šol, druge javne površine, krajevni in kulturni domovi in drugo. Višina sredstev po
posameznih krajevnih skupnostih se določi glede na več kriterijev (velikost krajevne
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skupnosti, površina vzdrževanih javnih površin, zgradb…), le ta so bila določena s sklepom
župana.
Sredstva nakazujemo krajevnim skupnostim enkrat letno.
13 045 106 Vzdrževanje gozdnih cest
Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki potekajo po zasebnem in državnem
gozdu, po predhodni oceni nujnosti vzdrževanja po odsekih, ki jih opredeli Zavod za
gozdove. Sredstva se zbirajo preko pristojbine, ki jo plačujejo lastniki gozdov in Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v zakonodaji in v programu občine. Izvajalec Gozdno
gospodarstvo Novo mesto je bil izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa
je izvedeno na podlagi izdanih situacij oziroma računov. Določen del sredstev (27%) na
osnovi pogodbe in zahtevka povrne ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

14 KMETIJSTVO
14 042 108 Plačilo zavarovalnih premij
Ukrep je bil namenjen sofinanciranju zavarovalnih premij, s ciljem spodbuditi kmete k
večjemu obsegu zavarovanj in s tem zmanjšati posledice in tveganja, ki jih pri pridelavi hrane
povzročijo izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali. Sofinanciranih je bilo 11 zahtevkov
(od 12 vlog) upravičencem, ki se ukvarjajo s prirejo mleka na pretežno živinorejskih kmetijah.
14 042 114 Investicije v kmetijska gospodarstva
Ta ukrep predstavlja enega od najpomembnejših razpisanih ukrepov tako po vsebinski kot
po finančni plati. Zanj je bilo tudi v letu 2014 največ zanimanja med vlagatelji oz. upravičenci,
kar dokazuje 69 prejetih vlog vlagateljev (dva vlagatelja oz. upravičenca sta naknadno
odstopila od vloge oz. podpisane pogodbe). Sofinancirali smo skupaj 67 zahtevkov
upravičencev, za katere je bilo izplačanih 98.218,71 EUR, in sicer za naslednje namene:
- za nakup kmetijskih strojev in opreme je tudi v letu 2014 prispelo največ zahtevkov, delež
sofinanciranja pa je bil le 15,85 % od upravičenih stroškov, manj zahtevkov smo prejeli za
izvedbo agromelioracij - ureditev kmetijskih zemljišč smo sofinancirali devetim upravičencem
in le dvema upravičencema smo sofinancirali postavitev večletnega nasada – oboje v deležu
29,96 %.
- pri ukrepu Varstvo tradicionalne krajine in stavb (ukrep je razpisan znotraj iste proračunske
postavke), katerega namen je sofinanciranje naložb v obnovo tradicionalne stavbne
dediščine na podeželju (kmetijskih poslopij), s ciljem ohranjanja kulturne dediščine v občini in
s tem izboljšanja kakovosti življenja na podeželju in njegove večje gospodarske vitalnosti,
smo v letu 2014 sofinancirali 4 zahtevke (od 4 prispelih vlog). Občina je dvema
upravičencema sofinancirala obnovo skednja, enemu obnovo kozolca – toplarja in enemu
obnovo mlinskega kolesa na zaščitenem vodnem mlinu (s pogonom na zgornjo vodo) z
mlinščico na Klamferju Za vse štiri navedene investicije so prijavitelji predhodno pridobili
pozitivno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.

140

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014
14 042 115 Zaokrožitve zemljišč
Upravičencem smo v celoti krili upravičene stroške pravnih in upravnih postopkov, ki so
nastali pri medsebojni menjavi ali nakupu kmetijskih zemljišč s ciljem zaokrožitve kmetijskih
parcel in s tem povečevanja kmetijske posesti znotraj kmetijskega gospodarstva in občine.
Za navedeni ukrep smo prejeli 4 vloge, ki smo jih po vložitvi zahtevkov upravičencev tudi
financirali.
14 042 117
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Ukrep zagotavljanje tehnične podpore je namenjen sofinanciranju delovanja društev oz.
združenj, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja. Zanj smo v letu 2014 prejeli 8 vlog
društev oz. združenj v skupni višini 28.724,64 EUR, po vloženih osmih zahtevkih pa jim
izplačali 15.662,78 EUR. Delež sofinanciranja je pri navedenem ukrepu znašal 62,13 % in je
bil enoten za vsa društva in združenje.
14 042 111
Zatočišče za zapuščene živali
Proračunska sredstva na postavki so bila namenjena zavetišču za zapuščene živali (Turk –
zavetišče za živali d.o.o., Zajčji Vrh pri Stopičah 4, 8000 Novo mesto) za kritje stroškov
namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču, in sicer: plačilu bivalnih prostorov
(boksov), odlovu zapuščenih psov (delo na terenu) in oskrbi zapuščenih psov v zavetišču.
V letu 2014 je občina krila zavetišču skupaj 21 računov za oskrbo skupaj 114 psov, od tega
osem računov iz leta 2013 za 49 psov (računi preneseni v izplačilo v leto 2014 zaradi
nelikvidnosti občine jeseni 2013) in trinajst računov iz leta 2014 za 65 psov - od teh je bilo
oddanih pa je bilo 61 psov (94 %), 4 psi so bili evtnazirani (6 %). Vzrok evtanazij: v treh
primerih je šlo za stare pse, v enem pa za leglo sesnih mladičev. Poleg stroškov oskrbe
navedenih psov je občina zavetišču mesečno krila še stroške namestitve živali tj. uporabo
boksov.
Cena 30-dnevne oskrbe za psa skupaj z uporabo boksa (tj. z vsemi stroški) je v letu 2014
znašala povprečno 308,66 EUR z DDV.
Realizacija na postavki je bila 39.151,19 EUR oz. 97,88 % glede na planirano (od tega so
računi za namestitev in oskrbo iz leta 2013 znašali 16.410,45 EUR, iz leta 2014 pa
22.740,74 EUR).

15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO
Glede na to, da je bilo na navedenem proračunskem področju skoraj 71 % sredstev za leto
2014 že porabljenih za poplačilo prenesenih obveznosti iz leta 2013, je bilo potrebno izvesti
nove uskladitve in zagotovitev dodatnih proračunskih sredstev področja Razvojni projekti in
podjetništvo oz. po posameznih proračunskih postavkah.
15 041 101 Projekti na področju malega gospodarstva
Izvedene so bile vse aktivnosti in cilji, ki smo jih predvideli na področju spodbujanja
podjetniških programov. MONM je vzpodbujala dejavnosti, ki se nanašajo na: sofinanciranje
različnih oblik izobraževanj oziroma usposabljanj podjetnikov ter njihovih zaposlenih;
razvijanje novih podjetniških programov in pristopov za različne ciljne skupine, spodbujanje
141

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014
inovativnosti v podjetništvu v obliki povračila dela stroškov za inovativne predloge, ki
pomenijo izboljšanje konkurenčnosti, uvajanje novih oziroma posodobljenih proizvodov in
storitev, naprednejših tehnologij, informatizacijo, uporabo okolju prijaznih materialov in
tehnoloških postopkov, energetsko učinkovitost, vlaganje v raziskave in razvoj, idr. Občina je
namenila v letu 2014 za sofinanciranje stroškov izobraževanja, usposabljanja podjetnikov,
izvedbo drugih oblik podjetniških programov ter za sofinanciranje dela upravičenih stroškov
inovativnih podjetniških predlogov skupaj 50.000 EUR sredstev. Zaradi prenosa neplačanih
obveznosti iz leta 2013 v višini 48.901,89 EUR je bilo potrebno v letu 2014 na tej proračunski
postavki zagotoviti sredstva v skupni višini 98.902 EUR. Od tega ostaja neplačano
43.394,04 EUR, kar se prenese v leto 2015.
15 041 103 Razvojni center
Izvajanje redne dejavnosti RC-ja za Mestno občino je dogovorjeno z družbeno pogodbo o
ustanovitvi družbe in temelji na Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Sredstva so bila porabljena v višini 34.197,60 EUR, kar pomeni približno 89 % finančno
realizacijo načrtovanih sredstev (38.793 EUR). Izvedene naloge so se nanašale na aktivnosti
javnega povabila in nabora inovativnih predlogov, dejavnosti spodbujanja regionalnega
razvoja regije; občina je sofinancirala naloge koordinacije in priprave izvedbenih načrtov
regije; izvajanje aktivnosti v okviru Garancijske sheme za Dolenjsko in mikrokreditov. S temi
ukrepi oz. aktivnostmi Mestna občina pospešuje gospodarski, (podjetniški) razvoj občine in
regije; olajša vstop novih podjetij ali omogoča nadaljnji razvoj MSP podjetij s subvencijo
kreditov oziroma obrestnih mer za namen zagona delovanja in novih zaposlitev v teh
podjetjih.
15 041 104 Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov
Mestna občina Novo mesto sofinancira razvojne programe in projekte, ki imajo regionalni
značaj v višini oz. znesku, ki temelji na skupnem razdelilniku za vse občine JVSLO oz.
občine, ki sodelujejo pri posameznih projektih. Osnovni kriterij razdelilnika je povprečno
število prebivalcev (podatki po SURS).
Postavka predstavlja delež Mestne občine Novo mesto v regionalnih razvojnih projektih, ki
potekajo za celotno JV Slovenijo, za delovanje Regionalne destinacijske organizacije in za
pripravo skupnega regijskega razvojnega dokumenta RRP JV Slovenije 2014-2020.
41350003 Regionalna destinacijska organizacija
Regionalna destinacijska organizacija JV Slovenije (RDO JV SLO) opravlja funkcije
destinacijskega managementa, ki kot model upravljanja destinacije temelji na načelu javnozasebnega partnerstva, kar pomeni iskanje sinergij in skupnih interesov oz. stebrov (javni,
zasebni in civilni sektor). Na podlagi sklepa Sveta regije je nosilec projekta Razvojni center
Novo mesto, občine JVS pa so partnerice v projektu.
Glavna vsebina delovanja RDO je organizacija turistične ponudbe za turiste in ponudbe za
lokalno samoupravo. Osrednje naloge se nanašajo na: promocijo in podporne aktivnosti
novih integralnih turističnih produktov (ITP), iskanje novih prodajnih poti za nove ITP-je,
vključevanje ponudnikov na področju turizma, v aktivnosti namenjene turistični ponudbi in
prepoznavnosti regije, spodbujanje novih turističnih ponudnikov k oblikovanju novih ITP-jev..
Enako kot prejšnja leta je bila tudi v letu 2014 podlaga za sofinanciranje podpisana letna
pogodba o sofinanciranju. Skupna obveznost iz tega naslova je znašala 17.511 EUR. Zaradi
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poplačila nastale obveznosti iz leta 2013 v višini 35.521,99 EUR, je bilo potrebno med letom
2014 zagotoviti skupaj 53.033,00 EUR sredstev. Neplačano ostaja 17.511,00 EUR, ki se
prenese v leto 2015.
41350009 RRP JVS 2014 - 2020
RRP JVS 2014 - 2020 je temeljni razvojni dokument regije za naslednje programsko obdobje
in podlaga za pripravo Dogovorov za razvoj regije. Aktivnosti priprave RRP JVS 2014 - 2020
so se pričele izvajati s sprejemom sklepa o pripravi RRP in programa priprave RRP na svetu
regije, v letu 2013.
Mestna občina Novo mesto sledi navodilom Razvojnega centra kot nosilca priprave RRP,
operativno sodeluje pri pripravi programskega dela dokumenta in umeščanju projektnih
predlogov skladno z navodili in državnimi usmeritvami. Na podlagi prepoznanih razvojnih
prioritet je pripravila 36 projektnih predlogov za programiranje razvojne politike občine in
regije JV Slovenija ter s tem vključitev v prihodnjo finančno perspektivo za črpanje evropskih
sredstev. Obveznost iz leta 2013 je bila v celoti prenesena in plačana v letu 2014, kar
pomeni, da je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nadaljevanje priprav RRP v letu
2014, tako je bila skupna višina sredstev načrtovana v višini 27.086 EUR. Ta znesek je bil
realiziran v višini 50 %, z ozirom da se načrtovane aktivnosti v letu 2014 niso operativno
realizirale.
15 041 110 Las Leader
Program Leader je 4. os Programa razvoja podeželja (PRP) in je sofinanciran iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki je eden izmed treh strukturnih skladov
EU. Program Leader se v Sloveniji izvaja za obdobje finančne perspektive 2007 - 2013.
Obveznost MONM izhaja iz Krovne pogodbe o ustanovitvi LAS Dolenjska in Bela krajina iz
leta 2008. Mestna občina Novo mesto kot članica LAS-a DBK je v letu 2014 na podlagi
sklenjene letne pogodbe prispevala finančna sredstva v višini 20.000 EUR, ki so bila v skladu
s pravili izvajanja programa LAS tudi 100 % finančno realizirana, in sicer so bila vložena
sredstva porabljena za vodenje, usposabljanje, animacijo LAS in pripravo LRS LAS DBK
2014 – 2020 (strateški in izvedbeni del). Razvojni center izvaja aktivnosti, ki so povezane s
tehničnimi in administrativnimi opravili povezanimi za tekoče izvajanje lokalne razvojne
strategije (izvedba projektov in priprava zahtevkov). Z letom 2014 se prejšnja finančna
perspektiva zaključuje in v pripravi so že strokovne podlage za nadgradnjo tega programa –
pričele so se že aktivnosti, ki jih zahteva mehanizem CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi
skupnost).

16 TURIZEM
16 047 310 Zavod za turizem
Mestna občina Novo mesto na podlagi pogodbe o financiranju in sprejetega proračuna
zagotavlja proračunska sredstva za plače zaposlenih, materialne stroške ter sredstva za
izvajanje programov na področju turizma. Iz postavke se financirajo plače, prispevki in drugi
osebni prejemki za 4 redno zaposlene. Pri materialnih stroških so upoštevani stroški za
najemnino TIC-a in obratovalne stroške zavoda. Programski stroški vključujejo organizacijo
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oz. soorganizacijo tradicionalnih prireditev, promocijska dejavnost (urejanje spletne strani,
oglaševanje, sejemske predstavitve, ponatis promocijskega materiala, …), urejanje turistične
infrastrukture ter druge turistične projekte.
16 047 311 Turistična taksa
Sredstva turistične takse predstavljajo prenakazilo zbrane turistične takse, ki je namenjena
izvajanju turističnih programov preko Zavoda za turizem. Načrtovana višina turistične takse
na strani odhodkov je bila v celoti realizirana in nakazana zavodu za turizem.

18

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

18 061 001 Stroški banke
Pod postavko so zajete storitve po pogodbi, ki jih MO NM plačuje banki za vodenje ter
izterjavo stanovanjskih posojil dodeljenih občanom s strani naše občine v preteklih letih.
Obveznosti MO NM do banke se plačujejo na podlagi izstavljenih računov s strani banke za
štiri trimesečna obdobja. V letu 2014 je bilo porabljenih le 45,80 EUR.
18 061 002

Drugi stroški

Druge stroške predstavljajo stroški za objekte, ki so v lasti MONM. To so stroški za tekoče
vzdrževanje stanovanj in poslovnih stavb, njihovo zavarovanje, obratovalni stroški,
investicijsko vzdrževanje, centralna kurjava. Mestna občina Novo mesto je 1. 1. 2014 je od
Zarje d.o.o. Novo mesto prevzela gospodarjenje in upravljanje za stanovanja in poslovne
prostore v lasti občine. Zarja d.o.o. je pravna oseba zasebnega prava, ki v skladu s
Stanovanjskim zakonom ni dopustna oblika za zagotavljanje javnega interesa na
stanovanjskem področju. Zaradi navedenega je Računsko sodišče Občini priporočilo, naj
vzpostavi neposredno lastništvo nad stanovanji, ki jih je v Zarjo d.o.o. vložila kot stvarni
vložek, in zagotovi upravljanje z njimi v eni izmed oblik, predpisanih v stanovanjskem
zakonu: javni stanovanjski sklad, proračunski sklad, izvajanje nalog v okviru občinske
uprave. Župan se je odločil za zadnjo obliko, kar pomeni da Občinska uprava Mestne občine
Novo mesto sama upravlja s stanovanji in poslovnimi prostori v njeni lasti.
Na tej postavki so zajeti vsi stroški na stanovanjskem področju (električna energija,
komunalne storitve, vpis v zemljiško knjigo in drugo). Sredstva so se črpala mesečno, in
sicer na podlagi izstavljenih računov s strani upravljavcev infrastrukturnih vodov. V letu 2014
je bilo porabljenih 51.885,70 EUR.
18 061 003

Stroški upravljanja s stanovanji

Poleg določenih stroškov upravljanja s stanovanji, so na tej postavki vključena tudi sredstva
za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov. V letu 2014 je bilo porabljenih
21.222,06 EUR.
18 061 004

Prenos kupnin na stanovanjski sklad

Na postavki je bilo v letu 2014 za namen prenosa kupnin na stanovanjski sklad načrtovanih
2.000,00 EUR. Na sklad je bilo prenesenih 23,00 EUR.
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18 061 007

Subvencije stanarin

Sredstva za subvencije stanovanjskih najemnin mora občina zagotavljati v skladu s
Stanovanjskim zakonom (SZ-1) ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/2004, 142/2004 in 99/2008). Od 1. 1. 2012 dalje odločbe za
uveljavljanje pravice našim občanom izdajajo pristojni centri za socialno delo. V letu 2014 je
bilo porabljenih skupaj 156.497,43 EUR sredstev. Od tega je bilo porabljeno za subvencije k
neprofitnim najemninam 28.189,74 EUR, za subvencije k tržnim najemninam
pa
128.307,69 EUR. Neplačane subvencije iz leta 2014 v višini 1.388,51 EUR bodo poravnane
v letu 2015.

19 UREJANJE PROSTORA
19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija
Sredstva so bila porabljena za:
 OPPN za jedro naselja Otočec,
 OPPN Kremenjak
 Strokovne podlage za območje med staro in novo Ljubljansko cesto,
 Strokovne podlage za območje ob Južni zbirni cesti,
 izdelavo Grafičnega dela sprememb in dopolnitev OPN po kratkem postopku,
 Strokovne podlage za umestitev in ureditev državnih kolesarskih povezav Sava Krka bike- sofinanciranje projekta,
 izvedbo arhitekturnih delavnic (vodenje ter materialni stroški) v sklopu projekta
»Arhitektura in otroci«,
 Uradne objave (javna naznanila o javni razgrnitvi prostorskih aktov in objave Sklepov
o začetku priprave prostorskega akta V Uradnem listu RS).
Realizacija je manjša od planirane porabe, ker smo zaradi začasnega zadržanja izvajanja
proračuna z naročilom izdelave strokovnih podlag in prostorskih aktov pričeli v drugi
polovici leta 2014, priprava prostorskih načrtov od sprejetja sklepa pa običajno traja več
kot 6 mesecev (od 1 do 1,5 leta) oziroma se ni pristopilo k pripravi vseh planiranih
projektov, ker zanje ni bila podana pobuda oziroma izražena potreba.
19 062 002
Prostorski informacijski sistem
Sredstva so bila porabljena za:
 razširitev geodetskega načrta za IDP južne Šmihelske ceste (rekonstrukcija in
prestavitev od Westrove do Regrških Košenic),
 geodetski načrt za OPPN vrtec ob Avšičevi cesti,
 geodetski načrt za južni del romskega naselja Šmihel,
 zajem gradbenih parcel iz veljavnih OPPN za potrebe določanja zemljišč za gradnjo
stavb,
 posodobitev podatkov za portal PISO za leto 2014,
 vzdrževanje in obnovo podatkov za interni GIS.
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Realizacija je manjša od planirane porabe, ker ni bilo potrebno zagotoviti geodetskih načrtov
za načrtovane OPPN-je h katerim nismo pristopili, izdelan pa tudi ni bil 3D model jedra NM in
novi DOF 1000.

19 062 004 Mestno jedro
Sredstva so bila porabljena za:
 arheološke raziskave in Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju
obstoječih in predvidenih parkirišč ob Trdinovi ulici,
 Geološko geotehničini elaborat z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije za ureditev
parkirišč ob Trdinovi ulici,
 PGD/PZI dokumentacijo za ureditev parkirišč ob Trdinovi ulici v Novem mestu.
19 062 005 Študije in projekti
Sredstva so bila porabljena za:
 Idejni projekt obvoznice Šmihel,
 Elaborat: Napoved prometa v križiščih nove Šmihelske ceste
Realizacija je manjša od planirane porabe, ker smo zaradi zadržanja izvajanja proračuna z
naročilom izdelave strokovnih podlag in drugih projektov pričeli v drugi polovici leta 2014
oziroma, ker projekti niso zaključeni (IDP za rekonstrukcijo in novogradnjo nove Šmihelske
ceste) oziroma nismo pristopili k naročilu drugih strokovnih podlag s področja infrastrukture
zaradi vsesplošne varčevalno usmerjene politike.
19 062 007 Strokovne podlage s področja varstva okolja
Sredstva so bila porabljena za izdelavo občinskega programa varstva okolja.
Realizacija je manjša od planirane porabe, ker izdelava OPVO v 2014 ni bila zaključena,
druge strokovne

20

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

20 022 001 Dejavnost CZ
Skladno z novo zakonodajo smo izdelali nove dokumente o organiziranju in opremljanju sil
za zaščito in reševanje na območju MO Novo mesto za obdobje 2014 do 2017. Sredstva
namenjena civilni zaščiti so bila uporabljena za refundacijo osebnih dohodkov pripadnikov
enot za zaščito in reševanje, ki delujejo pri CZ mestne občine Novo mesto. Organizirali smo
vsakoletno reševalno vajo »rešujmo življenja«, na kateri je sodelovalo preko dvesto članov
reševalnih enot, od kinologov, jamarjev, gasilcev in smo imeli tudi ekipe iz sosednjih držav.
Na različnih izobraževanjih od osnovnega do specialnosti smo imeli okrog petdeset
pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Pomagali smo klubom in nevladnim organizacijam s
subvencijami za sofinanciranje njihove dejavnosti.
20 022 002 Nakup opreme
Finančna sredstva namenjena nakupu opreme so porabljena za nakup agregatov in motornih
žag za reševalce, ki so ukrepali pri odpravi posledic žleda, kupili smo za gasilska društva
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reševalne ribiške škornje, hidrantne omarice in nekaj druge opreme za reševanje ob
poplavah.
20 022 003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč
Dokončno smo odpravili pomanjkljivosti v zaklonišču na Jerebovi ulici, dalo smo pregledati
filtre in uredili notranjost zaklonišča, ki se trenutno v miru uporablja kot strelišče strelskega
kluba Novo mesto. Drug del sredstev smo porabili za tekoče stroške elektrike in vode.
20 032 001 Plače, prispevki In drugi osebni prejemki (GRC)
V letu 2014 je v Javnem zavodu GRC bilo zaposlenih 47 gasilcev, nekaj gasilcev se je
upokojilo in smo na novo zaposlili štiri gasilce, ki se na Igu pri Ljubljani šolajo za gasilca
reševalca. V štirih izmenah je po 8 do 9 operativcev, poleg tega GRC zagotavlja požarno
varnost v podjetju Revoz, kjer so na razpolagi trije operativci z vodjo. Mestna občina
zagotavlja le 70 % sredstev za plače zaposlenih na GRC, znesek do polne plače pa si
zaposleni sami zagotavljajo z lastno dejavnostjo, kar je poleg intervencij, ki jih imajo veliko
breme za zaposlene.
20 032 002 Materialni stroški
Gasilsko reševalni center pestijo problemi pokrivanja materialnih stroškov za nemoteno delo,
zlasti zaradi zastarelosti opreme in vozil (nekatera vozila so stara preko 20 let). Pri
materialnih stroških občina zagotavlja minimalna sredstva, drugi del je spet enak kot pri
plačah in si ga morajo sami zagotavljati z lastno dejavnostjo zaposlenih na GRC.
20 032 003 Požarna taksa.
Namenska sredstva - požarno takso nakazujejo zavarovalnice v višini 6% od višine
požarnega zavarovanja, razdeli jo pa Odbor Vlade Republike Slovenije za požarni sklad po
že ustaljenem ključu za posamezne občine, ki ta sredstva preko svojih občinskih odborov
delijo na Gasilsko reševalni center in Gasilskim društvom iz MO Novo mesto. Iz teh sredstev
je sofinancirana nabava opreme in izobraževanja.
20 032 004 Dejavnost gasilske zveze
Na žalost je občina za dejavnost Gasilske zveze zmanjšala za polovico, kljub naši
racionalizaciji stroškov dela in zaposlenih. Sredstva so bila namenjena predvsem za njeno
delovanje in kritje materialnih stroškov, stroškov zaposlene delavke, za izvedbo tekmovanj in
organizacijo usposabljanj, srečanja gasilskih veterank in veteranov in drugih aktivnosti na
lokalnem in državnem nivoju.
20 032 005 Dejavnost gasilskih društev
Gasilska društva v naši občini, katerih je osemnajst so se izobraževala po planu
usposabljanja na katerih je sodelovalo 123 gasilcev, za društva smo nabavili vozila in sicer
za PGD Podgrad, vozilo za gozdne požare in za PGD Stopiče, gasilski kombi z opremo,
enako smo na Otočcu prevzeli novi gasilski kombi z opremo. Organizirali smo in izvedli
nešteto gasilskih tekmovanj (pionirsko, mladinsko, gasilski avtorally, članice in člani ter
veterani), pripravili in izvedli deveto tradicionalno srečanje gasilskih veterank in veteranov v
Brusnicah na katerem je sodelovalo okrog štiristo veteranov.
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Za gasilsko mladino smo organizirali mladinski gasilski kviz in mladinsko orientacijo. Pri
intervencijah smo sodelovali na odpravi posledic žleda in poplavah ter večjem številu drugih
intervencij pri plazovih in drugih aktivnostih odpravljanja posledic nesreč.

22

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Proračun za področje krajevnih skupnosti je oblikovan tako, da ima vsaka krajevna skupnost
svojo proračunsko postavko. Na tej postavki, imenovani redno delovanje krajevne skupnosti,
so združena vsa sredstva posamezne krajevne skupnosti, tako sredstva, namenjena
rednemu delovanju krajevne skupnosti, kot sredstva, namenjena investicijam in sredstva za
vzdrževanje javnih objektov. V okviru posamezne krajevne skupnosti je uvedena še postavka
programi lastnih sredstev krajevne skupnosti, v krajevnih skupnostih, ki imajo uveden
krajevni samoprispevek, je oblikovana samostojna postavka, na kateri je prikazan
odhodkovni del vezan na samoprispevek.
Ker je namembnost sredstev po krajevnih skupnostih podobna, je obrazložitev prikazana
enotno za vse krajevne skupnosti, razen za krajevne samoprispevke, ki so opisani za vsako
krajevno skupnost posebej.
Redno delovanje KS
Sredstva so bila namenjena delovanju KS in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev
za delovanje KS in s tem pokrivanju stroškov delovanja KS, kot so najemnina poslovnih
prostorov, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve,
odvoz smeti, telefon, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih
objektov, pisarniški material. Sredstva se nakazujejo mesečno (po dvanajstinah) na račune
krajevnih skupnosti. Višina sredstev za posamezno krajevno skupnost je 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.
V postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena pokrivanju obveznosti za nekatere
investicije, ki so se izvajale v letu 2014 v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in sanacijo
občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno infrastrukturo,
kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
Programi lastnih sredstev KS
V okviru delovanja krajevne skupnosti ima vsaka krajevna skupnost oblikovano postavko,
imenovano programi lastnih sredstev krajevne skupnosti, namenjeno sredstvom, ki so jih
krajevne skupnosti pridobile izven proračuna Mestne občine Novo mesto. V postavki
»Programi lastnih sredstev KS« so zajeti tudi odhodki iz naslova vračanj vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje za krajevne skupnosti, v katerih so bili izvedeni postopki
vračanja oziroma so ostala sredstva od vračanj fizičnim osebam.
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22 049 112 Samoprispevek KS Birčna vas
Sredstva krajevnih samoprispevkov so namenska in so bila večinoma že bila porabljena za
investicije in rekonstrukcije komunalne in druge infrastrukture, predvidene z investicijskimi
programi za uvedbo samoprispevkov, ki so bili podlaga za uvedbo samoprispevkov. V vseh
krajevnih skupnostih z uvedenim samoprispevkom se bodo sredstva porabila v obsegu med
planiranimi z investicijskim programom in dejansko porabljenimi v letih 2006 do 2010
oziroma bo v letu 2013 porabljen preostanek sredstev, zbranih s samoprispevkom. Po
investicijskem programu so bile v KS Birčna vas predvidene naslednje investicije:
1. rekonstrukcija cest, izgradnja pločnikov in javne razsvetljave,
2. investicijske naložbe v protipožarno infrastrukturo.
22 049 133 Samoprispevek KS Mali Slatnik
V KS Mali Slatnik so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:
1. kanalizacijski sistem Smolenja vas, Petelinjek, Krka, Potov vrh, Križe, Veliki Slatnik,
2. izgradnja mrliške vežice na Velikem Slatniku in Potovem Vrhu,
3. javna razsvetljava,
4. rekonstrukcija krajevnih cest,
5. rekonstrukcija igrišč,
6. izgradnja vodovoda Hrušica-Hribi-Potovska gora-Križe-Veliki Slatnik,
7. izgradnja infrastrukture za protipožarno zaščito,
8. rekonstrukcija in vlaganje v kulturno infrastrukturo.
22 049 114 Samoprispevek KS Podgrad
V KS Podgrad so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:
1. izgradnja pokopališča in mrliške vežice v Podgradu,
2. rekonstrukcija in asfaltiranje cest,
3. ureditev javne razsvetljave,
4. rekonstrukcija in izgradnja športnih igrišč,
5. izgradnja in rekonstrukcija infrastrukture za požarno varnost .
22 049 116 Samoprispevek KS Uršna sela
V KS Uršna sela so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:
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.
22 049 113 Samoprispevek KS Dolž
Sredstva krajevnega samoprispevka v krajevni skupnosti Dolž so se v skladu z investicijskim
programom porabila za naslednje investicije: rekonstrukcijo cest, pločnikov, javne
razsvetljave, izgradnjo kanalizacije po KS, rekonstrukcijo in vlaganje v kulturno in družbeno
infrastrukturo.
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4.3 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2014
ČLENITEV
SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

ZNESEK Tekoče leto

ZNESEK Predhodno leto

1

2

3

4

5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA
V
UPRAVLJANJU
(001 = 002 - 003 + 004 - 005 +
006 - 007 + 008 + 009 + 010 +
011)

001

176.968.729

177.026.898

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002

4.363.581

4.101.013

01

POPRAVEK
VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

3.655.370

3.501.021

02

NEPREMIČNINE

004

138.787.785

136.249.265

03

POPRAVEK
NEPREMIČNIN

005

33.846.092

32.598.433

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006

7.141.189

7.156.169

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH
OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV

007

3.150.760

2.921.882

06

DOLGOROČNE
NALOŽBE

008

6.872.676

8.749.061

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

009

1.572.542

1.561.941

08

DOLGOROČNE
POSLOVANJA

010

3.328

3.356

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011

58.879.850

58.227.429

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE
RAZMEJITVE
(012 = 013 + 014 + 015 + 016
+ 017 + 018 + 019 + 020 +
021 + 022)

012

10.267.133

12.244.129

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI
IN
TAKOJ
UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE

013

200

200

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

157.206

49.736

VREDNOSTI

FINANČNE

TERJATVE

IZ
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12

KRATKOROČNE
KUPCEV

13

TERJATVE

DO

015

914.949

629.529

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

0

0

14

KRATKOROČNE
TERJATVE
DO
UPORABNIKOV
ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017

579.393

586.182

15

KRATKOROČNE
NALOŽBE

018

0

70.000

16

KRATKOROČNE
FINANCIRANJA

019

0

45

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

3.130.255

2.819.519

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

5.485.130

8.088.918

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

0

0

C)
ZALOGE
(023 = 024 + 025 + 026 + 027 +
028 + 029 + 030 + 031)

023

0

0

30

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

0

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA
IN EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027

0

0

34

PROIZVODI

028

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

DRUGE ZALOGE

031

0

0

I.
AKTIVA
SKUPAJ
(032 = 001 + 012 + 023)

032

187.235.862

189.271.027

AKTIVNI KONTI
EVIDENCE

033

7.553.286

8.350.928

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
IN
PASIVNE
ČASOVNE
RAZMEJITVE
(034 = 035 + 036 + 037 + 038 +
039 + 040 + 041 + 042 + 043)

034

11.904.052

13.976.631

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

0

0

99

20

FINANČNE

TERJATVE

IZ

IZVENBILANČNE
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21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036

165.612

171.554

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037

4.092.042

6.275.084

23

DRUGE
KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

431.834

869.636

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV
ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039

1.175.519

1.573.194

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040

1.886.724

1.503.152

26

KRATKOROČNE
FINANCIRANJA

041

0

7.495

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

4.127.088

3.551.283

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

25.233

25.233

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
(044 = 045 + 046 + 047 + 048 +
049 + 050 + 051 + 052 - 053 +
054 + 055 + 056 + 057 + 058 059)

044

175.331.810

175.294.396

90

SPLOŠNI SKLAD

045

164.350.587

165.656.782

91

REZERVNI SKLAD

046

93.261

122.044

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

047

0

0

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

0

940

SKLAD
NAMENSKEGA
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0

0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH
OSEBAH
JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA
OSNOVNA
SREDSTVA

050

0

0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH
OSEBAH
JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
FINANČNE NALOŽBE

051

0

0

9412

PRESEŽEK
ODHODKI

PRIHODKOV

NAD

052

0

0

9413

PRESEŽEK

ODHODKOV

NAD

053

0

0

OBVEZNOSTI

IZ
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PRIHODKI
96

DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI

97

DRUGE
OBVEZNOSTI

FINANČNE

DOLGOROČNE

054

10.270.618

8.813.194

055

617.344

702.376

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA
IN
OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056

0

0

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057

0

0

985

PRESEŽEK
ODHODKI

PRIHODKOV

NAD

058

0

0

986

PRESEŽEK
PRIHODKI

ODHODKOV

NAD

059

0

0

060

187.235.862

189.271.027

061

7.553.286

I.
PASIVA
(060 = 034 + 044)

99

PASIVNI KONTI
EVIDENCE

SKUPAJ

IZVENBILANČNE

8.350.928

Dno obrazca

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
4.3.1

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Začetno računovodsko merjenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev v občini temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot nabavna
vrednost oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. Na drugi strani pa
občina za znesek ugotovljene nabavne vrednosti oblikuje ustrezen vir sredstev.
Pri obračunavanju amortizacije občina uporablja metodo enakomernega časovnega
amortiziranja. Za znesek obračunane amortizacije oziroma za znesek popravkov vrednosti
zmanjša ustrezne obveznosti do virov sredstev.
Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev občine v
letu 2014 prikazuje spodnja tabela.
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Tabela št. 12: Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
Z N E S E K (v EUR)
NAZIV

Nabavna
vrednost
(1.1.)

II. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva v 147.506.447
lasti
0
A. Dolgoročno odloženi stroški
B.
Dolgoročne
premoženjske
4.101.013
pravice
0
C. Druga neopredmetena sredstva
26.302.688
D. Zemljišča
109.946.577
E. Zgradbe
6.986.609
F. Oprema
G. Druga opredmetena osnovna
169.560
sredstva

Popravek
vrednost
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanj
e nabavne
vrednosti

Zmanjšanj
e popravka
vrednosti

Amortiza
cija

Neodpisana
vrednost
(31.12.)

38.021.336

27.762.316

24.976.209

1.206.125

2.837.012

109.640.331

0

0

0

0

0

0

3.501.021

262.568

0

0

154.349

708.210

0

0

0

0

0

60.640

286.416

60.260

0

0

32.537.793

25.791.926

23.479.563

1.066.266

2.313.925

78.473.488

2.921.882

1.421.104

1.436.387

139.859

368.738

3.820.867

0

0

0

0

0

169.560

26.468.205

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi občina izkazuje programsko opremo, katere
neodpisana vrednost znaša 2.285 EUR (vrednost novih nabav v proračunskem letu 2014 za
589 EUR ter vrednost novih nabav v proračunskem letu 2014, ki jih imamo v najemu
261.979 EUR ) ter projekte, ki jih ima v upravljanju javno podjetje Komunala d.d. Novo
mesto, katerih neodpisana vrednost znaša 705.925 EUR. V proračunskem letu 2014 občina
ni odpisala programske opreme.
Vrednost zemljišč se je v proračunskem letu 2014 v primerjavi z proračunskim letom 2013
povečala za 286.416 EUR (nove nabave ) in na dan 31.12.2014 znaša 26.468.205 EUR.
Zemljišč v lasti občine je v višini 22.443.751 EUR, zemljišč danih v upravljanje javnemu
podjetju Komunala d.d. Novo mesto je v višini 1.347.437 EUR in podjetju CeROD d.o.o. v
višini 2.677.016 EUR. Zemljišča so bila v proračunskem letu 2014 prodana v vrednosti
60.260 EUR.
Neodpisana vrednost zgradb v občini na dan 31. 12. 2014 znaša 78.473.488 EUR. Novih
nabav je bilo v višini 25.791.926 EUR. Vrednost zgradb, danih v upravljaje javnemu podjetju
Komunala d.d. Novo mesto se je povečala za 19.644.176 EUR, iz naslova kanalizacije in
vodovoda Gabrje, Stranska vas, Lešnica, kanalizacija Birčna vas, hidravlične izboljšave
kanalizacijskega sistema CČN Ločna, komunalne infrastrukture Adria, Jedinščica,
PodbreznikI.in II. faza. Odpisanih zgradb je bilo v višini 57.365 EUR, ki pa so bile v celoti
amortizirane.
Amortizacija zgradb je v proračunskem letu 2014 znašala 2.313.925 EUR.
Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v občini na dan
31. 12. 2014 znaša 3.990.428 EUR. Novih nabav opreme je bilo v višini 608.368 EUR,
opreme in drugih os.sredstev, ki se pridobivajo (Komunala in Cerod) je bilo v višini
812.736 EUR, oddanih v najem pa v skupnem znesku 1.296.527 EUR. Odpisane pa je bilo
za 139.859 EUR opreme. Odpisana oprema je bila v celoti amortizirana.
Amortizacija opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je v proračunskem letu 2014
znašala 368.738 EUR.
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4.3.2 Dolgoročne finančne naložbe in dolgoročno dana posojila
a) Dolgoročne finančne naložbe
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami občina izkazuje naložbe v delnice, ki so v višini
43.791 EUR in naložbe v namensko premoženje javnih skladov in drugih oseb javnega
prava, ki so na dan 31. 12. 2014 znašale 6.828.886 EUR.
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročno danih posojil prikazuje spodnja tabela.
Tabela št. 2: Gibanje dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročno danih posojil
ZNESEK (v EUR)
VRSTA NALOŽB OZIROMA
POSOJIL

I. Dolgoročne finančne naložbe
(A+B)
A.
Naložbe
v
delnice
(1+2+3+4)
1. Naložbe v delnice v javna
podjetja
2. Naložbe v delnice v finančne
institucije
3. Naložbe v delnice v privatna
podjetja
4. Naložbe v delnice v tujini
B.
Naložbe
v
deleže
(1+2+3)
1. Naložbe v deleže v javna
podjetja
2. Naložbe v deleže v finančne
institucije
3. Naložbe v deleže v privatna
podjetja
II. Dolgoročno dana posojila in
depoziti
(A+B+C)
A. Dolgoročno dana posojila
(1+2+3)
1. Dolgoročno dana posojila
posameznikom
2. Dolgoročno dana posojila
javnim skladom
3. Dolgoročno dana posojila
javnim podjetjem
B. Dolgoročno dani depoziti
(1+2)
1. Dolgoročno dani depoziti
poslovnim bankam
2. Drugi dolgoročno dani depoziti
C. Druga
posojila
III.
(I+II)

dolgoročno

Znesek
naložb in
danih
posojil
(1.1.)

Znesek
povečanja
naložb in danih
posojil

Znesek
zmanjšanja
naložb in danih
posojil

Znesek
naložb in
danih posojil
(31.12.)

Knjigovodska
vrednost naložb
in danih posojil
(31.12.)

8.749.061

0

0

6.872.677

6.872.677

43.791

0

0

43.791

43.791

0

0

0

0

0

9.798

0

0

9.798

9.798

33.993

0

0

33.993

33.993

0

0

0

0

0

8.705.270

0

0

6.828.886

6.828.886

3.183.474

0

0

3.183.474

3.183.474

0

0

0

0

0

5.521.796

0

1.876.385

3.645.412

3.645.412

1.561.942

10.601

1.572.543

1.572.543

1.560.942

10.341

1.571.283

1.571.283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.560.942

10.341

1.571.283

1.571.283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

999

260

1.259

1.259

10.311.003

10.601

8.445.220

8.445.220

dana
Skupaj
1.876.385
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Lastniški deleži v družbah, ki izvajajo javno gospodarsko službo so bili pridobljeni bodisi na
osnovi zakonov, ki določajo dejavnosti, katere je občina dolžna izvajati kot gospodarsko
javno službo oziroma dejavnosti v javnem interesu na način, da ustanovi javno podjetje
oziroma podeli koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe. Na osnovi zakona je bilo
leta 2010 premoženje občine, ki je bilo dano javnim podjetjem v upravljanje preneseno na
občino in se sedaj proti plačilu (obračunu) najemnine oddaja javnim podjetjem z namenom
izvajanja gospodarskih javnih služb.
Naložbe v lastniške deleže ostalih družb so premoženje občine, ki ga je občina pridobila na
različne načine; skozi ustanovitvene deleže ob ustanavljanju družb, skozi konverzijo svojih
terjatev v lastniške deleže, skozi lastninsko preoblikovanje družb na osnovi zakona.
Naložbe v delnice v državi:
Naziv delnice
Delnice na podlagi sklepa o dedovanju
Delnice HIT Nova Gorica

Knjigovodska vrednost
na 31. 12. 2014 (v EUR)
9.798
33.993

Dolgoročne kapitalske naložbe v državi:
Naziv javnega sklada ali druge osebe Knjigovodska vrednost na Lastniški delež MO
javnega prava
dan 31.12.2014 (v EUR)
Novo mesto
ZARJA, Stanovanjsko podjetje d.o.o.
3.593.289
67,9 %
Javno podjetje komunala Novo mesto
2.590.622
65,8 %
CEROD, d.o.o. Novo mesto
571.807
52,7 %
Televizija Novo mesto d.o.o.
50.609
22,2 %
Razvojni center, d.o.o. Novo mesto
21.045
50,4 %
Počitniška skupnost Krško
1.513
1,7 %

b) Dolgoročno dana posojila in depoziti
Dolgoročno dana posojila in depoziti so dolgoročna posojila dana na podlagi posojilnih
pogodb. Dolgoročne naložbe v posojila in depozite ob začetnem pripoznavanju občina
ovrednoti po plačanem znesku, ki se šteje kot glavnica posojila oziroma depozita.
Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v državi je občina na dan 31. 12.
2014 izkazovala v višini 1.572.542 EUR. Največji delež predstavlja dolgoročno dano posojilo
Razvojnemu centru d.o.o. Novo mesto v višini 1.571.283 EUR za izvajanje dveh projektov
(Garancijska shema za Dolenjsko in Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i.
Mikrokrediti).
Knjigovodska vrednost drugih danih posojil je na dan 31. 12. 2014 1.259 EUR.
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4.3.3

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje

Sredstva, dana v upravljanje, občina izkazuje kot terjatev v vrednosti, enaki čisti vrednosti
teh sredstev. S knjiženjem terjatev za sredstva dana v upravljanje, občina povečuje oziroma
zmanjšuje splošni sklad. Terjatve se ob koncu vsakega poslovnega leta uskladijo na podlagi
podatkov, pravnih oseb, ki upravljajo sredstva.
Stanje terjatev za sredstva danih v upravljanje je na dan 01. 01. 2014 znašalo
58.227.429 EUR, stanje terjatev omenjenih sredstev na dan 31.12.2014 pa znaša
58.879.850 EUR.
Tabela št. 3: Specifikacija največjih prejemnikov sredstev v upravljanje na dan 31. 12. 2014
Naziv pravne osebe, ki upravlja sredstva
Knjižnica Mirana Jarca
Dolenjski muzej
Zdravstveni dom Novo mesto
Agencija za šport Novo mesto
Osnovna šola Stopiče
Osnovna šola Drska
Dolenjske lekarne
Vrtec Ciciban Novo mesto
Osnovna šola Bršljin
Vrtec Pedenjped
Osnovna šola Grm
Gledališče APT Novo mesto
Kulturni center Janeza Trdine
Osnovna šola Šmihel

Vrednost terjatve na dan
31. 12. 2014 (v EUR)
7.246.763
6.554.759
6.390.416
5.406.112
5.236.629
5.113.681
4.467.648
3.009.911
2.749.074
2.406.957
2.252.648
2.221.074
2.004.495
1.317.384

Povečanj terjatev za sredstva dana v upravljanje je bilo v proračunskem letu 2014 v višini
4.216.650 EUR in zmanjšanj za 3.564.228 EUR.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

4.3.4 Denarna sredstva v blagajni
Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2014 znaša 200 EUR in predstavlja
znesek gotovine v pomožni blagajni upravnih taks.
Stanje denarnih sredstev na računu občine je na dan 01. 01. 2014 znašalo 49.736 EUR, na
dan 31.12.2014 pa znaša 157.206 EUR.
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4.3.5

Denarna sredstva na računih

Stanje denarnih sredstev na računu občine je na dan 01. 01. 2014 znašalo 49.736 EUR, na
dan 31.12.2014 pa znaša 157.206 EUR.
Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov proračuna se nanaša na krajevne
skupnosti. Na dan 1. 1. 2014 je znašalo 449.479 EUR, na dan 31. 12. 2014 pa 408.053 EUR.
V nadaljevanju so navedena stanja denarnih sredstev na računih za posamezno krajevno
skupnost.
Tabela št. 15: Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov proračuna na dan 01. 01.
2014 in 31. 12. 2014
Naziv KS

Stanje 01.01.2014

Birčna vas

Stanje 31.12.2014

33.484

13.023

Bršljin

6.448

10.474

Brusnice

9.729

12.241

Bučna vas

11.760

16.517

Center

49.358

55.453

Dolž

17.626

9.341

Drska

29.117

21.652

Gabrje

4.077

1.188

Gotna vas

1.950

3.828

Kandija-Grm

7.098

2.355

Karteljevo

44.165

42.288

Ločna-Mačkovec

13.582

13.028

Majde Šilc

21.885

13.607

Mali Slatnik

49.803

45.576

Mestne njive

21.428

23.690

Otočec

20.972

12.079

6.685

8.593

Prečna

37.622

40.356

Regrča vas

13.535

7.445

Stopiče

3.465

4.820

Šmihel

10.331

5.093

Podgrad

Uršna Sela

3.569

3.206

Žabja vas

31.790

37.200

SKUPAJ

449.479

408.053

4.3.6

Kratkoročne terjatve

Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve občina meri po začetni oziroma izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila
in oslabitve njihove vrednosti. Za znesek kratkoročnih terjatev do kupcev, ki se prizna kot
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prihodek, pa občina izkaže neplačane prihodke. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je na
dan 31. 12. 2014 znašalo 914.949 EUR.
Tabela št.16: Specifikacija kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2014
Naziv kupca
Komunala Novo mesto d.o.o.
Papir servis d.o.o. Ljubljana
CEROD d.o.o.
GRM Novo mesto
Občina Krško

Vrednost terjatve na dan 31. 12. 2014 v
EUR
413.176,94
286.634,28
116.367,98
33.930
29.255,35

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere občina sestavlja
premoženjsko bilanco občine so na dan 31. 12. 2014 znašale 579.393 EUR. Največji delež
predstavljajo terjatve do Ministrstva za kmetijstvo in okolje za vložena zahtevka za projekt
CEROD II v višini 264.266,84 EUR in kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov
proračuna v višini 215.147 EUR.

Kratkoročne finančne naložbe
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami na dan 31. 12. 2014 občina ne izkazuje sredstev.

Druge kratkoročne terjatve
Med druge kratkoročne terjatve občina uvršča terjatve do državnih in drugih institucij ter
ostale kratkoročne terjatve iz poslovanja. Na dan 31. 12. 2014 stanje drugih kratkoročnih
terjatev znaša 3.130.255 EUR.
Največji delež terjatev se nanaša na terjatve za neplačani komunalni prispevek v višini
2.091.756 EUR. Stanje odprtih terjatve iz naslova davkov, ki jih v knjigovodskih evidencah
vodi Davčna uprava RS za občino, je na dan 31. 21. 2014 znašalo 764.481 EUR. Terjatve za
neplačane komunalne takse so bile v višini 213.633 EUR in terjatve za denarne kazni ter
globe v višini 51.858 EUR.

4.3.7

Neplačani odhodki

Stanje neplačanih odhodkov v občini je na dan 31. 12. 2014 znašalo 5.484.485 EUR. Med
neplačane odhodke občina evidentira odhodke, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali
v proračunskem letu 2014. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani
odhodek, za znesek poravnave zmanjša izkazane neplačane odhodke in evidentira ustrezni
konto stroška občine. Največjo vrednost predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transferi,
katerih vrednost znaša 4.676.508 EUR, investicijski odhodki v višini 587.552 EUR ter
neplačani izdatki, ki so v višini 212.246 EUR.
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4.3.8 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih je občina na dan 31. 12. 2014 izkazovala v višini
165.612 EUR. Slednje se nanaša na obračune plače za mesec december 2014, izplačane v
mesecu januarju 2015.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev občina izkazuje z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin
o njihovem nastanku (račun, pogodba). Za znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev
pa na drugi strani izkaže neplačane odhodke, ob njihovem plačilu pa si občina prizna
ustrezen strošek.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2014 znaša
4.092.042 EUR, do dobaviteljev v državi v višini 4.017.142 EUR in do dobaviteljev v tujini v
višini 74.899 EUR. Obveznost do dobaviteljev za nedokončane gradbene projekte na dan
31. 12. 2014 znaša 1.405.699 EUR, ki pa je vključena med kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev.
Vrednost zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31. 12. 2014 znaša 1.371.700 EUR.

Tabela št. 17: Specifikacija kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2014
Naziv dobavitelja
CGP d.d. Novo mesto
Arriva d.o.o.
Begrad .d.d
Komunala d.o.o.
Vrtec Ciciban
Vrtec Pedenjped
Rotreat
Dom starejših občanov Novo mesto
Elektromehanika Branko Gregorič s.p.
Protekt d.o.o.

Vrednost obveznosti na dan
31. 12. 2014 v EUR
1.707.946
545.703
472.148
203.154
178.875
173.956
73.432
69.174
63.587
44.799
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Tabela št. 18: Zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2014
Naziv dobavitelja

CGP d.d. Novo mesto
Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.
Begrad d.d.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Protekt Dolenjska d.o.o.
Samigrad d.o.o.

Višina zapadle obveznosti na dan
31.12.2014 v EUR

468.999
372.050
89.668
69.405
43.402
41.041

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31. 12. 2014 znašale 431.835 EUR in
zajemajo tudi kratkoročni del dolgoročnih poslovnih obveznosti v višini 59.760 EUR (del, ki
zapade v plačilo v letu 2015). Največji delež predstavlja obveznosti do prebivalcev krajevnih
skupnosti v občini za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 219.492 EUR.
Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja občina uvršča obveznosti za akontacijo
dohodnine iz plač v višini 22.223 EUR, obveznosti za obračunane prispevke za plače
12/2014 v višini 28.397 EUR za plače 12/2014, obveznost za DDV v višini 77 EUR, druge
kratkoročne obveznosti 29.810 EUR, obveznost iz naslova javnofinančnih prihodkov v višini
72.076 EUR zapade v plačilo v letu 2014. Največji delež predstavlja obveznost do
prebivalcev krajevnih skupnosti za vlaganja v TKO v višini 219.492 EUR.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do
uporabnikov, za katere se sestavlja premoženjska bilanca občine. Obveznosti občina
izkazuje z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku (račun, pogodba). Za
znesek neplačanih obveznosti pa izkazuje neplačane odhodke, na dan poravnave, pa si
prizna ustrezen strošek.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan
31. 12. 2014 znaša 1.175.5195 EUR in zajemajo tudi kratkoročni del dolgoročnih obveznosti
za najemnino za vrtec Pikapolonica v višini 38.160 EUR. Največji znesek predstavljajo
obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna, in sicer v višini 803.091 EUR in obveznosti
do neposrednih uporabnikov poračuna v višini 162.363 EUR.
Zapadli del kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kotnega načrta na dan
31. 12. 2014 znaša 48.918 EUR.
4.3.9 Neplačani prihodki
Med neplačanimi prihodki občina izkazuje prihodke, ki še niso bili poravnani, ob poravnavi
terjatev pa se priznajo ustrezni prihodki.
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Neplačani davčni prihodki na dan 31. 12. 2014 znašajo 4.127.088 EUR in zajemajo
neporavnane terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 530.903 EUR,
neporavnane terjatve za komunalne takse v višini 213.633 EUR, neporavnane terjatve iz
naslova davkov, ki jih v knjigovodskih evidencah izkazuje Davčna uprava RS v višini
233.578 EUR .
Neplačani nedavčni prihodki znašajo 2.144.194 EUR in se nanašajo na neporavnane terjatve
za komunalni prispevek v višini 2.091.756 ter na neporavnane terjatve za denarne kazni in
globe v višini 51.858 EUR.
Drugi neplačani prejemki v višini 740.512 EUR pa zajemajo neporavnane terjatve na osnovi
izdanih računov.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti
4.3.10 Splošni sklad
V splošnem skladu občina izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Občina ima namensko
oblikovani del splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena sredstva, ki je na dan
31. 12. 2014 znašal 109.532.865 EUR in zajema knjigovodsko vrednost omenjenih sredstev.
Splošni sklad za finančne naložbe je na dan 31. 12. 2014 znašal 8.445.219 EUR in vključuje
dolgoročne kapitalske naložbe, dolgoročno dana posojila in depozite.
Splošni sklad za sredstva, dana v upravljanje, ustreza terjatvam za sredstva, dana v
upravljanje, ki so na dan 31. 12. 2014 znašale 58.879.850 EUR.

4.3.11 Rezervni sklad
Občina je v proračunskem letu 2014 dodatno oblikovala rezervni sklad v višini 10.000 EUR in
je tako na dan 31. 12. 2014 znašal 93.261 EUR. Sredstva proračunske rezerve se
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Občina je imela v
proračunskem letu 2014 omenjene izdatkov tako, da se je vrednost rezervnega sklada
tekom proračunskega leta 2014 zmanjšala za 38.783 EUR

4.3.12 Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi občina izkazuje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v
roku, daljšem od leta dni. V računovodskih izkazih jih občina pripozna kot obveznost, ko ob
upoštevanju datuma prejemkov oziroma koriščenja posojila za poravnavo poslovnih
obveznosti nastane obveznost po pogodbi ali drugem pravnem aktu. Zneske obračunanih
obresti občina izkaže kot neplačane odhodke, ob unovčenju pa si prizna ustrezen odhodek.
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Vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti je na dan 31. 12. 2014 znašala 12.157.342 EUR
bruto, vse do domačih poslovnih bank, po odštetju obveznosti, ki zapadejo v letu 2015, pa
10.270.618 EUR. V proračunskem letu 2014 se je občina dodatno dolgoročno zadolžila v
višini 3.500.000 EUR in skupaj odplačala za 1.659.728 EUR dolgoročnih finančnih
obveznosti.
Vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu 2015,
znaša 1.886.724 EUR in je v bilanci stanja prikazana kot kratkoročna obveznost do
financerjev.
Tabela št. 19: Pregled dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2014
Naziv

Plačila v letu 2014

Stanje na dan 31.12.2014

Nova Ljubljanska banka, d.d.

178.045

458.095

Banka Koper

474.587

2.529.985

UniCredit Bank

510.760

3.406.325

EKO SKLAD

110.503

248.771

SKB d.d.

385.833

5.514.166

1.659.728

12.157.342

SKUPAJ

Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja
Druge dolgoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2014 znašale 715.264 EUR, od tega so vse
dolgoročne obveznosti iz poslovanja. Slednje zajemajo obveznosti za najemnino vrtca
Pikapolonica v višini 221.673 EUR, obveznost do podjetja, kateremu se vlaganja v objekt
poračunavajo z najemom poslovnega prostora v lasti občine v višini 83.907 EUR ter
obveznosti na podlagi koncesijske pogodbe za vrtec Jana d.o.o. v višini 398.004 EUR .
Vrednost drugih dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu 2015
znaša 97.920 EUR in je v bilanci stanja prikazana kot druge kratkoročne obveznosti iz
poslovanja v višini 59.760 EUR ter kot kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta v višini 38.160 EUR.
Tabela št. 20: Pregled drugih dolgoročnih obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2014
Naziv

Plačila v letu 2014

Stanje na dan 31.12.2014

Vrtec Pikapolonica - najemnina vrtec

40.565

221.673

Novak Marija, Robert - poslovni najem

15.807

83.907

Porsche Leasing - poslovni najem
Vrtec Jana – koncesijska pogodba

7.866
39.738

11.680
398.004

103.976

715.264

SKUPAJ
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Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence
Znesek izkazan na kontih izvenbilančne evidence na dan 31.12.2014 znaša 7.553.286 EUR
in se nanaša na prejete garancije za pravilno in pravočasno izvedena dela izvajalcev na
področju investicij v višini 6.995.049 EUR in sofinanciranje investicij v višini 107.424 EUR.

4.4 POROČILO O UPRAVLJANJU
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

LIKVIDNOSTI

SISTEMA

ENOTNEGA

V skladu s pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev
sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. l. RS, št. 120/2007) se ločeno izkazuje poročilo
upravljavca enotnega zakladniškega računa Mestne občine Novo mesto, ki se vodi pod šifro
proračunskega uporabnika 02852 in matično številko 5883288002.
Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) je transakcijski račun države oziroma občine,
ki je odprt pri Banki Slovenije. Ta račun ima vlogo skupnega transakcijskega računa
proračuna občine in vseh njegovih neposrednih ter posrednih proračunskih uporabnikov.
Stanje na zakladniškem pod računu EZR se prazni iz računa v depozit, se obrestuje in vrača
na podračun. Obresti se pripisujejo enkrat na mesec, in sicer na začetku meseca. Na podlagi
seznama obračunanih obresti, se obresti razporedijo na ustrezne podračune upravičencev.
Na računu nastanejo stroški nalogov za deponirana sredstva na EZR za poslovne banke.
Mestna občina Novo mesto ima z Unicredit banko d.d. Ljubljana, sklenjeno pogodbo o vezavi
depozitov v domači valuti čez noč in pogodbo o vodenju EZR občine z Banko Slovenije.
Občina kot upravljavec sredstev sistema EZR, izdela obračun presežka upravljanja s
prostimi denarnimi sredstvi na računih vključenih v sistem EZR po stanju na dan
31. 12. 2014.
Na podračunu EZR Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju občina) se zbirajo sredstva
vseh podračunov občine in sredstva javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina ter
krajevnih skupnosti. Javni zavodi in krajevne skupnosti, ki so del zakladniškega podračuna
občine so:
-

Vrtec Pedenjped Novo mesto,
Anton Podbevšek Teater,
Univerzitetno in raziskovalno središče,
Javni zavod za turizem Novo mesto,
Gasilsko-reševalni center Novo mesto,
Dolenjske lekarne Novo mesto,
Kulturni center Janeza Trdine,
Knjižnica Mirana Jarca,
Dolenjski muzej Novo mesto,
Vrtec Ciciban Novo mesto,
Osnovna šola Brusnice,
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-

Osnovna šola Otočec,
Osnovna šola Bršljin,
Osnovna šola Šmihel,
Osnovna šola Stopiče,
Osnovna šola Center,
Osnovna šola Grm,
Osnovna šola Dragotina Ketteja,
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto,
Razvojno izobraževalni center Novo mesto,
Posvetovalnica za učence in starše,
Agencija za šport Novo mesto,
Zdravstveni dom Novo mesto,
Osnovna šola Drska,
Krajevna skupnost Karteljevo,
Krajevna skupnost Brusnice,
Krajevna skupnost Gabrje,
Krajevna skupnost Bučna vas,
Krajevna skupnost Dolž,
Krajevna skupnost Birčna vas,
Krajevna skupnost Mali Slatnik,
Krajevna skupnost Podgrad,
Krajevna skupnost Prečna,
Krajevna skupnost Bršljin Novo mesto,
Krajevna skupnost Center Novo mesto,
Krajevna skupnost Drska Novo mesto,
Krajevna skupnost Gotna vas Novo mesto,
Krajevna skupnost Kandija – Grm Novo mesto,
Krajevna skupnost Ločna – Mačkovec Novo mesto,
Krajevna skupnost Mestne njive Novo mesto,
Krajevna skupnost Majde Šilc Novo mesto,
Krajevna skupnost Regrča vas Novo mesto,
Krajevna skupnost Šmihel Novo mesto,
Krajevna skupnost Žabja vas,
Krajevna skupnost Otočec,
Krajevna skupnost Stopiče,
Krajevna skupnost Uršna sela.

Denarno stanje EZR Mestne občine Novo mesto je enako stanju zakladniškega podračuna in
vsoti stanj podračunov proračunskih uporabnikov EZR Mestne občine Novo mesto.
Stanje na zakladniškem podračunu občine je na dan 1. 1. 2014 znašalo 1.826.216 EUR, na
dan 31. 12. 2014 znašalo 2.027.344 EUR.
Stanje depozita je na dan 1. 1. 2014 znašalo 1.826.615 EUR., na dan 31. 12. 2014 pa
2.027.770 EUR.
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Tabela št. 21: Stanje denarnih sredstev javnih zavodov in KS, ki so del EZR 31. 12. 2014
Račun
012850100015234
012856000000173
012856000000270
012856000000561
012856000000852

Naziv
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO
KS KARTELJEVO
ANTON PODBEVŠEK TEATER
UNIVERZITETNO IN RAZISKOV. SREDIŠČE

Datum
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

Stanje
157.206,12
149.440,71
47.287,79
16.904,92
76,75

012856000001143
012856030194915
012856030275522
012856030358748
012856030373298
012856030378342
012856030640048
012856030672543
012856030672640
012856030672931
012856030673028
012856030673125

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO
GASILSKO-REŠEVALNI CENTER
DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO
KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE
KNJIŽNICA MIRANA JARCA
DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE
OSNOVNA ŠOLA OTOČEC
OŠ BRŠLJIN
OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

39.907,77
5.092,23
8.823,14
6.749,40
37.894,49
25.114,75
48.798,04
86.556,05
58.325,54
73.973,94
133.058,98
171.504,13

012856030673222
012856030673319
012856030690585
012856030711828
012856030717163
012856030719394
012856030722207
012856030922997
012856033131784
012856450832214
012856450832311
012856450832408

OSNOVNA ŠOLA CENTER
OSNOVNA ŠOLA GRM
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER
POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE
AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
OSNOVNA ŠOLA DRSKA
KS BRUSNICE
KS GABRJE
KS BUČNA VAS

31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

115.678,59
86.053,80
9.259,13
113.676,02
34.662,08
28.579,70
21.980,69
133.378,66
59.463,26
12.240,97
1.187,95
16.516,74

012856450832505
012856450832602
012856450832796
012856450832893
012856450832990
012856450833184
012856450833281
012856450833378
012856450833475
012856450833572
012856450833669
012856450833766

KS DOLŽ
KS BIRČNA VAS
KS MALI SLATNIK
KS PODGRAD
KS PREČNA
KS BRŠLJIN NOVO MESTO
KS CENTER NOVO MESTO
KS DRSKA NOVO MESTO
KS GOTNA VAS NOVO MESTO
KS KANDIJA-GRM NOVO MESTO
KS LOČNA-MAČKOVEC NOVO MESTO
KS MESTNE NJIVE NOVO MESTO

31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

9.340,64
13.022,88
45.575,81
8.592,82
40.356,45
10.473,60
55.452,69
21.651,97
3.823,08
2.354,64
13.027,95
23.690,24

012856450833863
012856450833960
012856450834057
012856450834154
012856450834251
012856450834348
012856450834736
012857777000015

KS MAJDE ŠILC NOVO MESTO
KS REGRČA VAS NOVO MESTO
KS ŠMIHEL NOVO MESTO
KS ŽABJA VAS
KS OTOČEC
KS STOPIČE
KS URŠNA SELA
ZAKL.PODR.EZR MO NOVO MESTO

31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

13.607,13
7.444,61
5.093,13
37.200,04
12.079,32
4.820,21
3.206.19
-2.027.344,21
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Tabela št. 22: Upravljanje sistema EZR v proračunskem letu 2014
Zap.št. Konto
Naziv
Znesek v EUR
1.
1100 Denarna sredstva na računu
2.862
2.
1110 Kratkoročni depozit
2.027.769
3.
1600 Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
580
4.
1800 Neplačani odhodki
969
AKTIVA SKUPAJ
2.032.180
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
1.
2450 EZR
2.031.178
2.
2810 Neplačani prihodki
580
3.
9000 Splošni sklad
422
PASIVA SKUPAJ
2.032.180

Tabela št. 23: Presežek upravljanja EZR za proračunsko leto 2014
Zap.št. Konto
1.
2.

4035
7102

Naziv
Presežek upravljanja preteklega leta
Plačila domačih obresti
Prihodki od obresti
Prenos proračuna pripadajočega dela rezultata
poslovanja sistema EZR za pretekla leta
PRIMANJKLJAJ UPRAVLAJANJA TEKOČEGA
LETA (1-2)

Znesek v
EUR
399
885
1.311
425
27

4.5 OBRAZLOŽITEV INVESTICIJSKIH ODHODKOV
01 OBČINSKA UPRAVA
23 01 013 303
Investicijski odhodki - občinska uprava
Za potrebe občinske uprave je bila nabavljena računalniška oprema, izvedla so se
vzdrževalna dela na objektu upravne stavbe ter ostalih objektov v lasti občine, vzdrževalna
dela na električnih inštalacijah, opremi za ogrevanje in hlajenje ter vzdrževalna dela na
dvigalu v upravni stavbi. Zaradi varčevalnih ukrepov se je opravljalo redno vzdrževanje
opreme in nujna investicijska dela. Realizacija je bila izvedena v višini 62,63 %.
23 01 013 312
Investicijski odhodki – Energetika
420703
Nakup licenčne programske opreme
Sredstva so bila namenjena plačilu najemnine za dostop do programske opreme za izvajanje
energetskega knjigovodstva javnih objektov in dela javne razsvetljave.
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420804
Načrti in druga projektna dokumentacija
Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave razširjenega energetskega pregleda za objekt
OŠ Mali Slatnik in za objekt Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, za plačilo
projektne dokumentacije za izvedbo energetske sanacije VVE Pedenjped, za plačilo izvedbe
načrta rekonstrukcije kotlovnice na objektu Posvetovalnica za učence in starše, Mušičeva 2,
za poplačilo strokovnega nadzora in koordinacije VZD pri izvajanju investicije Energetsko
učinkovita prenova javne razsvetljave v MONM ter za izvedbo tokovnih meritev v odjemnih
mestih javne razsvetljave za potrebe zmanjšanja tarifnih varovalk.

02

PREDŠOLSKA VZGOJA

23 02 091 110
Investicijsko vzdrževanje vrtcev
V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev je bila izvedena dobava igral za nov oddelek
vrtca na OŠ Drska, nabava konvektomata v kuhinji Pedenjped, dobava in montaža ograje ob
vrtcu Metka in Videk, ureditev parkirišča ob enoti Rdeča kapica in sanacija talne rešetke v
Metki, ureditev igrišča v Pedenjpedu, prenova sanitarij v enoti Škratek (Dragotin Kette);
zamenjava sistema požarnega javljanja v enoti Pedenjped, prenova sanitarij v Rdeči kapici,
klimatske naprave v Pedenjpedu; nabava klime v Cicibanu za Labod in Mehurčke, prekucna
ponev za kuhinjo Labod, sanacija sanitarij in umivalnic v enoti Labod, sanacija upravne
stavbe Ciciban, nabava tovornega vozila – furgon, sanacija kanalizacije v enoti Kekec in
sanacija asfalta v enoti Marjetica ter nabava hladilne omare, sušilnega stroja ter popravilo
strehe za vrtec ob OŠ Stopiče. Sredstva so bila porabljena v višini 160.894,31 EUR, kar
pomeni 89,39 % finančno realizacijo.
23 02 091 119
Energetska sanacija vrtca Metka
Sredstva so bila namenjena energetski sanaciji vrtca Metka. Investicija je bila vezana na
pridobitev nepovratnih sredstev iz razpisa za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih
skupnosti (LS3), ki ga kljub napovedi, ministrstvo ni razpisalo. Sredstva so bila namenjena za
poplačilo izdelave projektne dokumentacije PZI.

03

IZOBRAŽEVANJE

23 03 091 205
Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je zajemalo ureditev kurilnice v OŠ Dragotin Kette –
menjava bojlerjev za sanitarno vodo, nabava stavbnega pohištva v posvetovalnici za učence,
zamenjava kotla za ogrevane ter izvedba fasade na objektu posvetovalnice, prekritje
telovadnice na OŠ Grm, sanacija radona v podružnici Birčna vas, ureditev atletske steze v
OŠ Stopiče, ureditev tlakov v OŠ Brusnice, ureditev igrišča ob OŠ Otočec, sanacija tople
vode v OŠ Bršljin ter odprava napak po inšpekcijskih odločbah na OŠ Bršljin, sofinanciranje
ureditve fasade na glasbeni šoli. Postavka je bila realizirana v višini 325.264,88 EUR,
oziroma 92,93 %.
23 03 091 214
Investicijski odhodki – OŠ Grm
Energetska sanacija OŠ Grm je končana. Dela so obsegala menjavo stavbnega pohištva,
izvedbo nove fasade, zamenjavo dela radiatorjev ter namestitev termostatskih glav. Celotna
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investicija je stala 825.166,96 EUR. Sanacija je bila sofinancirana tudi iz kohezijskega sklada
v višini 533.013,45 EUR. Razliko do polne vrednosti investicije pa je zagotovila Mestna
občina Novo mesto. Postavka je bila realizirana v višini 825.166,96 EUR oziroma, 97,08 %.
23 03 091 224
Investicijski odhodki - OŠ Mali Slatnik in vrtec Najdihojca
Za menjavo stavbnega pohištva ter izvedbo hidroizolacije objekta je bil izveden javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Zaradi pritožbe enega od ponudnikov in reševanja na
državni revizijski komisiji je do podpisa pogodbe z izvajalcem prišlo v sredini decembra 2014.
Zaradi neugodnih vremenskih razmer se bo z deli pričelo v letu 2015 in sicer v dveh fazah:
prva faza je menjava stavbnega pohištva, ki bo izvedena v času zimskih počitnic, druga faza,
ki zajema hidroizolacijo objekta pa bo izvedena v času poletnih počitnic. V letu 2014 so bila
sredstva namenjena poplačilu stroškov izdelave projektne dokumentacije za predvideno
Energetsko sanacijo. Postavka je bila realizirana v višini 23.912,00 EUR, kar predstavlja
15,94 % realizacijo.
23 03 091 226
Investicijski odhodki – Sanacija teras na OŠ Drska
Na OŠ Drska je bila izvedena sanacija teras z izvedbo steklenih nadstreškov. Vrednost
opravljenih gradbeno obrtniških del znaša 327.647,34 EUR. Investicija je bila fizično
zaključena v letu 2014, v postopku je pridobivanje uporabnega dovoljenja. Skupna vrednost
investicije vključno z investitorskimi stroški znaša 333.692,68 EUR. Končna situacija v višini
41.886,27 EUR zapade v plačilo v letu 2015. Investicija je bila sofinancirana iz naslova
23. člena ZFO v višini 202.604 EUR, in sicer polovica v letu 2014 in polovica v 2015. Skupna
finančna realizacija v letu 2014 znaša 291.806,41 EUR, oziroma 83,37 %.
23 03 091 228
Investicijski odhodki – OŠ Center
Na osnovni šoli Center je bila izvedena delna menjava oken v višini 39.948,09 EUR.
Trenutno je na šoli zamenjanih približno polovica oken. Za dokončanje bo potrebno v
naslednjih letih zagotoviti še cca 150.000 EUR. Finančna realizacija postavke znaša
99,87 %.

04
ŠPORT
23 04 081 004
Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
S postavke so bila realizirana sredstva v višini 426.370,05 EUR, od tega je bilo za
246.400,00 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2013. Prejemnik sredstev je
Agencija za šport, ki je v skladu z odlokom poskrbela za tekoče investicijsko vzdrževanje
športnih objektov, s katerimi upravlja. V letu 2014 je bilo obnovljena in sanirana plezalna
stena na Loki, obnovljen ograjni sistem na desni strani Loke, zamenjana in sanirana ter
povečana reflektorska razsvetljava na desni strani Loke, preplastitev in povečanje asfaltnih
površin za skate park na Loki in drugo v skladu s planom investicijskega vzdrževanja za leto
2014.
23 04 081 023
Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča
Sredstva v višini 30.000,00 EUR so bila realizirana za obnovo obstoječih otroških in športnih
igrišč pred sezono, rednemu vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral, ograj, itd.) skozi
sezono. Agencija vzdržuje dvajset športnih in otroških igrišč v mestnih krajevnih skupnostih
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MONM. V letu 2014 je bilo prenovljeno košarkarsko igrišče pri Sparu v Bršljinu, prenovljena
dva košarkarska igrišča na Loki, obnovljeno igrišče na Šegovi ulici, postavitev novega igrala
– gugalnice - za otroke invalide na Portovalu in Mestnih njivah. Agencija za šport je celo leto
redno kosila igrišča in njihovo okolico ter izvajala vsa potrebna popravila, v skladu s planom
investicijskega vzdrževanja za leto 2014.
23 04 081025
Investicijski odhodki – Velodrom
S postavke so bila realizirana sredstva v višini 24.676,31 EUR za investicijsko vzdrževanje
in materialne stroške delovanja Velodroma.
23 04 081 033
Vzhodna tribuna Portoval
V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija ter podana vloga za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Skladno s pogodbenimi določili je projektant pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja upravičen do poplačila 80 % pogodbene vrednosti v znesku
32.255,93 EUR, za kar je tudi izstavil račun v letu 2014. Preostala pogodbena vrednost v
višini 20 % mu bo plačana po pridobitvi gradbenega dovoljenja, za kar se sredstva planirajo v
proračunu 2015. V letu 2014 je bila izdelana tudi potrebna investicijska dokumentacija za
umestite investicije v Načrt razvojnih programov. Skupna realizacija na postavki tako znaša
42.211,12 EUR oziroma 76,75 %.

05

KULTURA

23 05 082 006
Investicijski odhodki – Knjižnica Mirana jarca
Sredstva na postavki so bila porabljena za nujno sanacijo lesenega stropa v rotundi knjižnice
ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parka pred knjižnico. Skupna vrednost
realizacije na postavki znaša 23.610,66 EUR, oziroma 94,44 % realizacijo
23 05 082 017
Investicijski odhodki – Jakčev dom
Zaradi dotrajanosti je Dolenjski muzej obnovil fasado objekta Jakčevega doma. Po
pooblastilu župana je celotno investicijo vodil Dolenjski muzej. V proračunu 2014 so bila
zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvedbe investicije v višini 35.000 EUR, preostali
znesek je zavod zagotovil iz drugih virov. Postavka je realizirana 100%.
23 05 082 021
Investicijski odhodki - Mestno obzidje Šance
Mestno obzidje Šance je bilo v zelo slabem fizičnem stanju, na več mestih se je rušilo pod
vplivom erozije meteorne vode in zmrzali. Stanje so dodatno poslabševale še korenine
dreves, ki so spodkopavale temelje in bršljan, ki je dodatno rahljal že dodobra načeto vezivo
obzidja. Ob zadnji zrušitvi dela obzidja konec leta 2012 je gradbeni inšpektor izdal odločbo, s
katero je zaradi varnosti mimoidočih prepovedal uporabo javne pešpoti ob obzidju, dokler le
to ne bo sanirano. Na podlagi izdelane projektne in investicijske dokumentacije in po določilih
Zakona o javnem naročanju, je bila konec oktobra 2013 z izbranim izvajalcem sanacije
obzidja podpisana gradbena pogodba. Do konca leta 2013 so bila pridobljena vsa upravna
dovoljenja za dostop do gradbišča in deponije ter izvedena vsa potrebna pripravljalna dela.
Zaradi vremenskih razmer se je s sanacijo obzidja pričelo v začetku marca 2014 in končalo v
septembru 2014. Celotna dolžina sanacije obzidja znaša cca 122 m.
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Sanacijo obzidja je spremljal tudi ZVKDS OE Novo mesto, ki je po potrebi dajal tudi sprotna
navodila. Med samim izvajanjem sanacije je bilo odkrito dodatno arheološko najdišče, zaradi
česar so bila naročena dodatna arheološka izkopavanja ter vsa predpisana arheološka
dokumentacija. Investicija je bila v letu 2014 v celoti zaključena, realizacija je znašala
268.704,62 EUR, oziroma 97,71 %.
23 05 082 022
Investicijski odhodki – KCJT
Za nujna investicijska vzdrževalna dela na objektu (sanacija strehe, sanacija stopnišča ter
meritve na elektroinštalacijah) je bilo porabljenih 79.379,06 EUR. Realizacija je bila v višini
99,22 %.

09 ROMI
23 09 106 001 Stanovanjsko reševanje Romov
Sredstva na postavki stanovanjsko reševanje Romov so bila v letu 2014 planirana višini
92.000 EUR. Namenjena so bila k dokončanju obveznostim, ki so nastale na podlagi
inšpekcijskih odločb in opozoril varuha človekovih pravic (rušenje večstanovanjske stavbe v
RN Šmihel). Po zrušitvi navedene stavbe v jeseni leta 2013 smo zagotovili bivalne
kontejnerje za 3 družine in skupni sanitarni blok. V letu 2014 pa smo morali zagotoviti še
ostala 2 sanitarna bloka z ureditvijo infrastrukture.
V letu 2014 smo z bivalnimi kontejnerji 14 romskim družinam izboljšali bivalne razmere.
Poleg navedenega projekta smo tako kot vsako leto opravljali obvezne deratizacije in
dezinfekcije in urejali neasfaltirane poti po naseljih. Na področju urejanja makadamskih poti v
romskih naseljih smo zaradi preobilice dežja, ki poslabšalo stanje, presegli planirano količino
tampona.
Plan porabe planiranih proračunskih sredstev je bil realiziran 97,16 %. Operativno pa smo
realizirali zastavljene cilje za leto 2014.

10

ZDRAVSTVO

23 10 076 005
Energetska sanacija zdravstvenega doma
Dela na energetski sanaciji ZD Novo mesto so se pričela septembra 2013 in so se končala
julija 2014. Operacijo je delno financirala Evropska Unija iz Kohezijskega sklada, ki so
predstavljala 85 odstotni delež in 15 odstotni delež slovenske udeležbe za kohezijsko
politiko.

11

KOMUNALNA DEJAVNOST

23 11 064 003
Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Sredstva so bila predvidena za najnujnejše investicijsko vzdrževanje objektov in naprav
javne razsvetljave zaradi dotrajanosti, tehnološke zastarelosti in zaradi poškodb. Del
sredstev se je porabil za Energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave v MONM.
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23 11 051 007
Investicijski odhodki – CeROD II
Sredstva v proračunu 2014 so bila porabljena za izplačilo 5% zadržanih sredstev izvajalcu
čistilne naprave za izcedne vode v sklopu projekta CeROD II ter za plačila izvršenih storitev
in del po izvajalskih pogodbah za projektiranje in gradnjo projekta CeROD II – MBO, ki
zajema izgradnjo objektov MBO, elektroenergetsko izrabo plina, informacijski sistem in
prometno ter zunanjo ureditev za potrebe obdelave 41.000 ton odpadkov letno, nadzora ter
obveščanja javnosti. Zaradi zapletov pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja, ki je
predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo, aktivnosti niso
potekale v skladu z načrtovanim terminskim in finančnim planom, zato je bila realizacija na
tej postavki le 560.380,83 EUR, oziroma 12,00 %.
23 11 052 002

Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi

23 11 052 002
42040113
42040129
42040136
42040145
42040148
42040150

Inv.odh. kanalizacijski sistemi
Kanalizacija Gabrje
Kanalizacija v KS Birčna vas
Kanalizacija in vodovod Šentjošt
Kanalizacija in obnova vodovoda Lešnica
Kanalizacija Drejčetova pot
Kanalizacija Ljubljanska cesta

Plan 2014
200.000
250.000
30.000
200.000
31.000
100.000

Realizacija + neplačano
194.153
222.408
16.726
188.895
15.576
0

42040156

Kanalizacija Paha – Herinja vas

30.000

16.835

42040158

Kanalizacija Stranska vas

21.000

20.523

23 11 052 008

Kanalizacija Veliki Slatnik – 2 faza

650.000

641.737

SKUPAJ

Investicijski odhodki kanal.sistemi

1.512.000

1.316.850

42040113
Kanalizacija Gabrje
Sredstva so bila namenjena nadaljevanju izgradnje kanalizacijskega omrežja v naselju
Gabrje ter črpališča. Investicija je v celoti zaključena. Uporabno dovoljenje je v pridobivanju.
42040129
Kanalizacija v KS Birčna vas
Sredstva so bila porabljena za poplačilo končnega obračuna. Investicija je zaključena v
celoti. V letu 2014 je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.
42040136
Kanalizacija in vodovod Šentjošt
Planirana sredstva so bila namenjena za odkupe zemljišč ter za poplačilo stroškov izvedbe
projektne dokumentacije »Načrt sanacije ceste«, ki se bo obnovila v sklopu izgradnje
kanalizacije in vodovoda v naselju Šentjošt. Ker ni bilo potrebno odkupiti zemljišča, je
realizacija na postavki nižja od planirane.
42040145
Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica
Sredstva so bila namenjena nadaljevanju izgradnje kanalizacijskega omrežja in obnovi
vodovodnega omrežja v naselju Lešnica iz leta 2013. Investicija je v celoti zaključena.
Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno v oktobru 2014.
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42040148
Kanalizacija Drejčetova pot
Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončanje projektne dokumentacije PGD in PZI
dokumentacije ter za odkup zemljišč. V letu 2014 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Nastali stroški odkupa zemljišč so bili nižji od planiranih, zato sredstva na postavki niso v
celoti porabljena.
42040150
Kanalizacija Ljubljanska cesta
Sredstva na postavki so bila namenjena za prevzem stroškov za
del komunalne
infrastrukture, ki jo je občina po določilih OPPN TPC dolžna obnoviti, in sicer za pokritje
stroškov za obnovo fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter obnovo vodovoda. Ker
izvajalec zgrajeno infrastrukturo ni predal v last MO NM oziroma ni izpolnil vseh obveznosti
po pogodbi o opremljanju, se izvajalcu v letu 2014 ni izplačal delež MO NM.
42040153
Čistilna naprava v KS Otočec
Sredstva so bila porabljena za pripravo PGD in PZI dokumentacije. Ker je pogodbena
vrednost za izvedbo projektne dokumentacije nižja od ocenjene, sredstva na postavki niso
realizirana v celoti. Za navedeni projekt je bilo v letu 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje.
42040156
Kanalizacija Paha – Herinja vas
Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz predhodnega proračunskega obdobja.
42040158
Kanalizacija Stranska vas
Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz predhodnega proračunskega obdobja.
23 11 052 006
Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč
Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 sprejela Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev
za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v
Mestni občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013 (V nadaljevanju:
Pravilnik).
Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in
hišnih črpališč. Sredstva so se občanom dodeljevala skladno s Pravilnikom ter na podlagi
objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in
hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto. V letu 2014 je bilo prejetih in rešenih 16 vlog za
subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.
23 11 052 008
Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik
V letu 2014 je občina s pridobljenimi sredstvi na javnem razpisu »Razvoj regij« nadaljevala
izgradnjo kanalizacijskega omrežja Veliki Slatnik, Križe. Celotna investicija se je pričela v letu
2012 in zajema izgradnjo 2.769 m kanalizacije glavnega kanala za odvod komunalnih
odpadnih voda, 166 m tlačnega voda, črpališč, čistilno napravo Veliki Slatnik, obnovo
vodovodnega omrežja ter izgradnjo vodohrana. Celoten sistem se bo zaključil na čistilni
napravi Veliki Slatnik in tako bo rešen pereč problem komunalne odpadne vode.
Sredstva v letu 2014 so bila porabljena za dokončanje II. faze, ki je obsegala:
- delno obnovo vodovoda Veliki Slatnik,
- izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda Križe,
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-

izgradnja ČN Veliki Slatnik s povezovalnim vodom,
izgradnjo vodohrana Bendje,

Z izgradnjo II. faze je investicija v celoti zaključena. Za predmetno investicijo je bilo v
decembru 2014 pridobljeno uporabno dovoljenje.
23 11 063 003

Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna
čistilna naprava v Novem mestu
Projekt s skupnim imenom »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna
čistilna naprava v Novem mestu« je del pilotnega projekta Porečja reke Krke.
V letu 2008 je občina prejela odločbo o odobritvi pomoči s strani države in evropskih
kohezijskih skladov. Predmet celotnega projekta so naslednji sistemi:
1. CČN Novo mesto
2. Primarni kanal Ločna
3. Primarni kanal Kandija
4. Izgradnja črpališča Bršljin
5. Zadrževalni bazen Šmihel (ZBDV 18)
6. Zadrževalni bazen Težka voda
7. Črpališče Kandija
8. Zadrževalni bazen 21(28) Gotna vas
9. Omrežja Šmihel in zadrževalni bazen 16-17
10. Zadrževalni bazen Mestne njive
Investicija se izvaja fazno in sicer v obdobju od 2011 do 2015. Realizirana oziroma
predvidena je naslednja dinamika izgradnje in struktura financiranja:
Zap.
št.
Viri sredstev

Realizacija po letih
Skupaj EUR

2011

2012

2013

2014

1

Kohezijski sklad EU

8.802.625

2
3

RS-lastna udeležba
Občina

1.553.404
4.698.527

1.565.216
276.215
835.456

2.466.583
435.279
1.316.574

1.933.381
341.185
1.996.937

283.456
50.022
151.299

4

Skupaj brez DDV

15.054.557

2.676.887

4.218.436

4.271.503

484.776

Projekt je bil organizacijsko razdeljen v 2. fazi in sicer je v prvi fazi zajeta Centralna čistilna
naprava Novo mesto ter Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega
primarnega kanala do CČN Ločna, v drugi fazi pa so zajeti vsi ostali prej navedeni sistemi.
Za Centralno čistilno napravo Novo mesto je bilo v oktobru 2013 pridobljeno uporabno
dovoljenje in izdano potrdilo o prevzemu. Potrdilo o izvedbi je bilo izdano v decembru 2014.
Drugi del projekta, to je za sisteme po zaporednih številkah 3-10, je bil fizično zaključen do
konca leta 2013, so bila za vse objekte že pridobljena uporabna dovoljenja ter je bilo v aprilu
2014 izdano potrdilo o prevzemu. Predviden zaključek projekta z izdajo potrdila o izvedbi pa
je v aprilu 2015.
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23 11 052007
Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval
Investicijo je po pooblastilu župana vodil Zavod za turizem Novo mesto. V proračunu 2014 so
bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvedbe investicije v višini 50.000 EUR, preostali
znesek je zavod zagotovil iz drugih virov. Iz postavke se je poplačala tudi projektna
dokumentacija PZI v višini 4.867,80 EUR. Postavka je realizirana v višini 54.867,80 EUR,
oziroma 96,26 %.
23 11 063 002

Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi

42040122
Vodovod Gornja Težka Voda
Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz predhodnega proračunskega obdobja.
42040147
Vodovod in kanalizacija Ždinja vas
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in
obnovo vodovoda ter ureditvi ceste v naselju Ždinja vas.
23 11 063 006

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje
Dolenjske
Sredstva so bila namenjena poplačilu obveznosti iz predhodnega obdobja ter za izdelavo
projektne dokumentacije za vodarno Stopiče vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Za izvedbo celotnega projekta so pridobljena vsa gradbena dovoljenja, razen za vodarno
Stopiče.
Zaradi prenosa finančnih obveznosti v leto 2015, je realizacija nižja od planirane.
23 11 063 005

Vzdrževanje hidrantov in katastra

42050002
Investicijsko vzdrževanje hidrantov
Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo
biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje
Komunala Novo mesto d.o.o.. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo
hidrantov Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje, pregled ter zamenjavo hidrantov
ter prenosu obveznosti iz preteklega leta.
42050003
Investicijsko vzdrževanje katastra
Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra zagotavlja izvajalec javne službe. Sredstva za
kritje stroškov pa je dolžna zagotavljati občina iz proračuna. Sredstva so porabljena za
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra, za vodovodne sisteme, kanalizacijske ter za
področje ravnanja z odpadki in urejanja pokopališč, ki ga zagotavlja izvajalec javne službe.
Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra ter za poplačilo prenesenih
obveznosti iz preteklega leta.
23 11 063 007
Prenova mestne tržnice
Na UE Novo mesto je bila podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja že avgusta
2013, zadnja javna obravnava pa je bila v juniju 2014. Končne odločitve o izdaji odločbe za
gradbeno dovoljenje s strani upravna enota še ni. V letu 2014 so bilo projektantu plačani
računi za izdelavo projekta za razpis ter projektne dokumentacije za izvedbo. Naročena je
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bila tudi izdelava potrebne investicijske dokumentacije. Del plačila za izdelavo investicijskega
elaborat v višini 3.928,40 EUR zapade v plačilo v letu 2015. Skupna finančna realizacija na
tej postavki tako znaša 45.358,45 EUR, oziroma 8 4%.
23 11 064 004
Ureditev mestnega jedra
V letu 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija za novogradnjo ločenega
kanalizacijskega sistema na območju mestnega jedra in sicer na odseku od križišča
Rozmanova ulica – Kastelčeva ulica do iztoka v reko Krko na Pugljevi ulici. Poleg
kanalizacijskih sistemov je v projektu v celoti obdelana tudi ostala komunalna, energetska in
telekomunikacijska infrastruktura. Konec leta 2014 je bila na ARSO vložena vloga za
gradbeno dovoljenje.

13

CESTNO GOSPODARSTVO

23 13 045 101
Vzdrževanje občinskih cest
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki jo ureja Odlok o načinu
izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 87/99, 47/02, 60/04 in 31/05). Po odloku je predviden koncesijski način
izvajanja vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec gospodarske javne službe je koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d..
Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Mestne občine Novo mesto
431,923 km kategoriziranih cest, od tega 153,361 km lokalnih cest ter 278,562 km javnih
poti. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje,
preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi snega, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje
(pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije,
čiščenje, popravila cestne opreme, sanacija vozišča…). Stroški za izvedbo potrebnih del (na
lokalnih cestah), po pravilniku o rednem vzdrževanju, znašajo cca. 3.500 EUR/km ceste.
Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest. Glede na določila pravilnika in izkušenj iz preteklih let je bil
sestavljen tudi program rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri je bil osnova za izvedbo
javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Dejavnost se izvaja na
podlagi potrjenih letnih planov vzdrževanja občinskih cest. Plačevanje poteka na
osnovi potrjenih
situacij o izvršenih delih.
Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega
vzdrževanja občinskih cest, ki pa je posledično odvisno od dolžine zime, temperatur in
izdatnosti snežnih padavin. Ob izvajanju le zakonsko določenih aktivnosti in ob upoštevanju
povprečnih zimskih razmer znaša vrednost del po koncesijski pogodbi okoli 3,000.000 EUR.
Teoretično so lahko stroški izvajanja tudi večji od ocenjenih v koncesiji. Glede na izkušnje v
zadnjih letih pa strošek izvajanja zimske službe doseže okoli 70 % ocenjene vrednosti
koncesije. V letu 2014 se je napovedano udejanjilo.
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V sklopu vzdrževanja so potekale naslednje aktivnosti:
 opravljanje zimske službe od novembra – do marca,
 čiščenje peskolovov in rešetk meteorne kanalizacije – po izvajanju zimske službe je bil
odstranjen pesek in ostale usedline,
 izvedba odvodnjavanja meteorne kanalizacije (dežne rešetke, mulde, kanalizacija):
Cerovci, Sevno, Finžgarjeva, Dolž – Mali Orehek, Marjana Kozine, Lobetova, Kettejev
drevored, Dobovo, Stopiče, Koti, Graben, Stranska vas, Lešnica, Cegelnica, Jugorje,
Bučna vas, Muhaber, Šmarješka cesta, Srednje Grčevje ….
 izvedli smo večje sanacije pločnikov; Seidlova cesta, Šmarješka cesta, Ljubljanska cesta,
Mali Slatnik, Šmihel (OŠ),
 ukrepi za izboljšanje oprijemljivosti vozišča (rezkanje obstoječega asfalta); Cankarjeva,
Ragovska, Jedinščica, Splavne,
 izvedli smo večje sanacije na asfaltnih cestah; Bučna vas, Cesta brigad, Trška gora,
Pangrč grm, Cerovci, Uršna sela SŽ, Ještovci, Bukovče, Potov vrh, Koroška vas, Jurna
vas, Kapiteljska ulica, Šmarješka cesta, Vavpotičeva ulica…,
 dodali smo nove jeklene varnostne ograje (JVO); Ul. Ilke Vaštetove, Črešnjice, Pangrč
grm, Ljuben, Stopiče, Trška gora, Makute...,
 zgradili smo oporna zidova v Makutah in Dol. Kamencah ter zgradili obsežni kamniti
zložbi v Pangrč grmu in Trški gori, vse našteto je bilo narejeno zaradi posledic plazov, ki
so utrgali cesto, da je bila le ta neprevozna za dvosmerni promet
 izvedli smo obrezovanje dreves in grmičevja ob kategoriziranih cestah, predvsem ob
lokalnih cestah,
 izvedli smo sanacijo razpok v asfaltu (3km) – zalivanje razpok s trajno elastično
bitumensko maso, s tem ukrepom smo podaljšali uporabo zgornjega ustroja – obrabno
plast vozišča.
23 13 045 102
Popravilo mostov
Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli nujna vzdrževalna dela, ki obsegajo: oplesk ograj,
popravilo ograj, manjša popravila lesenih mostov, popravilo ostalih mostov. Že v letu 2013
smo temeljito prenovili Kandijski most in sicer izvedbo antikorozivne zaščite jeklene
konstrukcije (postavitev delovnega odra, peskanje, barvanje, obnova ležišč…), hkrati pa smo
obnovili stopnišče, ki služi kot edini dostop do zemljišč pod mostom. V preteklem letu smo
poravnali obveznosti in zahtevali popravilo (v garancijski dobi) na spodnjih pasnicah palične
konstrukcije Kandijskega mosta.
23 13 045 103
Odškodnine in drugo
Neurejena lastninska razmerja iz preteklih desetletij še vedno zahtevajo zemljiško knjižno
urejanje predvsem tistih cest, ki jih zaradi dotrajanosti ponovno saniramo. V Mestni občini
Novo mesto je preko 90 km lokalnih cest, ki po posegu niso bile geodetsko odmerjene in
zemljiško knjižno urejene. S predvidenimi sredstvi smo izvedli nekaj najnujnejših odmer in
odkupov zemljišč, seznam zemljišč, ki so bila predvidena za nakup v letu 2014 je razviden iz
plana nabav.
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23 13 045 104
Obnova mejnikov ob javnih poteh
Sredstva so namenjena vzpostavitvi mej med javno in zasebno lastnino in postopno odpravo
neurejenih stanj in razmerij iz preteklih desetletij. Obnove mejnikov so prvi korak za nadaljnje
rešitve na občinskih cestah (ukrepi Inšpektorata, odškodnine, ukinitve ...). V letu 2014 smo
izvedli kar nekaj takih meritev; LC Kuzarjev kal, Koroška vas, LC Poganci, Brusnice –
Leskovec, Češča vas, Kamenje, Krka, Hrušica, Regrča vas, Herinja vas, Potov vrh, Hrušica,
Mali Orehek, Gabrje, Cerovci, Jurna vas, Križe, Župnca …
23 13 045 105
Vzdrževanje javnih objektov preko KS
Sredstva so namenjena vzdrževanju javnih površin v zunanjih krajevnih skupnostih, ki niso
zajeta v sistem letnega in zimskega vzdrževanja v okviru izvajanja dejavnosti v občini in
vzdrževanju javnih objektov po krajevnih skupnostih. To so predvsem površine, ki so v
upravljanju krajevnih skupnosti in sicer igrišča, parkirišča pri pokopališčih, dovozi do
osnovnih šol, druge javne površine, krajevni in kulturni domovi in drugo. Višina sredstev po
posameznih krajevnih skupnostih se določi glede na več kriterijev (velikost krajevne
skupnosti, površina vzdrževanih javnih površin, zgradb…), le ta so bila določena s sklepom
župana.
Sredstva nakazujemo krajevnim skupnostim enkrat letno.
23 13 045 106
Vzdrževanje gozdnih cest
Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki potekajo po zasebnem in državnem
gozdu, po predhodni oceni nujnosti vzdrževanja po odsekih, ki jih opredeli Zavod za
gozdove. Sredstva se zbirajo preko pristojbine, ki jo plačujejo lastniki gozdov in Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v zakonodaji in v programu občine. Izvajalec Gozdno
gospodarstvo Novo mesto je bil izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa
je izvedeno na podlagi izdanih situacij oziroma računov. Določen del sredstev (27%) na
osnovi pogodbe in zahtevka povrne ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
23 13 045 107
Projekti za investicije v cestno gospodarstvo
S predvidenimi sredstvi smo plačali izdelavo investicijsko tehnične dokumentacije za
rekonstrukcijo in novogradnjo cest, ki se bodo uvrščale v proračun v naslednjih letih.
Izvajalec je bil izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa je bilo izvedeno
na podlagi izdanih situacij oziroma računov.
23 13 045 108
Sanacija in preplastitev lokalnih cest
Od 153,361 km lokalnih cest je več kot polovico cest brez zapornega sloja, kar je razlog za
veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi smo pokrili prenesene obveznosti
iz leta 2013 in preplastili najnujnejše odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe;
Cesta brigad, Kuzarjev kal, Trška gora, Lešnica ….
23 13 045 110
Rekonstrukcije občinskih cest
Predvidena sredstva so bila namenjena za rekonstrukcije občinskih cest. Za rekonstrukcijo
in novogradnjo LC skozi Mali Orehek in del Šmarješke ceste (pri čistilni napravi) je bil izbran
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izvajalec na podlagi določb Zakona o javnih naročilih. Za ostale projekte smo z aneksi k
osnovni pogodbi urejali odkupe zemljišč
42040218 Obnova LC Zajčji vrh – Dolž
Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za obnovo ceste.
42050102
Obnova Smrečnikove ulice
V sklopu rekonstrukcije lokalne ceste na Smrečnikovi od vrtnarije Gozdno gospodarstvo do
križišča s Šmihelsko cesto (pri bivšem samostanu), ki je bila zaključena 2011, je predviden
tudi nov most čez Težko vodo, ki bo nadomestil stari obstoječi dotrajani most. Projekt obsega
tudi ureditev struge in brežin potoka v območju novega mostu ter rekonstrukcijo jezu.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nadomestnega mostu čez Težko
vodo brez urejenega lastništva zemljišč na območju predvidene gradnje je bil izdelan leta
2011. V proračunu za leto 2014 so bila predvidena sredstva za odkupe zemljišč za potrebe
izgradnje mostu, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelavo projekta za izvedbo. Zaradi
dodatnih zahtev soglasodajalcev ter povečanja meje obdelave je za dokončanje projektne
dokumentacije potrebno zagotoviti sredstva v proračunu 2015. Finančna realizacija v letu
2014 znaša 48.536,16 EUR, oziroma 76,31%.
42050103
Obnova Bršljin (križišče Straške ceste – Ljubljanska cesta)
V sklopu rekonstrukcije občinske ceste LZ 299251 – Ulica Bršljin v Novem mestu je bil
zgrajen nov armiranobetonski most, s širšim voziščem ter obojestranskim pločnikom, preko
Bršljinskega potoka, ki je nadomestil stari obstoječi dotrajani most, ki je zaradi zožitve
cestišča na mostu predstavljal nevarnost tako za voznike kot za pešce. V sklopu izgradnje
novega mostu se je uredila tudi struga in brežine potoka, izvedla navezava na obstoječo
občinsko cesto ter izboljšala dostopnost do stanovanjskih in gospodarskih objektov na
obravnavanem območju. V sklopu gradnje mostu se je izvedla tudi izgradnja, zaščita oziroma
prestavitev vseh komunalnih vodov (fekalna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava,
elektro kabelska kanalizacija, telekomunikacijska kabelska kanalizacija, CATV kabelska
kanalizacija) ter navezala na obstoječe priključke. Vsa dela so bila zaključena v letu 2014 in
pridobljeno uporabno dovoljenje. Finančna realizacija v letu 2014 znaša 386.117,37 EUR oz.
85,37%, zadnja začasna situacija in del obveznosti po končnem obračunu se bo prenesel v
naslednje proračunsko leto.
42050114 Rekonstrukcija LC 295200 od priključka za Leskovec do priključka za Cerod
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 295200 od priključka za
Leskovec do priključka za Cerod, je bila zaradi spremenjenih normativov za gradnjo cest
novelirali leta 2012/13. Javni razpis za oddajo gradnje je bil objavljen na Portalu javnih
naročil junija 2013, z izbranim izvajalcem je bila sklenjena gradbena pogodba oktobra 2013.
Z deli na gradbišču se je pričelo novembra 2013, cesta pa je bila predana v uporabo junija
2014. Rekonstruiral se je odsek lokalne ceste od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za
CeROD v dolžini 830 m. Z rekonstrukcijo tega dela ceste so se izboljšali tehnični elementi
vozišča, uredile so se mulde, bankine, odvodnjavanje, povečala se je pretočnost ceste in
prometna varnost vseh udeležencev v prometu. Rekonstrukcija ceste je bila v celoti
realizirana v letih 2013/2014, parcelacija zemljišč po končani gradnji pa je bila zaradi
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nezaključenega postopka dedovanja po smrti ene izmed lastnic zemljišča ustavljena in se bo
nadaljevala v letu 2015. Finančna realizacija znaša 309.773,40 EUR oz. 98,64 %.
42050115
Obnova Šmarješka cesta – navezava na ČN
Sredstva so bila namenjena za dokončanje pogodbenih obveznosti pri rekonstrukciji dela
Šmarješke ceste.
23 13 045 111
Novogradnje – državne ceste
Predvidena sredstva so namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri gradnji državnih
cest in sicer:
ŠMIHELSKA CESTA:
Novogradnja ceste je bila izvedena na odseku med Šmihelskim mostom in uvozom na
Westrovo ulico (do zapornic preko železnice) že v letu 2010, v letu 2011 smo nadaljevali z
izgradnjo pločnika in kolesarske steze ter prestavitev komunalnih vodov na zemljiščih, ki so v
lasti MONM. Dokončanje projekta v celoti (potrebno je še urediti prečkanje z železnico) bo
možno takrat, ko bomo uredili lastninska razmerja z lastniki.
LJUBLJANSKA CESTA
Z investitorjem DARS in izvajalcem CGP NM smo v letu 2011 končali novogradnjo dela
Ljubljanske ceste. V letu 2015 pa nas čaka še odkup razlaščenega zemljišča, kot tudi odkup
morebitnih razlik v površini med zgrajenim in projektiranim delom odseka novozgrajene
Ljubljanske ceste. Cenitve za navedeno še potekajo.
V letu 2014 smo dosegli dogovor o delnem plačilu odškodnine lastniku zemljišča in hkrati
plačali pogodbeni znesek za odkup. Dokončno plačilo bomo izvedli po sodbi sodišča v kateri
bo znana skupna vrednost razlaščenih zemljišč.
Investicije vodi občina skupaj z DRSC oziroma DARS. Podrobneje je struktura investicij
razvidna v načrtu razvojnih programov. Izvajanje in plačevanje investicij je bilo na podlagi
sofinancerskih pogodb z državo ter izstavljenih situacij oziroma računov.
23 13 045 112
Rekonstrukcije – državne ceste
Predvidena sredstva so namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri rekonstrukciji
državnih cest.
42040215
Izgradnja krožišča na Otočcu na R2-448/0223.
Nosilec investicije je bilo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, ki je v letu 2012
izvedla javno naročilo za izbor izvajalca, Urad za razvoj in investicije Mestne občine Novo
mesto pa je kot soinvestitor skladno z medsebojnim sporazumom med MONM in
Ministrstvom za infrastrukturo in prostor Direkcijo RS za ceste, koordiniral izvajanje del. V
sklopu izgradnje krožišča na regionalni cesti R2-448, na katero sta se posredno navezali
lokalni cesti Zbure-Mačkovec in Šolska cesta, so se sočasno z ureditvijo krožišča, uredile
tudi površine za pešce, kolesarje, odvodnjavanje, javna razsvetljava ter prometna
signalizacija.
Gradbena pogodba je bila podpisana novembra 2012. Zaradi vremenskih razmer se je z deli
pričelo marca 2013, krožišče pa je bilo predano v uporabo novembra 2013. Vrednost
investicije je znašala 525.000 EUR od tega je delež RS MIP DRSC 145.000 EUR, delež
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MONM pa 380.000 EUR. V proračunu 2014 predvidena sredstva v višini 195.000,00 EUR so
bila namenjena za plačilo prenesenih finančnih obveznosti iz leta 2013. Finančna realizacija
je 99,91 %.
42050105 Obnova Kandijska cesta
Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in nakup zemljišč.
42050107 Obnova Gabrje – Ratež
Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in nakup zemljišč.
42050116
Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek)
Zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti lokalnih prebivalcev, je bila novembra leta 2011
izdelana projektna dokumentacija za Ureditev prehoda za pešce s semaforsko napravo in
javno razsvetljavo na državni cesti R2-419 od km 1.150 do km 2.800 v naselju Mali Slatnik.
Izvedba načrtovanih del je razdeljena na dve fazi. V I. fazi se je izvedla ureditev prehoda za
pešce s semaforsko napravo na cesti R2-419 odsek 1204 Novo mesto – Šentjernej v km
2.800 in ureditev javne razsvetljave na območju prehoda na Malem Slatniku, v II. fazi pa je
predvidena ureditev javne razsvetljave od km 1.150 do km 2.950 vključno s križiščem v km
1.275 ter prehodom za pešce v km 1.790. Po investicijski dokumentaciji je bila vrednost
izvedbe I. faze ocenjena na 74.800 EUR, II. faze pa 268.400 EUR. Po postopkih in določbah
Zakona o javnih naročilih, je bila avgusta 2013 z najugodnejšim ponudnikom podpisana
gradbena pogodba za I. fazo, z deli na gradbišču se je pričelo konec avgusta 2013. Zaradi
netočnega katastra (pridobljenega iz uradnih evidenc) in s tem neurejenih parcelnih mej, kjer
so bili po izdelanem projektu predvideni posegi, je prišlo med samim izvajanjem del na
terenu do težav. Potrebna je bila prestavitev elektro priključka ter droga ulične razsvetljave in
semaforske naprave. Septembra 2014 je komisija, imenovana s strani Direkcije Republike
Slovenije za ceste, opravila komisijski pregled in prevzem izvršenih del, ter pristojnemu
ministru za infrastrukturo predlagala izdajo dovoljenja za začasno omejeno uporabo, ki nam
jo je oktobra 2014 tudi pogojno izdal. Zaradi sporne meje na terenu (lokacija droga ulične
razsvetljave) je potrebno izvesti uradno določitev parcelnih meja do 30.10.2015. Sredstva na
tej postavki so bila realizirana v višini 69.966,34 EUR, finančna realizacija je 96,05 %.
42050117 Obnova ob R3-664 skozi Šmihel
Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

17

STAVBNA ZEMLJIŠČA

23 17 062 002
Urejanje stavbnih zemljišč
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje obveznosti iz naslova izvedenih parcelacij
občinskih zemljišč za potrebe prodaje zemljišč in za potrebe pridobivanja zemljišč pri
izvajanju cestne infrastrukture ter za redno vzdrževanje nekaterih občinskih zemljišč. Del
sredstev pa je bil namenjen za pokrivanje obveznosti za cenilne elaborate, ki jih mora v
skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
občina pridobiti pred izvedenimi postopki prodaje premoženja ali pridobivanja premoženja.
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23 17 062 003
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so bila načrtovana sredstva porabljena
predvsem za izdelavo programov opremljanja in sicer za »Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti » in za izdelavo
programov opremljanja za novozgrajeno kanalizacijsko omrežje. Za novozgrajeno
kanalizacijsko omre112žje sta bila izdelana dva programa opremljanja in sicer: Program
opremljanja za kanalizacijo v naselju Lešnica in novelacija Programa opremljanja oziroma
Program opremljanja za kanalizacijo v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci.
Poleg tega so se iz sredstev na tej postavki plačale pogodbene obveznosti v zvezi z
najemom zemljišča, na katerem so urejene rekreativne površine na območju OPPN
Jedinščica iz preteklega obdobja.
Od načrtovanih 10.000,00 EUR je bilo porabljenih 5.909,02 EUR, kar predstavlja 59,1 %
realizacijo, pri čemer se je plačilo računa za izdelavo Programa opremljanja za kanalizacijo v
naselju Lešnica preneslo v naslednje leto.
23 17 062 004
Pridobivanje zemljišč
Sredstva so bila namenjena za odkup zemljišč v lasti fizičnih oseb, na katerih je zgrajena
cestna infrastruktura – kategorizirane občinske ceste. Sredstva so bila porabljena v višini
111.172,94 EUR. Pripravljene pogodbe v višini 40.000,00 EUR niso bile podpisane s strani
občine zaradi nelikvidnosti proračuna in zadržanja izvajanja proračuna v letu 2014. Sredstva
za te pogodbe bodo zagotovljena v letu 2015.
23 17 062 008
Izvedba UN Livada
Za realizacijo cestne infrastrukture znotraj ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono
Livada so bila sredstva namenjena za odkup stavbnih zemljišč v k.o. Bršljin. Nakup zemljišč
je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo prometne infrastrukture. Zaradi
nelikvidnosti proračuna in zadržanja izvajanja proračuna v letu 2014 pripravljene pogodbe
niso bile podpisane.
23 17 062 010
Izvedba ZN Župnca
Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z investitorji stanovanjskih objektov na območju
ZN Župnca v preteklih letih skoraj v celoti izvedla 1. fazo komunalne infrastrukture,
predvidene z Zazidalnim načrtom Župnca. Dokončati je potrebno še javno razsvetljavo,
zaključno plast asfalta pa smo izvedli v letu 2014. Dela so bila izvršena, finančne obveznosti
pa so prenesene v prihodnje leto, zato je finančna realizacija 0,00 %.
23 17 062 017
Inkubator
Mestna občina Novo mesto, se je kot partner v projektu vzpostavitve Podjetniškega
inkubatorja Podbreznik (PIP), s Pogodbo o sodelovanju pri pripravi vloge na javni razpis za
sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru
gospodarsko-razvojno-logističnih središč in izgradnje ter vzpostavitvi Podjetniškega
inkubatorja Podbreznik z dne 3.12.2008, zavezala, da bo nudila finančno podporo pri
delovanju PIP vse do leta 2015. V 5. členu navedene pogodbe je določena finančna
spodbuda, in sicer od l. 2014 dalje v višini 7.000 EUR. Zaradi trenutnih gospodarskih razmer
na eni strani in vključevanje dodatnih podjetniških programov ter intenzivnejših aktivnostih na
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drugi strani, je MONM z aneksoma (Dodatek št. 1 k pogodbi z dne 20. 9. 2013 in Dodatek št.
2 k pogodbi z dne 9. 7. 2014) namenila za leti 2014 in 2015 dodatna sredstva v višini
26.500 EUR/letno. Sredstva občine so potrebna tudi zaradi izpolnjevanja kazalnikov in meril,
ki so bila opredeljena v poslovnem načrtu in v prijavi za sofinanciranje projekta iz ESRR
sklada. Hkrati se omogoča ustvarjanje spodbudnejšega podjetniškega okolja, ustvarjanje
novih delovnih mest, razvoj podjetništva, podjetniških idej in programov ter zaposlovanja
mladih v občini.
Obstoječe gospodarske razmere in nova finančna perspektiva 2014 – 2020 dajejo prednost
alternativnim oblikam razvijanja podjetniških okolij in njegovih vsebin, zato je zagotovitev
sredstev v proračunu eden izmed ukrepov v smeri uresničevanja Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike in zastavljenega Regionalnega razvojnega programa
za regijo JV Slovenija v novem programskem obdobju.
Razvojni center Novo mesto kot upravljavec Inkubatorja zalaga sredstva za redno
vzdrževanje in upravljanje objekta. Po grobi oceni je finančna struktura delovanja (izvajanje
vsebin, upravljanje in vzdrževanje) Podjetniškega Inkubatorja Podbreznik: v razmerju 30 %
MONM in 70 % Razvojni center oziroma prihodki iz naslova trženja objekta in vsebin.
V letu 2014 je bila poravnana zapadla obveznost iz leta 2013. Celotna obveznost na letni
ravni v višini 33.500 EUR pa se je prenesla v leto 2015.
23 17 062 019
Ureditev GJI Šipčev hrib
Sredstva so bila namenjena za novelacijo projektne dokumentacije Šipčev hrib (zaradi
racionalizacije rešitev) ter za pripravo dokumentacije »Meteorna kanalizacija Brod«, ki bo
celostno reševala problematiko padavinskih voda, tako območja Šipčevega hriba kot
območja Broda.

18

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

23 18 061 006
Investicijski odhodki - Nakup stanovanj
V letu 2014 je bilo na postavki zagotovljeno za nakup stanovanj 17.000,00 EUR. Navedena
sredstva niso zadostovala za nakup najmanjšega in zelo starega stanovanja.

20

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

23 20 032 006
Investicijski odhodki – nakup opreme
Sredstva so bila namenjena za nabavo in menjavo oken v jedilnici zavoda, prenova servisa
za izolirne dihalne aparate (IDA), vpeljavo nove aplikacije za podporo intervencijam IGNIS
ter nabavo nekaj zaščitnih oblek in opreme.
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V. POROČILO O DELU OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE NOVO
MESTO
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UVOD
Poročilo o delu občinske uprave za leto 2014 je sestavljeno na podlagi pridobljenih podatkov
v posameznih uradih o izvedenih delih in nalogah po posameznih področjih, o izvedenih
projektih, porabi proračunskih sredstev, o izvedenih upravnih, razvojnih, pospeševalnih in
strokovnih nalogah, ki jih Mestna občina Novo mesto izvaja in so predpisana z zakoni,
Statutom Mestne občine Novo mesto, odloki in sklepi Občinskega sveta.
Poročilo je podlaga za analizo opravljenih nalog, preučitev možnosti za izboljšanje dela
občinske uprave ter racionalizacijo stroškov za posamezno opravljeno delo. Poročilo je v
pomoč pri pripravi letnega zaključnega računa, ni pa podlaga za njegovo pripravo.
Poročilo je prikazano po nalogah občinske uprave, ki se opravljajo v naslednjih notranjih
organizacijskih enotah:
1. Župan:
 Kabinet župana:
 Oddelek za občinski svet
 Civilna zaščita
2. Direktor občinske uprave:
 Občinski inšpektorat
 Mestno redarstvo
 Urad za finance in računovodstvo
 Urad za davke
 Urad za šolstvo, šport in mladino
 Urad za kulturo, zdravstvo in socialo
 Urad za razvoj in investicije:
 Oddelek za gospodarstvo, razvoj in evropske zadeve
 Oddelek za investicije
 Urad za splošne zadeve:
 Oddelek za pravne zadeve
 Oddelek za kadrovske zadeve
 Oddelek za informatiko
 Oddelek za upravno poslovanje
 Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo
 Urad za prostor
 Urad za GJS, okolje in promet
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1. ŽUPAN

KABINET ŽUPANA
V Kabinetu župana smo v letu 2014 opravili naslednje naloge in dejavnosti:
- organizacijske, koordinacijske, strokovne ter tehnično-administrativne naloge, vezane
na župana,
- uvedli smo nove razpise, stare pa posodobili za področje rednega dela društev, ki ne
morejo kandidirati na drugih občinskih razpisih, za urejanje grobov, za obletnice in
jubileje ter županove dotacije,
- priprava na 650.-obletnico ustanovitve Novega mesta: izvedba javnega natečaja za
celostno grafično podobo in izbira logotipa, javni poziv za izdelavo promocijskega
filma ter javni poziv za izbiro programov v jubilejnem letu,
- (so)priprava sej Kolegija župana in sodelovanje na njih ter na sejah Občinskega sveta
MONM,
- organiziranje županovih sprejemov skupin in posameznikov z različnih področij in ob
različnih priložnostih,
- organiziranje in soorganiziranje prireditev, proslav ter drugih javnih dogodkov
(prireditev, okroglih miz, razstav, spominskih dogodkov),
- usklajevanje in izvedba aktivnosti na področju mednarodnega in medobčinskega
sodelovanja,
- redno obveščanje medijev in javnosti o delu Mestne občine Novo mesto na različne
načine: novinarske konference, sporočila za javnost, objavljanje informacij na spletni
strani, oglaševanje, bilteni …,
- spremljanje in analiza medijskih objav,
- osebni stik z občani, zainteresiranimi javnostmi, gospodarstveniki, kulturniki …,
- stik z občani prek kontaktnih obrazcev in foruma,
- usklajevanje pri neposrednem stiku župana z občani in ostalimi,
- sodelovanje oziroma pomoč pri različnih projektih (z ostalimi oddelki in ustanovami ter
zavodi).
Seje Kolegija župana
V letu 2014 so potekale seje Kolegija župana. Teh je bilo 5 v letu 2014. Na njih so
obravnavane aktualne zadeve in ostale teme, vezane na delo OU in na splošno občine.
Kabinet župana poleg vodenja zapisnikov Kolegija župana usklajuje tudi evidence in urnike
delovnih obveznosti za župana in podžupane ter opravlja vsa ostala administrativno-tehnična
dela in rojstne dneve starostnikov starih 90. in 100. let, kot tudi vse ostale okrogle obletnice
različnih društev in drugih organizacij.
Javne prireditve
Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo
V letu 2014 smo organizirali številne protokolarne sprejeme župana in novinarske konference
z različnimi vsebinami. Nekaj novinarskih konferenc smo pripravili oziroma sodelovali pri
pripravi tudi za zunanje ustanove, društva in klube.
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Organizirali smo več prireditev, in sicer svečanost ob osmem februarju, praznovanje dneva
boja proti okupatorju, dan državnosti, dan samostojnosti in neodvisnosti. Obeležili smo
spominske dneve: položitev temeljnega kamna za Narodni dom, dan prvega izstreljenega
naboja na Dolenjskem, dan novomeške čete ter sklop prireditev ob občinskem prazniku z
mednarodno udeležbo in slavnostno sejo oziroma prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj
Mestne občine Novo mesto za leto 2013.
Sodelovali smo pri prireditvah v Dolenjskem muzeju in maja organizirali tradicionalne
Novomeške likovne dneve z mednarodno udeležbo. Aktivno smo se vključili v organizacijo
prireditev, ki so potekale na Glavnem trgu s prijavami prireditev, cestnimi zaporami in
varovanji (Maturantska parada 2014, Mali festivala velikih vin, Novomeški poletni večeri,
Božično-novoletni sejem in silvestrovanje). Aktivno smo se vključevali tudi na področju
organizacije športnih dogodkov (Skoki s Kandijskega mostu, Igre prijateljstva, Športnik leta).
V okviru evropskega tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila smo organizirali več
dejavnosti v sodelovanju z nekaterimi ustanovami (pohod, brezplačni prevoz z mestnim
avtobusom cel teden, prireditve na Glavnem trgu …). V juniju smo pripravili županov sprejem
za najboljše učence in športnike osnovnih šol v občini. Septembra je župan sprejel zlate
maturante, ki so zaključili maturo v šolskem letu 2013/2014. Konec oktobra smo organizirali
prireditev ob spominskem dnevu ustanovitve Novomeške čete ter tradicionalne
komemoracije na vseh treh pokopališčih (Šmihel, Ločna, Srebrniče) na dan spomina na
mrtve. Organizirali ali soorganizirali smo tudi večje prireditve v MO Novo mesto (mednarodni
kvalifikacijski turnir v tajskem boksu, prednovoletni županov sprejem poslovnih partnerjev).
Bili smo tudi pokrovitelji različnih prireditev v našem prostoru.
Občino smo predstavljali prek člankov in oglasov v različnih medijih na državni in lokalni
ravni.
Stiki z občani
Župan je redno sprejemal občane. Sam ali s strokovnimi sodelavci se je udeleževal zborov
krajanov, civilnih iniciativ, sestankov v zavodih in prireditev, na katere je bil povabljen.
Sprejel je različne skupine ob različnih priložnostih (šolarje v okviru mednarodnega projekta
Comenius, vrtičkarje, najboljše športnike in športnice, kulturnike, glasbenike, gostil je
občinski in regijski otroški parlament, prostovoljce, upokojence).
Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje
Organizirali smo obiske delegacije Mestne občine Novo mesto v drugih pobratenih in ostalih
slovenskih ter tujih mestih oziroma državah.
Gostili smo delegacije z različnim namenom (delovni obiski, protokolarni obiski) iz naslednjih
tujih mest:
 Torun,
 Trnava,
 Langenhagen,
 Banja Luka,
 Bihać,
 Niš,
 Zadar.
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Veliko je bilo tudi obiskov iz ostalih slovenskih občin ter veleposlanikov in predstavnikov
veleposlaništev.
.
ODDELEK ZA OBČINSKI SVET
UVOD
Oddelek za občinski svet je v okviru opredeljenih nalog na podlagi zakonodaje in predpisov
(Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Novo mesto, Poslovnik Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto) opravljal predvsem organizacijske, administrativne, tehnične ter
delno strokovne naloge:
1. za občinski svet,
2. za delovna telesa občinskega sveta,
3. na področju izdelave in vodenja poročil, evidenc ter analiz o gradivih za občinski svet,
delovna telesa in nadzorni odbor,
4. s področja priprave in posredovanja čistopisov, sprejetih odlokov ter drugih aktov
občinskega sveta za objavo v Uradnem listu RS ter njihovo arhiviranje,
5. druge naloge po zadolžitvah župana, podžupanov, direktorja občinske uprave in
predsednikov delovnih teles ter
6. administrativno tehnično pomoč za delo Nadzornega odbora.
PODATKI O SEJAH
1.












2.

Občinski svet - podatki o sejah
Občinski svet
število sej:
povprečna udeležba na redni seji
skupno število (pod) točk dnevnega reda na rednih sejah
število sprejetih sklepov
število sprejetih osnutkov odlokov
število sprejetih odlokov
skupni čas trajanja sej
število podanih pobud in vprašanj na sejah
število posredovanih odgovorov na sejah
število objavljenih aktov v Uradnem listu RS
(32 x odlokov, 15 x pravilnik/poslovnik, 2 x odredba)

7 rednih
1 izredna, 2 dopisne
28,1 svetnika ali 93,8 %
177 ali 25,3 na sejo
178 ali 25,4 na sejo
26 ali 3,7 na sejo
28 ali 4 na sejo
1355 min ali 193,5 min/sejo
92 ali 13,1 na sejo
85 ali 12,1 na sejo
49

Delovna telesa Občinskega sveta

Občinski svet je imenoval 13 stalnih delovnih teles, in sicer:
8 odborov in
5 komisij.
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Za delovna telesa je oddelek za občinski svet v obdobju januar – december 2014 opravil
vsa organizacijske, tehnične, administrativne ter delno strokovne naloge pred, med in po
sejah delovnih teles, in sicer:
a) gradiva: priprava, zbiranje, evidenca, odprava gradiv;
b) seje delovnih teles: koordinacija terminov sej delovnih teles, rezervacije in priprave
sejne sobe, dnevni redi sej delovnih teles, priprava in odprava gradiv, vodenje
zapisnikov na sejah;
c) priprava in posredovanje poročil za seje občinskega sveta, arhiviranje gradiv,
posredovanje evidence prisotnosti na sejah za obračun sejnin.
Podatki o sejah delovnih teles
V obdobju januar – december 2014 so tako delovna telesa občinskega sveta:
 imela skupno 35 sej,
 obravnavala skupno 252 točk dnevnega reda ali povprečno 7,4 točke na sejo,
 sprejela 35 zapisnikov ter 35 poročil za občinski svet.
Pregled sej po delovnih telesih:
Delovna telesa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Število sej

Komisija
za
mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija za statut in poslovnik

4 rednih
1 dopisna
3

Komisija za medobčinsko in
mednarodno sodelovanje
Komisija
za
priznanja
in
nagrade
Komisija za vloge in pritožbe

0

0

Odbor za družbene dejavnosti

4

7.

Odbor za okolje in prostor

8.

Odbor za komunalo in promet

9.
10.

Odbor za lokalno samoupravo

2

3
(skupno z OKP)
1 ločeno
3
(skupno z OOP)
3 ločene
0

11.

Odbor za davčno politiko,
proračun in finance
Odbor za gospodarstvo

4

12.

Odbor za mladino

1

13.

Odbor za spremljanje položaja
romske skupnosti
SKUPAJ

2

14.

4

34 rednih
1 dopisna

Povpreč.
udeležba
na seji
6,75
(75%)
6
(85,7%)
0

Št. točk
dnev.
reda
24

Št.
sprejetih
sklepov
25

Št. točk
na sejo

9

10

3

0

0

0

6
(85,7%)
0

5

19

2,5

0

0

0

7,75
(86,1%)
7,5
(83,3%)

39

40

9,75

23

23

5,75

6,3
(70%)

38

38

4.4

6

0

0

0

0

7,75
(86,1%)
7,75
(86,1%)
6
(66,7%)
6
(66,7%)
6,8
(78,8 %)

72

72

18

32

29

8

5

5

5

5

3

2,5

252

264

7,4

Skupni čas
trajanja
v min
123 min
31 min/sejo
110 min
37 min/sejo
0
93 min
46 min/sejo
0
512 min
128 min/sejo
301 min
75 min/sejo
279 min
46,5
min/sejo
0
367 min
92 min/sejo
308 min
77 min/sejo
55 min
215 min
107 min/sejo
2363 min
70 min/sejo
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3.

Nadzorni odbor

Oddelek za občinski svet je za Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto opravljal
administrativno tehnične naloge:
 zbiranje, evidenca in posredovanje gradiv,
 usklajevanje terminov za seje nadzornega odbora, rezervacija in priprava sejne sobe,
 vodenje in distribucija zapisnikov sej nadzornega odbora ter distribucija sklepov in poročil,
 evidenca udeležbe članov odbora ter priprava za obračun sejnin.
Podatki o številu sej Nadzornega odbora v obdobju januar – oktober 2014: 8 rednih sej.

4. Vodenje evidenc, poročil, analiz in statistike
Oddelek za občinski svet je objavljal gradiva, vodil evidenco, poročila, analize in statistiko o
gradivih za občinski svet (vabila, zapisniki, sklepi, odloki), o gradivih za delovna telesa
(vabila, zapisniki, poročila, sklepi), nadzornega odbora (gradiva, zapisniki, sklepi), pripravljal
čistopise sprejetih aktov za objavo v Uradnem listu RS ter objavljal gradiva občinskega sveta
na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
POVZETEK
V obdobju januar 2014 – december 2014 so bila v oddelku za občinski svet opravljena
administrativno tehnična dela (sklic sej, zbiranje in odprava gradiva, objava gradiv za seje
občinskega sveta na spletni strani):
 za 7 rednih, 1 izredno in 2 dopisni seji občinskega sveta,
 za 34 rednih in 1 dopisno sejo delovnih teles občinskega sveta,
 za 6 sej nadzornega odbora,
ter izdelano naslednje število pisnega gradiva:
 35 zapisnikov in 35 poročil delovnih teles,
 442 sklepov,
 37 priprav čistopisov sprejetih aktov in sklepov ter objav v Uradnem listu RS ali v
povprečju 3,1 na mesec.
Vse seje občinskega sveta in pretežna večina sej delovnih teles so potekale izven rednega
delovnega časa - v popoldanskem in večernem času, zato je bilo potrebno temu prilagoditi
organizacijo in načrtovanje delovnega časa (delo izven rednega delovnega časa). V obdobju
januar 2014 - december 2014 je to znašalo skupaj 51 sej.
IV.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Letni cilji so bili zastavljeni na ravni celotne občinske uprave.
Osnovni cilj za učinkovito delovanje ter zagotavljanje kakovostnega dela Občinskega sveta in
delovnih teles je bil dosežen z doslednim in zakonitim izvajanjem nalog v skladu s pozitivno
zakonodajo.
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Oddelek je pri svojem delu uresničil letne cilje tako, da je v skladu s predpisi in pristojnostmi
zagotavljal materialne pogoje (prostore, osnovna sredstva, administrativno tehnično
podporo) članom Občinskega sveta in njegovim delovnim telesom; pravočasno (v
poslovniškem roku) zbiral in posredoval vsa gradiva za seje Občinskega sveta in delovna
telesa, pripravljena v občinski upravi, koordiniral seje delovnih teles ter pravočasno pripravljal
in posredoval/objavljal gradiva (sklice sej, gradiva, zapisnike, poročila in sklepe) Občinskega
sveta in delovnih teles. Gradiva za seje občinskega sveta so bila v poslovniških rokih
objavljena na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Oddelek je opravil svoje delo v skladu z veljavnimi standardi in pravili stroke in v predvidenih
rokih. Načrtovanje, organizacija in izkoriščanje delovnega časa so bili usklajeni z vsebino,
obsegom in dinamiko nalog (delo izven rednega delovnega časa).
Napak, ki bi imele za posledico umik točk z dnevnih redov sklicanih sej občinskega sveta in
delovnih teles s formalnega vidika pri delu oddelka ni bilo.

CIVILNA ZAŠČITA IN REŠEVANJE
Civilna zaščita
Skladno z novo zakonodajo smo izdelali nove dokumente (Ocena ogroženosti, načrti
ukrepanja ob nesrečah, sklepi in druge dokumente zakonsko opredeljene za zaščito in
reševanje) za območje MO Novo mesto. Sredstva namenjena civilni zaščiti so bila
uporabljena za refundacijo osebnih dohodkov pripadnikov enot za zaščito in reševanje, ki
delujejo pri CZ mestne občine Novo mesto. Organizirali smo štirinajsto vajo »rešujmo
življenja«, na kateri je sodelovalo okrog 200 članov reševalnih enot, od kinologov, jamarjev,
gasilcev in smo imeli tudi ekipe iz sosednjih držav. Na različnih izobraževanjih od osnovnega
do specialnosti smo imeli okrog osemdeset pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Finančna
sredstva namenjena nakupu opreme so porabljena za reševalne škornje, hidrantne omarice,
ročnike za gašenje požarov s peno. Dokončno smo odpravili pomanjkljivosti v zaklonišču na
Jerebovi ulici, smo pregledali filtre in uredili notranjost zaklonišča, ki se trenutno v miru
uporablja kot strelišče strelskega kluba Novo mesto. Drug del sredstev smo porabili za
tekoče stroške elektrike in vode.
Požarno varstvo
V letu 2013 se je v Javnem zavodu GRC nekaj gasilcev upokojilo in smo na novo zaposlili
enega gasilca, ki se na Igu pri Ljubljani šola za gasilca reševalca. Poklicni gasilci so delali v
štirih izmenah od 8 do 9 operativcev, poleg tega GRC zagotavlja požarno varnost v podjetju
Revoz, kjer so na razpolago trije operativci z vodjo.
Požarna taksa.
Namenska sredstva - požarno takso nakazujejo zavarovalnice v višini 6% od višine
požarnega zavarovanja, razdeli jo pa Odbor Vlade Republike Slovenije za požarni sklad po
že ustaljenem ključu za posamezne občine, ki ta sredstva preko svojih občinskih odborov
delijo na Gasilsko reševalni center in Gasilskim društvom iz MO Novo mesto. Iz teh sredstev
je sofinancirana nabava opreme in izobraževanja.
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Prostovoljno gasilstvo
Sredstva so bila namenjena predvsem za njeno delovanje in kritje materialnih stroškov,
stroškov zaposlene delavke, za izvedbo tekmovanj in organizacijo usposabljanj, srečanja
gasilskih veterank in veteranov in drugih aktivnosti na lokalnem in državnem nivoju.
Gasilska društva v naši občini, katerih je osemnajst so se izobraževala po planu
usposabljanja na katerih je sodelovalo 108 gasilcev, za društva smo nabavili opremo in
vozila in sicer za PGD Podgrad, gasilsko vozilo za gozdne požare, ki je proslavljalo 30
obletnico, nabavili smo tudi kombi 4x4 z opremo za PGD Stopiče. Organizirali smo in izvedli
nešteto gasilskih tekmovanj (pionirsko, mladinsko, članice in člani, avtorally ter veterani),
pripravili deveto tradicionalno srečanje gasilskih veterank in veteranov v Brusnicah in Straži
na katerem je sodelovalo okrog štiristo veterank in veteranov. Poleg tega smo za mladino
organizirali mladinski gasilski kviz in orientacijo ter nešteto drugih aktivnosti od intervencij do
odpravljanja posledic nesreč.
Investicije za poklicno enoto GRC Novo mesto
Sredstva namenjena za investicije so porabljene za nabavo in menjavo oken v jedilnici
zavoda, za prenovo servisa za izolirne dihalne aparate (IDA), vpeljavo nove aplikacije za
podporo intervencijam IGNIS ter nabavo nekaj zaščitnih oblek in opreme.
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2. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

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

2727

Plačilni nalogi

880

Ustna opozorila

1384

Pisna opozorila

369

Predano v izterjavo

391

Prihodki prekrškovnega organa

93.802,84 eur

Tabela 2: Najpogostejše kršitve po lokacijah
Šmihelska cesta

874

Rozmanova ulica (od GT do PT)

358

Glavni trg

332

Novi trg (ploščad)

231

Tabela 3: Najpogostejše kršitve po predpisih
OCP MONM – Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, jo je treba

811

plačati na predpisan način.
ZPrCP-A – Ustavitev in parkiranje je prepovedano na označenem
parkirnem prostoru za invalide, razen za osebe iz prvega odstavka

514

66. člena tega zakona.
ZPrCP-A – Na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik
označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu. Po izteku

369

dovoljenega časa mora voznik vozilo odpeljati.
ZPrCP-A – Ustavitev in parkiranje je prepovedano na vseh
prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil ali niso

344

namenjene prometu tovrstnih vozil (npr. cestno telo, cestni otok,
odstavni ločilni in robni pas, bankina itd.).
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Tabela 4: Število in vrsta ukrepov prekrškovnega organa
Ugovori

118

Odločbe o prekršku

153

Izrek globe

48

Izrek opomina

14

Ustavitev postopka

91

Odstopi

100

Dopisi

75

Uradni zaznamki

384

Pisno opozorilo
Rešeni spisi

9
376

Zahteva za sodno varstvo

5

Pisne izjave

1

Zahteva za odpravo pomanjkljivosti

8

Poziv za plačilo sodne takse

1

Sodba v imenu ljudstva

2

Sklepi

5

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje

1

Priglasitev stroškov zastopanja

1
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INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
Tabela 5: Število in vrsta ukrepov v inšpekcijskih postopkih
Prijave

170

Terenski pregledi

295

Zapisniki na terenu

61

Zapisniki o zaslišanju

14

Dopisi (zahteve, vabila, pozivi, vročanje odločb II. stopnje,…)

569

Odločbe

88

Sklepi

77

Uradni zaznamki (telefonski razgovori, osebno, vpogledi,…)

255

Pritožbe v reševanju na II. stopnji

5

Odstopi

26

Ustna opozorila

19

Prejete pritožbe

3

Plačilni nalog za upravno takso

2

Tabela 6: Število in vrsta ukrepov v prekrškovnih postopkih
Opozorila

56

Dopisi

27

Dokumenti (dopisi, zapisniki o zaslišanju, uradni zaznamki)

2

Odstopi

11

Uradni zaznamki

35

Plačilni nalog

7

Odločbe o prekršku

5

Zahteve za sodno varstvo

2

Inšpekcijski organ je rešil 160 spisov.
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URAD ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
V letu 2014 smo na uradu za finance in računovodstvo opravljali naloge s področja priprave
in izvajanja proračuna, rebalansa proračuna za leto 2014, polletno Poročilo o izvrševanju
proračuna za leto 2014, izdelave zaključnega računa proračuna za leto 2013 za občino in
krajevne skupnosti, izdelavo premoženjske bilance občine, krajevnih skupnosti in javnih
zavodov, pripravo evidenc zemljišč v lasti občine ter druge naloge s področja pristojnosti
urada.
V letu 2014 je bil urad za finance in računovodstvo nosilec za naslednje naloge:
 Proračun in njegovo izvrševanje
Priprava Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 v prvi obravnavi
V oktobru 2013 je bil občinskemu svetu posredovan v obravnavo Odlok o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2014. Na 25. redni seji občinskega sveta 14. 11. 2013 je bilo
gradivo tudi potrjeno.
Priprava Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 v drugi obravnavi
V mesecu decembru 2013 je bil pripravljen dopolnjen predlog Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2014 in v drugo obravnavo tudi posredovan občinskemu svetu na
26. redno sejo dne 19. 12. 2013 in bil tudi sprejet.
Priprava predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2014 – prvi rebalans proračuna
V mesecu maju 2014 je bil pripravljen prvi rebalans proračuna Mestne občine Novo mesto za
leto 2014 za obravnavo po skrajšanem postopku in tudi bil sprejet na 29. redni seji 29. 5.
2014.
Priprava predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2014 – drugi rebalans proračuna
V mesecu oktobru 2014 je bil pripravljen drugi rebalans proračuna Mestne občine Novo
mesto za leto 2014 za obravnavo po skrajšanem postopku in tudi bil sprejet na 3. redni seji
18. 12. 2014.
Priprava zaključnega računa proračuna za leto 2013 in Priprava poročila o realizaciji
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov
Urad za finance in računovodstvo je bil koordinator in nosilec izdelave zaključnega računa
proračuna za leto 2013. Poročilo o realizaciji finančnih načrtov proračunskih uporabnikov je
bilo sestavni del Zaključnega računa proračuna za leto 2013.
Priprava poročil o realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2013
Urad za finance in računovodstvo je bil koordinator in nosilec priprave poročila o realizaciji
finančnih načrtov vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto. Poročila krajevnih
skupnosti so bila sestavni del Zaključnega računa proračuna.
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 Ostale operativne naloge, ki so vezane na redno delo urada
Spremljanje realizacije proračuna
Urad je mesečno pripravljal poročila o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna ter o
doseženih rezultatih in o odstopanjih obveščal vodstvo. Predlagal je ukrepe pri realizaciji
proračuna. Posamezne urade je sprotno seznanjal s porabo sredstev na posameznih
postavkah in skrbel za pravilno porabo sredstev proračuna. Navedene aktivnosti se ne
morejo številčno ovrednotiti, saj potekajo ves čas.
V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah smo na uradu pripravili Poročilo o
izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2014, ki ga je obravnaval
občinski svet na svoji seji v mesecu juliju.
Preverjanje stanja na transakcijskem računu in priprava dnevnih poročil o stanju sredstev na
računu ter usklajevanje dnevne likvidnosti.
V letu 2014 so bili vknjiženi vsi prejeti računi z datumom dokumenta 31. 12. 2014. Plačila
zapadlih računov - odredb so se izvajala glede na realizirane prilive proračuna. Odredbe so
se razporedile po izdatkih proračuna glede na predpisane klasifikacije proračuna - po
področjih proračuna, programih in podprogramih. Razporejene so bile tudi glede na
zakonsko določeno valuto plačila.
Med usklajevanje mesečne in dnevne likvidnosti sodi tudi priprava kompenzacijskih pogodb,
asignacijskih pogodb in njihova izpeljava preko transakcijskega računa.
Priprava premoženjske bilance Mestne občine Novo mesto za leto 2013
Osnova za sestavo bilance so bili podatki iz poslovnih poročil proračunskih uporabnikov
Mestne občine Novo mesto. Poslovna poročila so bili le ti po zakonu o javnih financah dolžni
posredovati do 31. 3. 2014. Na uradu smo poslovna poročila pregledali in uredili v skladu z
navodilom o pripravi premoženjske bilance. Premoženjsko bilanco Mestne občine Novo
mesto smo posredovali na Ministrstvo za finance.
Sodelovanje pri pripravi poslovnih poročil zavodov za leto 2013
Urad za finance in računovodstvo se je aktivno vključeval pri pripravi poslovnih poročil
zavodov na področju kulture, športa, izobraževanja, zdravstva, predvsem na področju
finančnih kazalcev (bilanca uspeha, bilanca stanja in amortizacija).
Dolgoročno zadolževanje
Mestna občina Novo mesto je v letu 2014 od Ministrstva za finance pridobila soglasje k
začetku postopka zadolževanja v višini 3.500.000 EUR. Izpeljali smo vse postopke za
pridobitev kredita. Urad je mesečno skrbel za vračilo glavnic in obresti po vseh kreditih.
Ministrstvu za finance smo preko aplikacije e-Dolg tekoče poročali o odplačilih glavnic in
obresti od kreditov Mestne občine Novo mesto in vseh njenih zavodov. V skladu s predpisi
smo Ministrstvu za finance trimesečno in letno poročali o stanju zadolženosti Mestne občine
Novo mesto in njenih zavodov.
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Kratkoročno zadolževanje
V mesecu januarju 2014 smo zaključili postopek za pridobitev likvidnostnega kredita v višini
1.700.000 EUR, v maju 2014 pa še za en likvidnostni kredit v višini 600.000 EUR. Oba
kredita sta bila vrnjena pred iztekom leta 2014.
Ostalo
Zaposleni v uradu za finance in računovodstvo smo opravljali tudi druge naloge, ki sodijo v
področje dela urada. To so predvsem odgovori na razne dopise Ministrstva za finance in
drugih ministrstev, bank, izpolnjevanje statističnih podatkov, izračunavanje obresti za
različne potrebe.
Prav tako smo zaposleni v uradu sodelovali pri pripravi pravilnikov in poročil za občinski svet.
Pripravljali smo informacije o porabi sredstev proračunske rezerve, proračunske rezervacije
in kratkoročnega zadolževanja ter sodelovali pri pripravi podatkov za razna poročila na
drugih področjih.
 Računovodstvo
V računovodstvu smo v letu 2014 prejeli 8.444 računov in jih po predpisanem postopku
evidentirali v knjigo prejetih računov ter izvedli plačilo.
V letu 2014 smo izdali 1.523 računov, zahtevkov in dobropisov, izvedli ustrezna knjiženja
plačil oz. druga zapiranja dokumentov.
Mesečno smo obračunavali in izplačevali plače, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe,
nagrade, sejnine in druge osebne prejemke.
Za potrebe spremljave realizacije finančnega načrta proračuna smo pripravljali ob koncu
meseca mesečna poročila o realizaciji prihodkov in odhodkov, ki smo jih v skladu s predpisi
posredovali Ministrstvu za finance. Poleg tega smo mesečno spremljali in obračunavali
davek na dodano vrednost.
V računovodstvu vodimo tudi evidenco prehodnih računov komunalnega prispevka,
komunalnih taks, nadomestila za degradacijo in uzurpacijo zemljišč, evidenco odplačil
stanovanjskih posojil delavcev, evidenco plačila oskrbnin in preživnin v zavodih.
Vodimo tudi evidenco vseh predpisanih pomožnih knjig glavne knjige, investicij v teku, ki jih
ob zaključku leta prenesemo v upravljanje proračunskim uporabnikom.
V okviru računovodstva smo v preteklem letu:
- vodili analitično evidenco zemljišč v lasti MONM (v register zemljišč MONM vnašali
pridobitve in odtujitve zemljišč, parcelacije) in pripravljali podatke za glavni knjigo,
- mesečno pripravljali obračun davka na dodano vrednost,
- fakturirali in vodili evidence saldakontov kupcev,
- vodili izterjave zapadlih neplačanih terjatev,
- vodili obračun zamudnih obresti in delali izračune revalorizacij za potrebe ostalih
uradov,
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na posredovane predloge izdajali naročilnice.

Ob zaključku proračunskega leta 2014 smo posebej uskladili obveznosti in terjatve
proračuna s prejemniki sredstev iz javnih financ, kot so osnovne šole, vrtci, knjižnica, muzej
in drugi.
Pred izdelavo zaključnega računa smo preverili stanje vseh sredstev in virov, obračunali in
vknjižili amortizacijo osnovnih sredstev in uskladili posamezne analitične evidence (evidenco
osnovnih sredstev, evidenco obveznosti do dobaviteljev, evidenco terjatev do kupcev) z
evidenco v glavni knjigi. V uradu vodimo tudi centralno evidenco upravljanja s kapitalskimi
naložbami.
Poleg rednih nalog smo zaposleni iz Urada za finance in računovodstvo sodelovali v
projektnih skupinah in komisijah na različnih področjih delovanja občine.
Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji, ki smo si jih v UFR zastavili za leto 2014 so bili zagotavljanje likvidnosti
proračuna občine v povezavi s predvideno porabo v okviru proračuna, gospodarno
upravljanje s finančnim premoženjem MONM in nemoteno finančno poslovanje organov
občine z najmanjšimi stroški.

URAD ZA DAVKE
1. PODROČJE KOMUNALNEGA PRISPVEKA
 IZDAJA ODLOČB ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA MONM
V letu 2014 smo do konca leta prejeli 373 vlog za odmero komunalnega prispevka.
Izdanih je bilo 228 odločb in 12 sklepov o ustavitvi postopka. Na dan 31. 12. 2014 je
nerešenih še 145 zadev.
V zvezi z izdajo odločb so se izvajale tudi naslednje aktivnosti:
 Sodelovanje z upravno enoto, Komunalo Novo mesto d.o.o. in projektanti;
 Sodelovanje z občinskim inšpektoratom: odgovorili smo na 15 poizvedb občinskega
inšpektorata;
 Spremljanje dokončnosti odločb;
 Spremljanje plačil komunalnega prispevka in izvršb ter pozivanje investitorjev k
plačilu komunalnega prispevka glede na zapadle roke za plačilo
 Priprava informativnih izračunov komunalnega prispevka za stranke:
na željo strank je bilo narejenih 87 informativnih izračunov komunalnega prispevka;
 Reševanje zahtevkov za vračila komunalnega prispevka po prenehanju veljavnosti
gradbenega dovoljenja:
v letu 2014 je bilo vloženih 5 zahtevkov za vračilo komunalnih prispevkov. S tem v
zvezi so bile investitorjem, ki so izpolnjevali zakonske pogoje, za kar so bile izdane 4
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odločbe o vračilu komunalnega prispevka, enemu investitorju pa je bil izdan sklepi o
zavrnitvi vloge za vračilo komunalnega prispevka;
Reševanje pritožb na odločbe o odmeri komunalnega prispevka na 1. Stopnji:
v letu 2014 smo prejeli 20 pritožb na odločbe o odmeri komunalnega prispevka;
Ponovna izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka: v skladu z odločitvijo
upravnega sodišča je bila pripravljena tudi ponovna prvostopenjske odločbe v zvezi z
odmero komunalnega prispevka podjetju Adria Mobil d.o.o..

Prihodki od odmerjenih komunalnih prispevkov so bili realizirani v višini 669.623,82 EUR, kar
je 31,44 % načrtovanih prihodkov v višini 2.130.000 EUR.

 PRIPRAVA GRADIV ZA KOLEGIJ OBČINSKE UPRAVE, ŽUPANA IN OBČINSKI SVET
Med gradivi, pripravljenimi za kolegij občinske uprave in občinski svet MONM je potrebno
omeniti naslednje Odloke in programe opremljanja:
-

-

-

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
za kanalizacijo v naseljih Birčna vas, Stranska vas, Poganci in Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja stavbnih zemljišč »Kanalizacija
v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci« ;
Program opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju
Lešnica in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za »Kanalizacijo v naselju
Lešnica« ;
»Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti in Odlok o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob
Straški cesti« :

Pripravljen pa je bil tudi:
Osnutek Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja »komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod Drage«
in
Odgovor na pobudo Andreja Resman, Svetniška skupina Nova Moč za pripravo
Odloka o delni oprostitvi plačila dela komunalnega prispevka v posameznih primerih
po sklepu Občinskega sveta MONM, št. 9001-4/2014, z dne 29.5.2014



REALIZACIJA KOMUNALNE OPREME NA PODLAGI
SPREJETIH PROSTORSKO IZVEDBENIH AKTOV PO PGODBAH O OPREMLJANJU
Pri izvajanju komunalne opreme na podlagi sprejetih prostorsko izvedbenih aktov so
bile na pobudo investitorjev pripravljene in sklenjene naslednje pogodbe o
opremljanju:
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-

-

-

Pogodba o opremljanju v zvezi z izvedbo 1. etape komunalne
opreme na podlagi OPPN nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, sklenjena
z investitorjem Avtotransporti Kastelec, s.p.;
Pogodba o opremljanju zemljišč za izvedbo 1. faze komunalne
opreme na podlagi OPPN Mrzla dolina – zahod, sklenjena z investitorjem Dolnov
d.o.o. iz Kranja;
Pogodba o opremljanju za izgradnjo komunalne opreme na
podlagi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec1 pa je bila v letu 2014 usklajena z investitorjem Hypolesing d.o.o. oz. Heta d.o.o.,
vendar zaradi nerešenih predhodnih vprašanj v zvezi s predajo zgrajene javne
komunalne opreme ob izgradnji Qulandije, pogoji za sklenitev pogodbe še niso bili
izpolnjeni.

 PLANIRANI CILJI IN NJIHOVA REALIZACIJA
Planirani cilji v letu 2014, so bili:
a.
Čim višja realizacija prihodkov iz naslova odmere komunalnega prispevka;
b.
Hitrejše reševanje vlog za odmero komunalnega prispevka, kar je povezano
tako z višjo realizacijo prihodkov od odmere komunalnega prispevka, kakor
tudi z zmanjševanjem števila zaostankov;
c.
Bolj ažurno spremljanje plačil glede na roke plačil, določene z odločbo o
odmeri komunalnega prispevka in opominjanje zavezancev k pravočasnim
plačilom komunalnega prispevka.
Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.
Razlogi za to so :
d.
v načrtovanih prihodkih, ki so bili zastavljeni višje od pripravljene ocene realnih
prihodkov iz tega naslova,
e.
zamudah pri plačilih komunalnega prispevka glede na roke zapadlosti po
izdanih odločbah
f.
odločitvah investitorjev za obročno plačevanje komunalnega prispevka, ki jim
je bilo omogočena s spremembami in dopolnitvami Odloka o podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka v letu 2013, kar velja tudi za
znižanje osnov za odmero komunalnega prispevka;
g.
kadrovskih sprememb konec leta 2013, brez sočasne nadomestitve novega
delavca za odmero komunalnega prispevka, zagotovitve nove sodelavke po
preteku več mesecev, uvajanja v delo in odsotnosti zaradi bolezni.
2. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) predpisuje Zakon o stavbnih zemljiščih
(Ur. l. RS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in 24/92, 29/95, 44/97). Plačuje se od zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki
so določena za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet
prostorski izvedbeni načrt in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in
električnim omrežjem. Odmerja se na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
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zemljišča Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05 in 102/05- v
nadaljnjem besedilu Odlok o NUSZ) in Sklepa o vrednosti točke (Ur.l. RS, št. 96/09), ki ga v
skladu s 13. členom Odloka o NUSZ sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
2.1. Priprava baze podatkov za odmero NUSZ:
Mestna občina Novo mesto skrbi za bazo podatkov za odmero NUSZ, ki vsebuje potrebne
podatke o objektih in površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, njihovi legi,
namenu uporabe, komunalni opremljenosti, lastništvu in zavezancih za plačilo nadomestila.
Navedena podatkovna baza je osnova za izdajo odločb za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča s strani Davčne uprave Republike Slovenije, zato mora občina skrbeti
tudi za evidentiranje vseh sprememb podatkov, ki vplivajo na odmero nadomestila.
V letu 2014, zaradi novo sprejetega Zakona o davku na nepremičnine, odmera nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča ni bila več predvidena. Zato so se v bazi podatkov
predvsem ažurirale vse medletne spremembe v zvezi z odmero NUSZ, medtem ko
spremembe Odloka o NUSZ in Sklepa o vrednosti točke niso bile več možne.
Po ustavni presoji in razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine je Ustavnega sodišče
odločilo, da ostaja v veljavi Zakonodaja s področja odmere nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, roke za posredovane podatkov za odmero NUSZ po določilih 404.
člena Zakona o davčnem postopku pa je iz 31. marca podaljšalo do 30.6.2014.
Zato je v letu 2014 prišlo do zamika pri izdaji odločb o odmeri NUSZ, manj časa pa je bilo
tudi za nadgradnjo obstoječe baze podatkov.
Odločbe v zvezi z odmero NUSZ v Mestni občini Novo mesto so bile s strani davčne uprave
v letu 2014 izdane šele v prvi polovici meseca julija, medtem ko so bile v skladu z
zakonodajo v preteklih letih izdane že v mesecu aprilu.
V zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile v letu 2014
izvedene naslednje aktivnosti :
 Priprava baze za odmero NUSZ: v letu 2014 je bilo bazo podatkov za odmero
nadomestila pripraviti v roku meseca dni. Zavedene so bile vse spremembe po
sklenjenih pogodbah, ki se nanašajo na prodajo nepremični po podatkih,
posredovanih s strani DURS.
 Poleg tega smo v največji možni meri z zavezanci uskladili tudi vse ostale
spremembe, ki se nanašajo na nove lastnike in uporabnike nepremičnin in umrle.
Vnesene so bile tudi spremembe pri stopnji komunalne opremljenosti glede na
podatke o novih priključitvah objektov, pridobljenih od upravljavcev oziroma od
pristojnih podjetij.
Evidenca za odmero NUSZ za leto 2014 je obsegala 12.369 zavezancev.
Odmera fizičnim osebam je znašala 866.367,00 EUR. Odmera pravni osebam je
znašala 4,041.063,96 EUR. Skupna odmera pa 4.907.430,00 EUR.
Na izdane odločbe je prispelo 138 pritožb, kar predstavlja 1,11 % glede na število
izdanih odločb. Večina pritožb se je nanašalo na spremembe, ki jih zavezanci niso
sporočili občini.
 Realizacija prihodkov od odmera nadomestila pravnim osebam:
 Prihodki s strani pravnih oseb so bili realizirani v višini 3.968.283,27 EUR, kar
pomeni, da so za 2 % presegli načrtovane prihodke v višini 3.890.000,00 EUR.
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Prihodki s strani fizičnih oseb so bili realizirani v višini 828.657,50 EUR, to je 92,07 %
načrtovanih prihodkov višini 900.000,00 EUR.
Prihodki od zamudnih obresti so znašali 9.158,95 EUR in predstavljajo 18,3 %
načrtovanih prihodkov v višini 50.000,00 EUR.
Skupni prihodki iz naslova NUSZ znašajo 4.806.009,72 EUR.

 PLANIRANI CILJI IN REALIZACIJA :
Planirani cilji v letu 2014, so bili;
h.
čimprejšnja odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi
likvidnostnih težav MONM,
i.
ažurno spremljanje in vnos sprememb zavezancev, ki vplivajo na odmero
nadomestila,
j.
delo s strankami,
k.
hitrejše reševanje pritožb.
Navedeni cilji so bili uspešno realizirani.

2.2. Spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Novo mesto (Ur.l. RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05 in 102/05- v
nadaljnjem besedilu Odlok o NUSZ)
Odlok o NUSZ v obdobju zadnjih nekaj let ni bil deležen večje pozornosti, saj so se
izvajale predvsem aktivnosti v zvezi z novo zakonodajo na področju davka na
nepremičnine. Ker je ustavno sodišče po presoji Zakona o davku na nepremičnine
ponovno uvedlo odmero nadomestila, je bilo smiselno pripraviti določene spremembe in
dopolnitve Odloka o NUSZ. Pripravljen »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto« je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto obravnaval in sprejel na 3. seji, dne 18.12.2014 in je
objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/14.



S sprejetjem »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto« so:
upoštevane spremembe pri razvoju mesta, tako, da so na novo določana posebno
pridobitna območja, ki po novem obsega objekte na naslednjih ulicah: »Seidlova cesta od
št. 1 do 5 in Seidlova cesta 50, Ljubljanska cesta od št. 22 do št. 47, Kočevarjeva ulica,
Klemenčičeva ulica, Bučna vas 3b in 3c, Andrijaničeva cesta 1, Levičnikova cesta 4,
Belokranjska cesta od št. 1 do št. 5, Avšičeva ulica 2a, Topliška cesta od št. 1 do št. 2 in
Topliška cesta 9, Ulica Slavka Gruma 7, Šentjernejska cesta št. 6 in Otoška cesta 5. S
tem so med posebno pridobitna območja vključene tudi naslednje nove trgovine, trgovski
centri in črpalke: trgovski center Qulandija na Otoški cesti 5, nov trgovski center
Mercator v Bršljinu na Ljubljanski cesti 47, nova trgovina Hofer na Andrijaničevi cesti 1,
nova trgovina EUROSPIN na Avšičevi ulici 2a, trgovina TUŠ na Ulici Slavka Gruma 7,
vrtni center Kalija in TOP Dom v Bršljinu na naslovu Bučna vas 3b in 3c, črpalka OMV
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na Levičnikovi cesti 4, črpalka Petrol na Seidlovi cesti 50 in črpalka Petrol na Topliški
cesti 9;
Občinskemu svetu v povezavi z oživitvijo mestnega jedra dane možnosti, da na območju
mestnega jedra lahko določi nižje vrednosti točke za zasedene poslovne in stanovanjske
prostore, poleg možnosti sprejemanja višje vrednosti točke za nezasedene poslovne in
stanovanjske prostore;
določene osnove za znižanje odmere nadomestila za nezazidani stavbni zemljišči parc.
št. 1714 in 1715/2, obe k.o. Gorenja Straža, ki se nahajata na občasno delno
poplavljenem robu območja, ki se ureja z Odlokom o ZN BTC Češča vas, za katerega že
poteka postopek sprememb in dopolnitev;
v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance dane osnove, da se pri odmeri NUSZ lahko
uporablja podatke iz državnih evidenc, to je iz registra nepremičnin (REN), ki ga vodi
Geodetska Uprava Republike Slovenije. Na ta način se bo predvsem za zazidana
stavbna zemljišča nadomestilo odmerjalo od površin iz uradnih evidenc, ne glede na
predhodno prijavo podatkov s strani lastnikov nepremičnin ali zavezancev za plačevanje
nadomestila.

CILJ: povečanje prihodkov v proračunu MONM za leto 2015
Sprememba Odloka o NUSZ bo imela vpliv na povečanje prihodkov iz naslova nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015 in prihodnjih letih predvsem zaradi višje odmere
nadomestila zavezancem v novih posebno pridobitnih območjih.

2.3. Sprejetje novega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne
občine Novo mesto v skladu s 13. členom Odloka o NUSZ določa Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na predlog župana Mestne občine Novo mesto. Zadnji sklep o vrednosti
točke je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel v letu 2009 (Ur.l. RS, št. 96/09). Do
sprejetja nove vrednosti točke pa se vrednost točke po določilih drugega odstavka 13. člena
Odloka o NUSZ revalorizira z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.
Ker je Ustavno sodišče po presoji Zakona o davku na nepremičnine ponovno uvedlo odmero
nadomestila, je bilo smiselno pripraviti primerjave z odmerami nadomestila v primerljivih
občinah in pripraviti nov sklep o vrednosti točke, ki se bo upošteval že pri odmeri NUSZ v
letu 2015.
S tem namenom je bila kot izhodišče za določitev novih vrednosti točk za odmero NUSZ
narejena analiza višine letne odmere NUSZ na m2 objektov po različnih namenih v MO Celje,
MO Koper, MO Nova Gorica in MO Kranj. Enaka primerjava po navedenih občinah je bila
narejena tudi za odmero nadomestila na m2 nezazidanega stavbnega zemljišča.
Na podlagi navedene primerjave je bilo ugotovljeno, da v Mestni občini Novo mesto za
zazidana stavbna zemljišča odmerjamo bistveno nižje NUSZ predvsem za trgovske objekte
in za objekte družbenih dejavnosti, deloma pa tudi za nezazidana stavbna zemljišča,
medtem, ko so obremenitve za poslovne dejavnosti, proizvodnjo in stanovanjski namen
primerljive z odmerami v navedenih mestnih občinah.
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Zato je bil pripravljeno gradivo s predlogom novega »Sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča«, ki ga je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto obravnaval in sprejel na 3. seji, dne 18. 12. 2014 in je objavljen v Uradnem listu RS,
št. 93/14.
Z novim Sklepom o vrednosti točke za izračuna NUSZ se bodo:
 povečale odmere NUSZ za zazidana stavbna zemljišča za trgovine za 50 %, tako, da
bodo letne odmere nadomestila za trgovine, ki se nahajajo na :
- 1. območju znašale 5,17 EUR/m2, v kolikor se hkrati nahajajo tudi na posebno
pridobitnem območju pa bodo znašale največ 6,43 EUR/m2 objekta,
- 2. območju znašale 4,11 EUR/m2, v kolikor se hkrati nahajajo tudi na posebno
pridobitnem območju pa bodo znašale največ 5,39 EUR/m2 objekta,
 povečale odmere NUSZ za zazidana stavbna zemljišča za objekte družbenih dejavnosti
in sicer :
- za izobraževanje, zdravstvo in socialo, tako, da bodo letne odmere znašale
0,74 EUR/m2 objekta (100 % povečanje v primerjavi z letom 2014);
- povečanje za javno upravo in obrambo, tako, da bodo letne odmere znašale
1,48 EUR/m2 objekta (300 % povečanje v primerjavi z letom 2014);
 povečale odmere NUSZ za poslovne površine, proizvodnjo in stanovanjske površine ter
počitniške hiše in garaže zasebnih lastnikov za 1 % v primerjavi z letom 2014.
 Z namenom oživitve mestnega jedra pa je vrednost točke določena tako, da:
- je za zasedene prostore za trgovino in za gostinsko dejavnost v mestnem jedru
določena 50 % nižja vrednost točke za izračun nadomestilo v primerjavi s trgovinami
na ostalem delu mesta;
- je za zasedene poslovne prostore, v katerih se opravlja dejavnost za druge javne,
skupne in osebne storitve v mestnem jedru, vrednost točke določena za 25% nižje
v primerjavi z ostalimi deli mesta. Gre za dejavnosti, ki so po Odloku o NUSZ
razvrščene v skupino »storitvena dejavnost 2«, za katere menimo, da ugodno
vplivajo na dogajanje in oživitev mestnega jedra, med katere po 6. členu Odloka o
NUSZ ob upoštevanju standardne klasifikacije dejavnosti spadajo: storitve javne
higiene, dejavnosti raznih združenj in organizacij, rekreacijske, kulturne in športne
dejavnosti (objekti za kulturne prireditve, knjižnice, muzeji, filmska videoteka,
razvedrilne dejavnosti, umetniško ustvarjanje) in druge storitvene dejavnosti (pralnice
in kemične čistilnice, frizerski in kozmetični saloni in druge storitve za nego telesa ...).
CILJ: povečanje prihodkov v proračunu MONM za leto 2015
Nov »Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča« bo
imel vpliv na povečanje prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2015 in prihodnjih letih, predvsem zaradi višje odmere nadomestila za trgovine in javno
upravo.
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3. DAVKI NA NEPREMIČNINE - DAVKI NA PREMOŽENJE
Prihodki iz naslova davka na premoženje od stavb od fizičnih oseb so bili realizirani v višini
91.532,77 EUR, to je 83,21 % od načrtovanih 110.000,00 EUR.
Davek od premoženja prostorov za počitek in rekreacijo je bil realiziran v višini
30.210,52 EUR, kar pomeni, da so za 0,7 % presegli načrtovane prihodke v višini
30.000,00 EUR.

URAD ZA ŠOLSTVO, ŠPORT IN MLADINO
PREDŠOLSKA VZGOJA
Mestna občina Novo mesto zagotavlja otrokom predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in
zasebni vrtci. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih
telesnih in duševnih sposobnosti. Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in
izobraževanja in poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in
odgovornosti zaposlenih, enakih možnostih za otroke in starše, upoštevaje različnosti med
otroki, pravice do izbire in drugačnosti ter ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki
otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
Strategija razvoja javnih vrtcev temelji na doseženi kvaliteti in obsegu dejavnosti, ki izhaja iz
predpisane zakonodaje. Temeljna usmeritev je ohranjati in razvijati obstoječo mrežo javnih
vrtcev, ki bo zadovoljevala večino potreb zaposlenih staršev v Novem mestu.
Javno službo na področju predšolske vzgoje v Novem mestu izvajata dva javna zavoda, in
sicer Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, dve vzgojno-varstveni enoti
pri osnovnih šolah (OŠ Brusnice in OŠ Stopiče), podeljeni imamo dve koncesiji (Zasebni
družinski vrtec Ringa-Raja in Jana d.o.o.) ter sklenjeno pogodbo z zasebnim Petrovim
vrtcem.
V skladu z Zakonom o vrtcih (24.a in b. člen) mora občina sofinancirati plačila staršev za
varstvo otrok pri varuhu. V Mestni občini Novo mesto deluje varuhinja, ki ima odločbo
pristojnega ministrstva, zato smo za leto 2014 v skladu z zakonodajo sklenili pogodbo o
sofinanciranju.
Dnevni programi v javnih vrtcih potekajo večinoma dopoldan glede na potrebe staršev.
Oddelki so oblikovani v skladu s predpisanimi normativi in standardi.
Poleg sredstev za vrtce v Mestni občini Novo mesto, proračun zagotavlja tudi sredstva za
otroke, ki so vključeni v vrtce izven Mestne občine Novo mesto in katerih vlagatelji za
znižano plačilo vrtca imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto.
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Primarni cilji pri izvajanju javne službe
Obdržati in razširiti mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Programi v
vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi
razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in
interesov.
Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta
proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, z namenom, da bi se čim bolj
približali potrebam otrok.
Zagotoviti sredstva za izvajanje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in
omogočiti tem otrokom pogoje, določene v odločbah pristojnih organov. Na podlagi 19.
člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se tem otrokom v vrtcu nudi
tudi individualna zdravstvena in druga strokovna obravnava: izvajanje specialne
pedagoške pomoči, dodatni spremljevalec, dodatno znižan normativ, prilagoditev
opreme.
S tem pa nastajajo tudi dodatni stroški, ker se zaradi vključitve otroka s posebnimi
potrebami v redni oddelek lahko v skladu z odločbo znižuje normativ v oddelku,
dodatna strokovna pomoč na posameznega otroka in spremljevalci gibalno oviranim
otrokom.
Zakonske podlage:
-

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07UPB5, 36/08, 58/09, 64/09,65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D),
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS,
94/10-ZIU, 40/12-ZUJF),
Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06, 36/00ZPDZC, 127/06-ZJZP),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 118/06, 3/07
– UPB -1, 52/10, 58/11),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05),
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10), 92/12, 98/12
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99),
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13),
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99).
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08,
102/09, 62/10-ZUPJS).

Financiranje izvajanja javne službe v vrtcih ureja Zakon o vrtcih. V poglavju o financiranju
vrtcev od 28. do 33. člena določa, da se iz proračuna lokalne skupnosti vrtcem zagotavljajo
sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. S tem se zagotavljajo
sredstva za stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi
in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje
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programa in stroške živil za otroke. Prav tako mora lokalna skupnost ustanoviteljica
zagotavljati tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za
izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa. Iz
proračuna občine se po zakonu zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in
sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je
občina.
Za zasebne vrtce velja, da so po 34. členu Zakona o vrtcih upravičeni do sredstev iz
proračuna lokalne skupnosti, in sicer v višini 85% povprečne cene na otroka novomeških
vrtcev. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni
vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za
znesek, ki bi ga starši plačali za otroka na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, če bi
bil vključen v javni vrtec.
Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z javnimi zavodi sproti po potrebi išče dodatne
kapacitete in zagotavlja sredstva za novo odprte oddelke. Zaradi povečanega števila
vpisanih otrok smo v program predšolske vzgoje vložili veliko truda, da bi se vsem otrokom
omogočil sprejem v vrtec. Zato smo sprejeli več ukrepov, s katerimi smo zagotovili dodatna
mesta. Rešitve pri zagotavljanju varstva predšolskih otrok sproti iščemo, saj se trudimo
sprejeti čim več otrok v vrtce.

IZOBRAŽEVANJE
Na področju izobraževanja so bila sredstva namenjena za:
- financiranje javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše, in sicer za plače in
druge osebne prejemke v skladu z zakonodajo in sredstva za tekoče in programsko
odvisne materialne stroške;
- financiranje osnovnega šolstva – osnovnih in glasbenih šol, kjer se v skladu z 82. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva za
materialne stroške šol, permanentno izobraževanje učiteljev glasbe šole, sredstva za
dodatni program osnovnih šol, za plačila prevozov učencev, za amortizacijo oz.
investicijsko vzdrževanje šol in sredstva za investicije;
- sofinanciranje javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Razvojno izobraževalnega
centra Novo mesto, kateremu mora lokalna skupnost v skladu s 30. členom Zakona o
izobraževanju odraslih zagotavljati najmanj materialne stroške za obratovanje in
investicijsko vzdrževanje in sredstva za izvedbo programov izobraževanja odraslih;
- financiranje občinskega programa, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za
štipendije, za izvajanje nalog za razvoj visokega šolstva, za financiranje plače in
programsko odvisnih materialnih stroškov za delo lokalnega koordinatorja. Zagotavljanje
sredstev za občinski program nima zakonske podlage, ki bi občino izrecno zavezovala k
tovrstnemu financiranju, je pa to z dogovorom, pogodbo oz. drugo zavezujočo obliko
izkazana pripravljenost lokalne skupnosti pri zagotavljanju določenih finančnih sredstev
za izvajanje nekaterih programov, ki občini omogočajo prisotnost tudi v teh segmentih
izobraževanja.
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Zakonske podlage
a) za izvajanje dejavnosti:
-

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006, 102/2007,107/2010, 87/2011,
40/2012-UZJF, 63/2013),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011,
90/2012),
Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/2000, 60/2006),
Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list
RS, št. 57/2007, 65/2008,99/2010),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojo-izobraževalnih programov za
otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/2007, 70/2008, 5/2011),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list
RS, št. 76/2008, 31/2010, 5/2011);

b) za financiranje:
Zakonsko podlago za financiranje osnovnošolskega izobraževanja predstavlja Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007, 36/2008,
58/2009, 64/2009, 65/2009, 20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D), pri zagotavljanju
plač za zaposlene v posvetovalnici in v OŠ Dragotin Kette, ter pri zagotavljanju sredstev za
izplačilo drugih osebnih prejemkov za zaposlene v glasbeni šoli se upoštevajo določila
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009, 98/2009, 13/2010,
59/2010,85/2010, 107/2010, 40/2012-ZUJF, 46/2013-ZSPJS-R), Kolektivne pogodbe za
dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95,
34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 83/10, 89/10, 79/11,
40/12, 46/13), Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/2001) Pravilnika o napredovanju zaposlenih v
vrtcih in šolah v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01, 19/01 –
odločba US, 39/02, 55/02), in Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10).
Financiranje izobraževanja odraslih je opredeljeno v Odloku o ustanovitvi Razvojno
izobraževalnega centa Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/98, 92/2002, 75/2008), Zakonu o
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006) in Zakonu o lokalni samoupravi, ki pravi,
da lokalna skupnost ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj
občine in kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
Vse ostalo financiranje poteka na podlagi sklenjenih dogovorov oz. pogodb o sofinanciranju
določenih stroškov ali dejavnosti, programov in projektov.
Dolgoročni in letni cilji
Dolgoročni cilji niso več usmerjeni v vse segmente izobraževanja, ampak so skoncentrirani
več ali manj samo na izvajanje zakonskih obveznosti in na zagotavljanje ustreznih
prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega izobraževanja, za kar je po
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zakonodaji neposredno zadolžena lokalna skupnost, ki je tudi ustanoviteljica javnih osnovnih
in glasbenih šol, ter organizacij za izobraževanje odraslih.
Letni cilji, zastavljeni s proračunom so bili vsebinsko in finančno uspešno realizirani skoraj na
vseh postavkah, slabša je bila le realizacija plačil na področju prevozov učencev z javnimi
prevoznimi sredstvi in na področju financiranja Razvojno izobraževalnega centra Novo
mesto. Vse odredbe za izplačila sredstev so bile vsebinsko in finančno preverjene in šele
nato oddane v izplačilo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V Mestni občini Novo mesto je 9 osnovnih šol in štiri podružnice. V šolskem letu 2013/2014
je bilo v osnovno šolo vključenih 3.323 učencev. Pouk je potekal v 169 oddelkih redne
osnovne šole, ki ga je obiskovalo 3.231 učencev, v 9 oddelkih programa z nižjim
izobrazbenim standardom (OŠPP), ki ga je obiskovalo 59 učencev, ter v 5 oddelkih
posebnega programa vzgoje in izobraževanja, v katere je bilo vključenih 33 učencev.
Glasbena šola Marjana Kozine je imela 35,32 oddelkov, ki jih je obiskovalo 662 učencev.
Glasbeno šolo Marjana Kozine in Osnovno šolo Dragotin Kette obiskujejo tudi učenci iz
drugih občin. S temi občinami ima MO Novo mesto sklenjene pogodbe za kritje stroškov, ki
jih morajo po 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja šolam
zagotavljati lokalne skupnosti. Pogodbe so sklenjene za nedoločen čas, višina financiranja
pa se za vsako leto določa z aneksom k pogodbi. MO Novo mesto je obema šolama
zagotavljala vsa sredstva, ki jih mora po zakonodaji zagotavljati lokalna skupnost. Sredstva,
ki so jih občine za ta namen nakazale MO Novo mesto za leto 2014 pa so bila vrnjena
integralno v proračun. Za GŠ Marjana Kozine so bile pogodbe sklenjene s 7 občinami v
skupni višini 47.172,68 EUR (cca 33 % vseh sredstev), za OŠ Dragotin Kette pa z 11
občinami v skupni višini 36.601,99 EUR (cca 35 % vseh sredstev, potrebnih za financiranje
OŠ D. Kette).
Za sofinanciranje Posvetovalnice za učence in starše MO Novo mesto nima pravne podlage
za direktno sklepanje pogodb z drugimi občinami, zato je za leto 2014 posvetovalnica sama
sklepala pogodbe z občinami v skladu s 14. členom odloka o ustanovitvi. Pogodbe je sklenila
z občinami: Črnomelj, Metlika, Semič, Kostanjevica na Krki, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč,
Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, Šmarješke Toplice, Trebnje in Mokronog-Trebelno v
skupni višini 35.240,80 EUR (cca 23 % vseh sredstev). Sredstva so bila v celoti poračunana
pri financiranju posvetovalnice v letu 2014, tako da so bila izplačila plač zmanjšana za
navedeno višino sredstev, ki jih je posvetovalnica prejela po pogodbah.
Razvojno izobraževalni center je javni zavod za izobraževanje odraslih. Njegovo poslanstvo
je predvsem neformalno izobraževanje odraslih, v manjšem deležu pa tudi programi
formalnega izobraževanja. Vedno več podpornih aktivnosti RIC ponuja odraslim, ki se
odločajo za vseživljenjsko učenje v okviru dejavnosti kot so: informiranje in svetovanje za
odrasle, borza znanja, središče za samostojno učenje in projekt Center vseživljenjskega
učenja Dolenjska. Izvajajo pa tudi dejavnosti za ranljive ciljne skupine kot so Romi,
brezposelni, zaporniki in odrasli s posebnimi potrebami. RIC je usmerjen v projektno delo in v
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oblikovanje lokalnih in mednarodnih projektnih partnerstev. Svojo dejavnost skoraj v celoti
pokriva iz sredstev pridobljenih na državnih in mednarodnih razpisih.

ŠPORT
Za uresničevanje javnega interesa na področju športa skrbi lokalna skupnost tako, da izvaja
Nacionalni program športa Republike Slovenije, ki se nanaša na lokalne skupnosti. MONM
vsebinsko opredeli nacionalni program športa s sprejetjem Letnega programa športa, v
katerem določi programe športa in investicije, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
Na javnem razpisu MONM izbere izvajalce letnega programa športa ter z njimi sklene
pogodbo o sofinanciranju športnih programov in projektov. Pomemben del LPŠ-ja izvaja tudi
javni zavod Agencija za šport.
Zakonske in podzakonske osnove za izvajanje dejavnosti na področju športa so:
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 26/2014),
- Pravilnik o merilih za sofinanciranje LPŠ v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS, št.
28/2012),
- Pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev na področju družbenih dejavnosti,
- Letni program športa v MONM,
- Proračun MONM,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 (Ur.l. RS, št.
80/2012).
INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH
Mestna občina Novo mesto uresničuje
zagotavlja finančno podporo mladinskim
projektom in s sofinanciranjem mladinske
2014 realizirana sredstva v skupni višini
javnega razpisa.

javni interes v mladinskem sektorju tako, da
programom, programom za mlade, mladinskim
infrastrukture. Na področju mladine so bila v letu
107.355,00 EUR. Razdeljena so bila na podlagi

Zakonske podlage:
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l. RS, št. 42/2010),
- Pravilnik o izvajanju zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št.
47/2011).

URAD ZA KULTURO, ZDRAVSTVO IN SOCIALO
KULTURA
5.1. ZAKONSKE PODLAGE IN DELOVANJE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI
Temeljna zakonodaja na področju kulture na podlagi, katere izvajamo kulturno-umetniško
dejavnost v občini je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS,
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št. 77/07-UPB, 56/08, 4/2010, 20/2011 in 111/2013). Za delovanje javnih zavodov je podlaga
ZUJIK, področna zakonodaja ter ustanovitveni akti. Tako je dejavnost na področju kulture
opredeljena tudi z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01), Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/2005 in 43/2010), Pravilnikom o merilih za
ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja
kulture (Ur. l. RS, št. 28/2006, 43/2007 in 7/2009), posamezni odloki o ustanovitvi javnih
zavodov na področju kulture.
DELOVANJE JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE
Proračunska sredstva MO Novo mesto namenjena delovanju javnih zavodov na področju
kulture zajemajo: stroške plač, prispevke, delno sofinanciranje materialnih stroškov in
programskih stroškov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto. MO Novo
mesto je ustanoviteljica štirih javnih zavodov na področju kulture: Anton Podbevšek Teatra,
Dolenjskega muzeja Novo mesto, KC Janeza Trdine in Knjižnice Mirana Jarca. Največji
finančni delež »kulturnega dela« proračuna obsegajo sredstva namenjena delovanju javnih
zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MO Novo mesto
DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH
INSTITUCIJ NA PODROČJU KULTURE
Proračunska področja od konta 0840 in vključno 0860 so namenjena sofinanciranju kulturnih
in umetniških programov ter za zaščito arheološke, etnološke in kulturne dediščine. Na
področju varovanja kulturne dediščine zagotavljamo sredstva za arheološka izkopavanja na
Kapiteljski njivi na Marofu ter v manjšem obsegu tudi za ohranjanje kulturne dediščine, za
katero skrbi Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino.
V letu 2014 je realizacija na področju kulture znašala 1.945.531,30 EUR (indeks
realizacije 99,24).
Na področju »0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij«
smo sredstva razdelili na podlagi javnih razpisov in pozivov. Teh je v letu 2014 bilo 9. Višina
razpisanih sredstev je znašala 190.171,00 EUR. Vloge so ocenjevale strokovne komisije
na področju kulture. Razpisana sredstva so skoraj v celoti porabljena in s tem tudi programi
in projekti skoraj v celoti realizirani. Na podlagi razpisov in pozivov smo realizirali nekaj večjih
in odmevnejših dogodkov v organizaciji MO Novo mesto, javnih zavodov na področju kulture
ter kulturnih društev. Med odmevnejše dogodke sodijo: nastop Novomeškega simfoničnega
orkestra ob kulturnem prazniku, Novomeški likovni dnevi, programi Založbe Goga in
LokalPatriota, projekti in mednarodni uspehi najboljših novomeških kulturnih društev kot so
MePZ Pomlad, FD Kres, Pihalnega orkestra Krka in Plesnega studia Novo mesto, ki je več
kategorijah v sodobnih plesih dosegel zlate medalje na evropskem in svetovnem tekmovanju
v različnih starostnih skupinah. Realizirani so manjši projekti drugih kulturnih društev, ki jih je
občina finančno podprla skozi javne razpise (uprizoritve predstav KD Otočec, koncerti
pevskih zborov, plesni projekti v izraznem plesu) in projekte vidnejših novomeških
samostojnih kulturnih ustvarjalcev (razstave Uroša Weinbergerja, Janka Orača in Hama
Čavrka). Javni zavodi na področju kulture so v celoti realizirali program in presegli plan za
leto 2014. Anton Podbevšek Teater oziroma Gašper Brezovar je na Borštnikovem srečanju v
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oktobru 2014 prejel nagrado za "vizualni prispevek v uprizoritvi Vzgoja stoika v izvedbi Anton
Podbevšek Teatra".
SOCIALA
Lokalna skupnost v okviru proračuna podpira programe in ukrepe na področju socialnega
varstva, namenjene reševanju socialnih stisk družin in posameznikom, ki so se zaradi
različnih okoliščin znašli v materialni stiski. Na področju socialnega varstva občina
zagotavlja zakonske naloge, skrbi pa tudi za razvoj tistih občinskih programov, ki v lokalni
skupnosti predstavljajo nadgradnjo skrbi za ranljivo skupino občanov.
Cilji in njihova uresničitev

Dvig življenjske ravni vseh skupin prebivalstva, od socialno ogroženih
posameznikov in družin, otrok, marginalnih skupin, starejših in drugih, pomoči potrebnih
občanov.

Javno službo pomoč družini na domu bo občina še naprej razvijala skupaj z
izvajalcem, Domom starejših občanov. Poleg standardnih storitev, ki so opredeljene z
metodologijo, se bo javna služba razvijala v smeri izboljšanja kvalitete storitev. S tem bo
dosežen cilj zadovoljnega uporabnika.

Na področju nevladnih organizacij je v naši občini veliko število društev, katerih
aktivni člani so naši občani. Na tem področju bo občina nadaljevala tradicijo dobrega
sodelovanja in v čim večji meri tudi preko javnih razpisov sofinancirala njihove programe.
Programi socialnega varstva: letno je sofinanciranih približno 44 programov oziroma
projektov dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih
in drugih
organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo in rešujejo socialne stiske in težave
posameznikov oziroma skupin občanov.

Enkratne denarne pomoči: v skladu s Pravilnikom o enkratnih denarnih pomočeh,
ki so namenjene za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti in
reševanju socialne stiske občanov, ki so na robu preživetja. V ta namen je bilo izplačanih
preko 700 pomoči v višini 100 do 269 EUR.

Javna dela: Mestna občina Novo bo kot naročnik javnih del krila stroške razlike do
izhodiščnih plač za brezposelne osebe v višini od 5 do 25 %, odvisno od ciljne skupine, po
Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo.
 Občina subvencionira in bo tudi v prihodnje subvencionirala najemnine stanovanj
(neprofitne in tržne) za socialno ogrožene.

ROMI
Stanovanjsko reševanje Romov
Sredstva so bila namenjena nujnim investicijskim posegom za reševanjem stanovanjskih
problemov v skladu zdravstvenimi standardi za ohranjanje bivalnih pogojev v Romskih
naseljih.
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ZDRAVSTVO
Mestna občina Novo mesto skuša na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakona o zdravstveni dejavnosti in drugih aktov na področju
zdravstva doseči cilj, da je vsem občanom zagotovljena in dostopna primarna zdravstvena
oskrba in sicer tako, da skrbi za delovanje mreže javne zdravstvene službe in lekarniške
dejavnosti, izvaja in financira obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov,
financira in pospešuje razvoj preventivnih programov, financira stroške obdukcij, mrliških
ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih.
Cilji in njihova uresničitev







Spremljanje stanja na področju primarnega zdravstva in zdravja v občini
Promocija zdravega načina življenja
Zagotovitev oziroma uresničitev temeljnih načel dela na področju zdravstva –
dostopnost, prožnost, krepitev odnosa med izvajalcem in pacientom; odprtost,
odgovornost do okolja
Izvedba vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov preprečevanja
zasvojenosti
Na področju zdravstvene in lekarniške dejavnosti zagotoviti dostopnost le-te čim
večjemu številu prebivalstva pod enakimi pogoji in temu prilagajati javno mrežo.

MONM je v letu 2014 plačala prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom s
stalnim prebivališčem v MONM, ki so prejemniki denarno socialne pomoči ter za otroke do
18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Višina mesečnega
prispevka na enega zavarovanca je v letu 2014 znašala 30,52 EUR, za otroke pa
47,03 EUR.

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE
Glede na obsežnost in vsebinsko raznolikost del in nalog, ki jih Urad za razvoj in investicije
pokriva, se lahko delovna področja urada razdeli po naslednjih vsebinskih sklopih:
1. Razvojni programi, podjetništvo in gospodarstvo ter EU zadeve,
2. Komunalna dejavnost – ravnanje z odpadki Cerod, odvajanje odpadnih voda,
vodooskrba s števnino,
3. Investicije,
4. Energetika,
5. Urejanje gospodarske javne infrastrukture na območjih, za katere so sprejeti podrobni
občinski prostorski načrti,
ter vodenje upravnih postopkov s področij:
6. Izdajanje odločb o obratovalnih časov gostinskih obratov,
7. Izdajanje odločb o subvencioniranju malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni
občini Novo mesto.
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V letu 2014 so se na področju gospodarstva, razvoja in evropskih zadev izvajali razvojni
projekti, zastavljeni v okvirih lokalnih in regionalnih programskih usmeritev in aktivnosti
spodbujanja podjetništva, ki se izvajajo v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto.
Na področju investicij je urad v okviru dodeljenih pristojnosti skrbel za strokovne, razvojne,
organizacijske in upravne naloge v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem investicijskih projektov
in investicijskem vzdrževanju objektov v lasti občine ter objektih gospodarske javne
infrastrukture. Komunalna dejavnost je posebno področje, kjer se izvajajo in potrjuje
investicijsko vzdrževanje deponije v Leskovcu skladno s potrjenim planom, ki ga sprejme
Svet županov in Skupščina podjetja, ter planira in izvaja investicijsko vzdrževanje
vodovodnih in kanalizacijskih sistemov iz prihodka najemnin na podlagi letnih pogodb s
Komunalo. Velik poudarek je urad namenil področju energetike in izvajanju Lokalnega
energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto s ciljem zmanjšanja porabe energentov.
Prav tako je intenzivno potekalo spremljanje in prijave na javne razpise za pridobivanje
sredstev iz skladov EU in proračuna RS. Urad skrbi tudi za izvedbo Pogodb o opremljanju
izgradnje gospodarske javne infrastrukture na območjih, ki jih pokrivajo podrobnejši
prostorski akti občine ter vodi upravne postopke.
Ena od poglavitnih nalog urada je načrtovanje projektov in priprava ustrezne investicijske
dokumentacije, na osnovi katerih se projekti uvrščajo v Načrt razvojnih programov. Načrt
razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je obvezno sestavni del proračuna občine.
Predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju
investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta in sicer od 2014-2018,
oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in
projekte v občini. NRP je zelo pomemben dokument, saj predstavlja osnovo za sprejetje
programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev.
V NRP so vključeni projekti, ki niso v naprej in direktno določeni z zakoni, temveč odražajo
razvojno politiko občine. S tem dokumentom pa se v proračunsko načrtovanje vnaša
komponenta dolgoročnega načrtovanja. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po
področjih proračunske porabe in projektih, ter usklajuje za preteklo obdobje z dejansko
realizacijo. Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno
upoštevati Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja. V načrt razvojni programov se prednostno uvrščajo projekti in
programi, ki so že bili začeti v preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero
se sprejema proračun. Za proračunsko leto, za katero se pripravlja proračun, se vključi v
načrt razvojnih programov izdatke do višine globalnega razreza proračunskih izdatkov na
nivoju področij proračunske porabe ter glavnih programov na podlagi izhodišč proračuna za
tekoče leto, za naslednja leta pa se predvideva in kot omejitev upošteva predvidena
nominalna rast razpoložljivih sredstev v skladu s projekcijami.
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih - načrtovani izdatki
proračuna za investicije in državne pomoči , ki so prikazani po :
- posameznih projektih ali programih,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih
letih in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.
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Krovna zakonodaja, ki jo urad pri izvajanju nalog z delovnega področja upošteva:
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije,
- Zakon o javnem naročanju,
- Energetski zakon,
- Uredba o svetlobnem onesnaževanju,
- Zakon o cestah,
- Zakon o gostinstvu,
in vsi izvedbeni podzakonski akti ter občinski predpisi.

1.

RAZVOJNI PROGRAMI, PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSTVO TER EU ZADEVE

V letu 2014 je Urad za razvoj in investicije izvajal naloge in aktivnosti na področju razvojnih
projektov oz. programov, ki so že potekajo oz. so v fazi operativnih priprav nanje. Drugo
delovno področje zadeva spodbujanja podjetništva na območju Mestne občine Novo mesto.
Z Razvojnim centrom Novo mesto je Urad sodeloval pri uresničevanju zastavljenih
podjetniških programov, prav tako tudi pri snovanju in sofinanciranju skupnih regionalnih
razvojnih projektov.
Skozi celotno leto je potekalo intenzivno sodelovanje pri pripravah strokovnih podlag in
konkretnih projektnih predlogov za umeščanje v strateški regijski dokument Regionalni
razvojni program Jugovzhodne Slovenije za obdobje 2014-2020.
PODJETNIŠKI PROGRAMI:
- usposabljanje in izobraževanje ter drugi programi za podjetnike
Cilj je spodbujanje razvoja podjetništva, omogočanje dostopa do znanja in posredovanje
novosti na določenih podjetniških področjih. Del programa je namenjen izobraževanju
podjetnikov, v okviru katerega sta bila izvedena dva razpisa za jezikovne in računalniške
tečaje ter seminarje (Strogi protokol in poslovni bonton, Retorika, Kako pridobiti in zadržati
kupca ter Enostavno knjigovodstvo). Seminarjev se je udeležilo 70 podjetij z območja Mestne
občine Novo mesto. Drugi del programov je bil namenjen skupinam, ki postajajo vse bolj
pomemben generator inovacij, razvoja in novih zaposlitev, to so podjetniki začetniki,
potencialni podjetniki, startup podjetja, študentje, dijaki in ostale skupine mladih. Z namenom
dvigniti podjetniško ozaveščenost, odpiranje novih podjetij in umik mladih s trga brezposelnih
oseb so bili že v prvem letu so bili na tem novem področju izvedeni številni dogodke,
delavnice, tečaje (npr. startup vikendi, podjetniški krožki in dogodki na šolah, fakultetah,
programi za zagon podjetniške ideje, izdelava poslovnega modela, tečaji programiranja
spletnih strani in ostalih vsebin, specifični podjetniški seminarji. itd.). Odziv je bil zelo dober,
kar potrjuje dejstvo, da je potreba po takšnih programih velika.
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- inovativna dejavnost v podjetništvu
Trinajsto leto zapored je Razvojni center Novo mesto pripravil in izvedel Povabilo za
spodbujanje podjetniške inovativnosti. Skupno povabilo, je bilo izvedeno v okviru sheme
državnih pomoči de minimis s pozivom za oddajo vlog v Dolenjskem listu 19.6.2014, s
ponovitvijo 17.7.2014. Na predlog sodelujočih občin je bila imenovana Komisija za inovacije,
ki je obravnavala prejete vloge in določila predlog sofinanciranja. V roku je podalo iz MO
Novo mesto vloge za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov 11 predlagateljev, od
tega 3 predlagatelji prvič, 8 predlagateljev pa je že sodelovalo na povabilu v prejšnjih letih.
Inovativni predlogi so se nanašali na nove storitve (5), nove proizvode (4) in inoviranje
proizvodnih in poslovnih procesov (2). MO Novo mesto je v skladu s sklepi Komisije za
inovacije sklenila s predlagatelji ugodno rešenih vlog pogodbe o sofinanciranju inovativnih
predlogov in jih izvedla – nakazala predlagateljem odobrene zneske sofinanciranja dela
upravičenih stroškov inovativnih predlogov.
-








Garancijska shema za Dolenjsko (GSD) in mikrokrediti sta projekta, ki vključujeta
sredstva Ministrstva za gospodarstvo, lokalnih skupnosti in sredstva podjetnikov.
Podjetniki imajo možnost pridobiti ugodna investicijska posojila in posojila za obratna
sredstva, za samozaposlitev oziroma nove zaposlitve pri podjetnikih ter izdajanje garancij
za te kredite (nižje obrestne mere za posojila, ugodnejše razmerje med obrestnimi
merami za posojila in dane depozite, varnejše poslovanje); Realizacija za MONM 2014:
odobrenih posojil GSD: 9 (485.500 EUR)
realiziranih posojil GSD: 3 (145.500 EUR)
odobrenih posojil MIK: 7 (75.000 EUR)
realiziranih posojil MIK: 3 (25.000 EUR)
odobrenih garancij: 8 (115.650 EUR)
realiziranih garancij: 3 (14.400 EUR).

RAZVOJNI PROJEKTI IN PROGRAMI
RC je v vlogi regijskega nosilca oz. koordinatorja, ki na osnovi prepoznanih potreb regije in
posameznih občin pripravlja vsebinsko usklajene razvojne programe, v katerih občine
sofinancirajo svoje lokalne projekte v razmerju do višine odobrenih državnih oz. EU sredstev.
Urad je v letu 2014 spremljal in se po potrebi aktivno vključeval v regijske razvojne projekte
in programe.
- REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM JVS 2014 -2020:
Regionalni razvojni program je temeljni, vsebinski dokument, ki bo na podlagi ocene stanja v
regiji in identificiranih razvojnih programov opredelil investicijska področja, v katera se bo
vlagalo v naslednjem programskem obdobju 2014-2020. Poleg uskladitve razvojnih ciljev v
regiji, se določijo instrumenti in ukrepi ter ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Regionalni
razvojni program je eden izmed stebrov za doseganje skupnih ciljev in je institucionalno
opredeljen v 13. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
RRP za regijo JV Slovenija za novo programsko obdobje 2014-2020 vključuje temeljna
izhodišča sedanjega programskega dokumenta regije ter upošteva razvojno specializacijo
regije, ki temelji predvsem na velikih gospodarskih družbah in analizi trenutnega stanja v
regiji.
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V letu 2014 so potekala usklajevanja s krovnima dokumentoma, potrjenima s strani Evropske
komisije, in sicer Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje
2014-2020 in Operativnim programov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020; ugotavljala so se posamezna prioritetna področja in prepoznavali razvojni
projekti. Glede na dejstvo, da gre za zelo pomemben, krovni dokument razvojnega
načrtovanja JV Slovenije, se je Mestna občina Novo mesto z vso odgovornostjo vključila v
proces njegove priprave. Predstavniki občinske uprave so operativno sodelovali v delovnih
odborih oz. skupinah po posameznih prioritetnih področjih: Gospodarstvo, Infrastruktura,
okolje in prostor, Človeški viri in družbena blaginja, Kmetijstvo in podeželje in Turizem in
dediščina. Na podlagi zaznanih potreb, načrta razvojnih programov in v skladu s strateškimi
usmeritvami, ki izhajajo iz Partnerskega sporazuma ter Operativnega programa, je Mestna
občina Novo mest prepoznala svoje razvojne prioritete ter na njihovi osnovi pripravila 36
projektnih predlogov za programiranje razvojne politike občine in regije JV Slovenija ter s tem
vključitev v prihodnjo finančno perspektivo za črpanje evropskih sredstev.
- REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - RDO
Regionalna destinacijska organizacija JV Slovenije (RDO JV SLO) opravlja funkcije
destinacijskega managementa, ki kot model upravljanja destinacije temelji na načelu javnozasebnega partnerstva, kar pomeni iskanje sinergij in skupnih interesov oz. stebrov (javni,
zasebni in civilni sektor).
Med glavne aktivnosti RDO JV SLO v letu 2014 spadajo:
 oblikovanje nove izdaje regijskega kataloga turistične ponudbe destinacije z distribucijo
kataloga; izdelava ostalih promocijskih materialov (letak z zemljevidom, zloženka s
turističnimi programi ter paketi),
 priprava in objava promocijskih člankov za domačo javnost v revijah (Dobra ideja, Eko
dežela) ter za tujo javnost v reviji Slovenia Summer Guide 2014,
 osveževanje vsebin spletnega portala destinacije www.visitdolenjska.info, administracija
družbenih omrežij (Facebook in Twitter) skladno z usmeritvami SPIRIT Slovenij o uporabi
digitalnih komunikacijskih orodij, urejanje ter aktualizacija aplikacije za pametne telefone,
osveževanje regijskega koledarja prireditev na spletem portalu destinacije,
 oblikovanje ter distribucija e-informatorja namenjenega turistom, gradnja baze enaslovov,
 oblikovanje ter distribucija e-informatorja za turistične ponudnike v regij z namenom
obveščanja o poslovnih priložnostih v turizmu ter sodelovanja v aktivnostih RDO,
 promocijske aktivnosti na lokalnih prireditvah, sejmih ter dogodkih drugih RDOjev
(MalVin, Dobimo se v mestu, kolesarska dirka Gabrje, Dnevi destinacije v Šmarjeških in
Dolenjskih Toplicah, Srednjeveški dan v Žužemberku, festival Marmelada 2014,
mednarodni sejem Bonaca v Portorožu, 4 dnevna predstavitev destinacije v Strassbourg,
 predstavitev regijske turistične ponudbe ter paketov na Slovenski turistični borzi v Novi
Gorici ter uspešna prijava in izvedba študijske ture za tuje touroperaterje po Dolenjski,
 oblikovanje ter urejanje baze organizatorjev potovanj in potovalnih agencij iz tujine,
 krepitev sodelovanja z lokalnimi ponudniki ter organizacijami s področja turizma (npr.
Zavod za turizem Novo mesto, turistično informativni centri po regiji, turistična društva…)
ter povezovanje z gospodarskim sektorjem (Terme Krka) in ostalimi ponudniki,
 povezovanje z drugimi 12 RDOji po Sloveniji z namenom večje prepoznavnosti,
optimizacije stroškov in izmenjave izkušenj ter dobrih praks,
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utrjevanje sodelovanja s SPIRIT Slovenija (sektor za turizem) pri načrtovanju
promocijskih aktivnosti ter druge oblike sodelovanja,
razvijanje novih distribucijskih poti in komunikacijskih orodij ter vzpostavljanje pogojev za
implementacijo (spletna prodaja, regijski ITP).

RDO se prizadeva zagotavljati ugodno podporno okolje za razvoj turizma, zato redno
spremlja razpise, s pomočjo katerih bi pripeljati nove rešitve pri razvoju konkurenčne
turistične ponudbe v vseh občinah. Pripravljen je tudi konkreten projekt za umestitev v RRP
2014-2020 »Povečanje izvoza kakovostnih turističnih produktov, implementacija standardov
zelenega turizma ter enotna promocija konkurenčne ponudbe destinacije JV Slovenija na
mednarodnih trgih«.
- LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) - LEADER
Program Leader je 4. os Programa razvoja podeželja (PRP) in je sofinanciran iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki je eden izmed treh strukturnih skladov
EU. Program Leader se v Sloveniji izvaja za obdobje finančne perspektive 2007 - 2013.
Možnost za izvajanje programa Leader v Sloveniji imajo le lokalne akcijske skupine (LAS),
potrjene s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Lokalna akcijska
skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) je ta status pridobila, s tem pa tudi možnost za
črpanje sredstev iz programa Leader v obdobju 2007 - 2013. Organ upravljanja LAS-a za
DBK je Razvojni center Novo mesto. Iz pristopa Leader so financirani projekti, s ciljem
razvoja podeželja in dvig kvalitete življenja na podeželju ter razvoj podjetništva na podeželju.
Najpomembnejše aktivnosti LAS v letu 2014:
 Sodelovanje pri pripravi Uredbe za izvajanje programa Leader, Partnerskega sporazuma,
Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2014 2020, organiziranje ogledov
primerov dobrih praks in študijske ekskurzije, sodelovanje na delavnicah za pripravo
novih idejnih predlogov, sodelovanje z MKO in ostalimi LAS v Sloveniji. Aktivno
sodelovanje je potekalo tudi pri pripravi predloga za izvajanje pristopa CLLD v Sloveniji.
 Priprava evalvacijskega poročila o izvajanju Lokalne razvojne strategije LAS DBK 2007 2020. V okviru lokalne razvojne strategije je bilo izvedenih 50 projektov. Trije projekti se
nahajajo v zaključni fazi. Naloga evalvacija je bila pregled projekt na terenu in razgovor z
nosilci projektov. Na osnovi izvedene evalvacije na terenu je bil izdelan pisni material, ki
vključuje izvedbo LRS glede na zastavljene cilje, uresničevanje SWOT analize in
finančno izvajanje LRS.
 Pristop k izdelavi brošure projektov LAS DBK, kamor bodo vključeni vsi izvedeni projekti.
Tisk je predviden v letu 2015..
 Organizacija strokovne ekskurzije v Vulkanland 16.06.2014, ki je vključevala ogled
primerov dobrih praks: predstavitev certificiranih pridelkov in izdelkov iz Riegersburga,
Strokovna ekskurzija je bila organizirana s ciljem spodbuditi lokalno pridelavo na območju
Dolenjske in Bele krajine, tudi s pomočjo skupne tržne znamke, ki se je na tem območju
že začela razvijati.
 Organizacija okroglih miz/posvetov - v lokalni razvojni strategiji predstavlja lokalna oskrba
eno izmed pomembnejših prioritet, zato sta bili na to temo organizirana dva posveta, in
sicer: - oblikovanje jedi in pijač za vključitev v tržno znamko Dobrote Dolenjske razvite v
okviru programa Leader in - Delavnica za rokodelce.
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Mladi so zelo pomembna ciljna skupina pri izvajanju programa Leader, zato so aktivnosti
potekal tudi za to ciljno skupino.
Za krepitev partnerstva z ostalimi LAS iz območja Slovenije je bila organizirana strokovna
ekskurzija v Prekmurje (04.09.2014), LAS pri dobrih ljudeh. Tema strokovne ekskurzije je
bila ogled dobrih praks projektov sofinanciranih tudi iz sredstev Leader.

INKUBATOR
Podjetniški inkubator Podbreznik (PIP) je eden od 21 subjektov inovativnega okolja v
Sloveniji, katerega upravljavec je Razvojni center Novo mesto. V letu 2014 se je nadaljevalo
uresničevanje zastavljene strategije delovanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik.
Sledenje strategiji razvoja Slovenije za odboje 2014-2020 zahteva velik poudarek na
spodbujanju START UP podjetništva. V PIP se poskuša osredotočiti in nuditi podporo
inovativnim podjetjem v zagonu in realizirati inovativne podjetniške ideje, zasnovane na
znanju.
V letu 2014 so bile predstavljene pomembne novosti, z upoštevanjem trenda sodobnega
podjetništva in razvijanja učinkovitega podpornega okolja. Še posebej bi izpostavili:
Coworking Podbreznik, Pisarna v naravi Podbreznik, Izdelovalnica – MakerSpace ter številne
podjetniške dogodke in delavnice: Demo dan Podjetniška ura na Osnovni šoli Bršljin;
delavnice Erazmus+; Obisk finskega veleposlanika g. Pekka Metso; Start:Up Roadshow
Novo mesto; Startup vikend Novo mesto; otvoritev skupnosti DesignOn; družabni dogodek
Kaj je novega; dogodek Mlade glave na obisku; dogodek Zelena delovna mesta; Projektna
poletna šola programiranja; Jutranja kavica – novosti inkubatorja Podbreznik; obisk
Ekonomske šole-predstavitev podjetniških možnosti za študente – višja strokovna šola
(Ekonomska šola NM); Zaposlitveni klub NM; Arduino Day; predstavitev regije JV Slovenija
na Expo Milano 2015.
Veliko naporov je bilo namenjenih pospeševanju podjetništva med mladimi in s tem
umaknitev izobraženih in sposobnih mladih iz trga dela v lastno razvijanje posla.
V letu 2014 je v PIP vstopila šest novih podjetij, opravljenih je bilo tudi nekaj ogledov
prostorov, odzivi nekaterih podjetij glede vstopa v PIP se še pričakuje. S podjetji se izvaja
tudi predinkubacijska doba.
Ugotavlja se, da so podjetnikom zanimive vzporedne dejavnosti, ki jih inkubator omogoča.
Zato so se v zadnjem letu intenzivno začele razvijati nove vsebine in dodatne aktivnosti, kot
so:
 Delavnice za Lean startup podjetništvo, ki predstavlja pomembno obliko ustanovitve in
rasti v sodobnem podjetništvu.
 Delavnice o marketingu – ponudba kakovostnih programov, ki bodo okrepili aktivnosti
marketinga in prodiranja na nove trge v podjetjih.
 Delavnice programiranja – delavnice: v okolju raste potreba po programerskih znanjih.
Ker sta potrebna infrastruktura in znanje na voljo, je potrebno vpeljati nove oblike tečajev
za vse zainteresirane.
 Ponovna izvedba programa KickUP. Gre za 3 mesečni pospeševalni program
podjetniških startup idej.
 Nadgradnja spletne strani inkubatorja; sprotno ažuriranje ter nadgradnja spletne in
Facebook strani, ažurirane Linkedin profila, po potrebi prenavljanje in prilagajanje
trendom.
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Ustanovitev skupnosti rastočih podjetij (skupaj z obrtno in gospodarsko zbornico,
srečanje enkrat na mesec, kjer se predstavljajo zgodbe, načrti, iščejo povezave).
Dan odprtih vrat, kjer lahko podjetja pridejo na kratek sestanek s mentorji in tveganim
kapitalistom.
»Jutranje kavice« – dogodki z zanimivimi gosti, ki lahko ponudijo specifično znanje
podjetnikom in predstavijo novosti inkubatorja oz. možnosti podpornega okolja.
Letni Bilten PIP
Pomoč pri razvoju in trženju novega izdelka, postopka ali storitve.
Aktivnosti za promocija za privabljanje novih članov v inkubator in zapolnite razpoložljivih
kapacitet.

SPREMLJANJE DRŽAVNIH IN EU RAZPISOV
- Redno, tedensko spremljanje javnih razpisov, objavljenih v Uradnih listih in na spletnih
straneh ministrstev ter drugih objavah.
- Priprava tedenskih informacij o aktualnih javnih razpisih s področij delovanja občinske
uprave, javnih zavodov in drugih subjektov na območju občine.
- Kontinuirano obveščanje potencialne prijavitelje o aktualnih javnih razpisih in tedensko
objavljanje povzetkov aktualnih razpisov na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
- Urad je po potrebi izvajal tudi strokovno tehnično pomoč pri pripravi splošne razpisne
dokumentacije za projekte, v pristojnosti drugih uradov OU Mestne občine Novo mesto in
zunanjih prijaviteljev.

2.

KOMUNALNA DEJAVNOST – RAVNANJE Z ODPADKI CEROD, ČIŠČENJE IN
ODVAJANJE ODPADNIH VODA, VODOVODNI SISTEMI

Na uradu se načrtuje in izvaja investicijsko vzdrževanje na področju čiščenja in odvajanja
odpadnih voda, na področju vodovodnih sistemov ter na področju ravnanja z odpadki.
Investicijsko vzdrževanje deponije Leskovec je opredeljeno v Poslovnem planu javnega
podjetja CeROD d.o.o. (v nadaljevanju CeROD) za tekoče leto in ga sprejme Svet županov
in Skupščina podjetja. Plan investicijskega vzdrževanja na področju kanalizacijskih sistemov
in vodovodnih sistemih se sprejme vsako leto po sprejetju proračuna ter podpiše letna
pogodba z javnim podjetjem Komunalo Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala).
ČIŠČENJE IN ODVAJANJE ODPADNIH VODA
Na področju investicijskega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov je v sodelovanju s
Komunalo potekala sanacija kanalizacijskih odsekov ter intervencij, in sicer:
- sanacija kanala Lobetova ulica,
- sanacija kanalizacije Ljubljanska cesta,
- sanacija kanalizacije Koštijalova,
- sanacija kanala Veliki Slatnik,
- sanacija kanalizacije v delu Ragovske ulice,
- sanacija kanala Šmihel.
V sklopu investicijskega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov je MONM izvedla tudi
obnovitvena dela na objektih in opremi ter izvajala interventna popravila:
- sanacija črpališča Brod, Loka, Ločna, Dolž.
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VODOVODNI SISTEMI
Na področju investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov so bili v sodelovanju s
Komunalo, zaradi dotrajanosti sanirani naslednji vodovodni odseki:
- obnova vodovodnega omrežja Šegova,
- obnova vodovoda Veliki Orehek,
- Obnova vodovoda Prečna,
- obnova vodovoda Mali Orehek,
- obnova vodovoda Dolenje Kamence,
- povezovalni vodovod Stopiče
V sklopu investicijskega vzdrževanja so bila izvedena tudi obnovitvena dela na vodohranih
ter ostali opremi ter interventna popravila.
RAVNANJE ZA ODPADKI
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov ravnanja z odpadki CeROD, v sodelovanju
z javnim podjetjem CeROD, so bila v letu 2014 realizirana naslednja investicijska dela:
- nadgradnja plinske mreže,
- tesnjenje brežin sklede odlagališča,
- ter investicijska nabava in vzdrževanje objektov.
Urad je zadolžen tudi za nadzor nad vodenjem in vzdrževanju katastra za komunalno
infrastrukturo. Naloge izvaja izvajalec gospodarske javne službe Komunala Novo mesto.
Hkrati se v uradu vrši nadzor nad vzdrževanjem javnega hidratnega omrežja, za katerega je
pooblaščeno javno podjetje Komunala.

3.

INVESTICIJE

Načrtovanje investicij temelji na strateških dokumentih MONM, načrtu razvojnih projektov,
obveznosti iz zakonskih določil, s težnjo k zagotavljanja osnovne komunalne infrastrukture
vsem občanom ter zagotavljanju varnosti in zdravja občanov. Pri umeščanju investicij v letni
proračun sta eden od kriterijev tudi pripravljenostjo projekta ter možnost sledenja državnim
usmeritvam v obliki pridobivanja sredstev sofinanciranja. Za uspešno realizirano investicijo je
potrebno kvalitetno vodenje investicije v vseh fazah (koordinacija in vodenje investicije po
planu financiranja in času, priprava projektne naloge, pridobitev strokovnih podlag,
elaboratov in načrtov, pridobitev upravnih dovoljenj, priprava razpisov in oddaja dela,
prevzem dela, ocenitev kakovosti izvajalcev, uveljavljanje garancije,…). Poleg strokovnosti,
ki jo zahteva vodenje investicij, je za celovit pristop pomembno povezovanje različnih
področij znanja, kar pomeni tesno sodelovanje tudi z drugimi uradi občinske uprave (odkupi,
izvedba JN, …).
Del investicij se pokriva tudi v ostalih uradih MONM, in sicer: Uradu za šolstvo, šport in
mladino (investicijsko vzdrževanje športnih objektov), Uradu za kulturo, zdravstvo in socialo
(investicije in investicijsko vzdrževanje s področja romov in zdravstva) ter Uradu za
gospodarske javne službe, okolje in promet (Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema
in izgradnja CČN, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, cestnega omrežja in priprava
projektne dokumentacije s cestnega področja).
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OBJEKTI V LASTI MONM, VRTCI, ŠOLE
Na uradu se opravljajo načrtovanju in izvajanju investicijskega vzdrževanja objektov v lasti
MONM ter objektov, v katerih deluje občinska uprava in zavodi za izvajanje predšolske in
šolske dejavnosti. Plan investicijskega vzdrževanja za te objekte se uskladi po sprejetem
proračunu v sodelovanju z zavodi, ki imajo objekte v upravljanju. V sklopu investicijskega
vzdrževanja vrtcev so bile v letu 2014 izvedena vzdrževalna dela v vrtcu na OŠ Drska,
nabava kuhinjske opreme v Pedenjpedu, dobava in montaža ograje ob vrtcu Metka in Videk,
ureditev parkirišča ob enoti Rdeča kapica in sanacija talne rešetke v Metki, ureditev igrišča v
Pedenjpedu, prenova sanitarij v enoti Škratek (Dragotin Kette), zamenjava sistema
požarnega javljanja v enoti Pedenjped, prenova sanitarij v Rdeči kapici, nabava klimatskih
naprav v enoti Pedenjped in v Cicibanu, nabava opreme za kuhinjo v Labodu, sanacija
sanitarij in umivalnic v enoti Labod, sanacija upravne stavbe Ciciban, nabava tovornega
vozila Furgon, sanacija kanalizacije v enoti Kekec in sanacija asfalta v enoti Marjetica ter
nabava hladilne omare in sušilnega stroja ter popravilo strehe za vrtec ob OŠ Stopiče. Pri
investicijskem vzdrževanju osnovnih šol je bila izveden zamenjava bojlerjev za toplo vodo v
OŠ Dragotin Kette, nabava stavbnega pohištva za posvetovalnico za otoke, zamenjava kotla
za ogrevanje ter ureditev fasade na objektu posvetovalnice, prekritje telovadnice na OŠ Grm,
sanacija radona v podružnični šoli Birčna vas, ureditev atletske steze v OŠ Stopiče, ureditev
tlakov v OŠ Brusnice, ureditev igrišča ob OŠ Otočec, sanacija tople vode v OŠ Bršljin ter
odprava napak po inšpekcijskih odločbah na OŠ Bršljin ter sofinanciranje ureditve fasade na
glasbeni šoli. V sklopu investicijskega vzdrževanja objektov v lasti MONM pa se je izvedla
kot ena od večjih investicij ureditev 7 stanovanj za potrebe socialnih stanovanj, za katera so
bila v letu 2014 izvedena vsa gradbeno - obrtniška dela, v letu 2015 pa je potrebno dokončati
še dela na strojnih inštalacijah za potrebe ogrevanja.
Večje investicije so se izvajale predvsem na objektih, kjer se izvaja šolska dejavnost. V letu
2014 je bila izvedena energetska sanacija Osnovne šole Grm. Dela so se izvajala v času
poletnih počitnic. Sofinancerska sredstva so bila pridobljena tudi iz kohezijskih sredstev. V
sklopu sanacije je bila izvedena menjava stavbnega pohištva na obodu stavbe, izvedla se je
izolacija podstrešja in fasade ter zamenjana je bila približno polovica radiatorjev. Namestili so
se tudi termostatski ventili. Predmetna investicija bo imela vpliv na zagotavljanje prihrankov
energije. V letu 2014 je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca za energetsko prenovo
podružnične šole Mali Slatnik. Na prvi javni razpis nismo prejeli nobene ponudbe, zato je
bil razpis ponovljen. Zaradi pritožbenih postopkov v letu 2014 ni prišlo do izvajanja del,
ampak samo do izbora izvajalca. Dela se bodi izvajala v letu 2015 v času zimskih in poletnih
počitnic. Na OŠ Drska je bila izvedena sanacija obstoječe terase z menjavo uničene toplotne
izolacije ter izvedba steklenih nadstreškov. V letu 2015 je potrebno pridobiti se uporabno
dovoljenje. Na OŠ Center se izvaja fazna prenova stavbnega pohištva. V letu 2014 je bila
izvedena delna menjava oken na južni strani objekta in sicer je bilo zamenjanih 34 oken.
Zamenjati je potrebno še okna na polovici objekta.
ŠPORT
Na področju športa večjih investicij v preteklem letu ni bilo. Izdelani so bili projekti za
pridobitev gradbenega dovoljenja ter vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za
objekt Vzhodne tribune Portoval. Izdelana je bila tudi investicijska dokumentacija.
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Konec leta 2014 je bil objavljen razpis Fundacije za šport za financiranje v športno
infrastrukturo. MONM je prijavila dve investiciji, in sicer Energetsko sanacijo Športne dvorane
Marof in Ureditev razsvetljave na stadionu Portoval. MONM je strokovno pomoč pri pripravi
vloge in usklajevanju projektne in investicijske dokumentacije nudila tudi prijaviteljema
Agenciji za šport za investiciji Ureditev garderob ob nogometnem igrišču za umetno travo v
Portovalu in Prenovo športnega parka Loka, ter KS Mali Slatnik za prijavo investicije
Večnamensko igrišče na Malem Slatniku. Rezultati glede uspešnosti prijav bodo znani v letu
2015.
KULTURA
Na področju objektov namenjenih kulturni dejavnosti so se izvajala investicijska vzdrževalna
dela in rekonstrukcije na objektih Knjižnica Mirana Jarca (sanacija lesenega stropa), Jakčev
dom (fasada) ter KCJT (streha, podest stopnišča in elektroinštalacije). Ena večjih investiciji
na podorčju kulture pa je bila sanacija Mestnega obzidja Šance, ki se je izvajala v
sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Novo mesto. Izvedena
je bila sanacija obzidja v dolžini cca 122 m.
TURIZEM
Mestna občina Novo mesto je sofinancirala investicijo Ureditev zelenih površin v sklopu
UN ŠRP Portoval, ki zajema ureditev piknik prostora ob teniških igriščih. Investicijo je vodil
Zavod za turizem Novo mesto.
KOMUNALNA DEJAVNOST
Na področju komunalne dejavnosti je bila ena od večjih investicij projekt »Regijski center za
ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza« (v nadaljevanju CeROD II) je skupni projekt 15
občin in je nadgradnja in modernizacija obstoječega sistema obdelave odpadkov CERO
Dolenjske I. faza. Nosilka investicije je Mestna občina Novo mesto, investicijo skladno s
pogodbo in poblastili vodi podjetje CeROD. Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki
Dolenjske II. faza« obsega:
 Izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode (že izvedeno)
 Izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO)
 Izgradnjo infrastrukture za izrabo odlagališčnega plina za proizvodnjo električne
energije
 Zunanja in prometna ureditev
 Centralnega informacijskega sistema (CIS)
Za izvedbo projekta CeROD II, smo od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj prejeli odločbo o sofinanciranju projekta (št. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska – 2.faza, št.
3083-17/2005/43, z dne 25.8.2011) ter na podlagi dopolnitve vloge še spremembo odločbe
(št. KS OP ROPI/4/1/ Dolenjska – 2. Faza/1 z dne 28.11.2013). Čistilna naprava je bila
zgrajena in predana v uporabo v načrtovanem rok, v teku pa je drugi del izvedbe projekta
CeROD II po sklenjenih izvajalskih pogodbah za projektiranje in gradnjo projekta CeROD II –
MBO, ki zajema izgradnjo objektov MBO, elektroenergetsko izrabo plina, informacijski sistem
in prometno ter zunanjo ureditev za potrebe obdelave 41.000 ton odpadkov letno, za nadzor
in obveščanje javnosti. V letu 2014 je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
ki je bil v juliju 2014, brez priloženega okoljevarstvenega dovoljenja, predan z vlogo za izdajo
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gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Novo mesto. Zaradi zapletov pri pridobivanju
okoljevarstvenega dovoljenja, ki je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za
predvideno gradnjo, aktivnosti na investiciji niso potekale skladno z načrtovanim terminskim
in finančnim planom.
Za investicijo Prenova mestne tržnice do danes še vedno nismo pridobili gradbenega
dovoljenja, kljub temu da je bila zadnja javna obravnava v mesecu juniju 2014.
Čiščenje in odvajanje odpadnih voda
V letu 2014 so bile na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda realizirane naslednje
investicije:
- Kanalizacija Gabrje,
- Kanalizacija v KS Birčna vas,
- Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik,
- Kanalizacija Lešnica,
Vodovodni sistemi
V letu 2014 je bila naročena projektna dokumentacija za Vodovod in kanalizacijo Ždinja
vas. Podpisana je bila pogodba z izvajalcem za projektiranje in izvedbo vodarn, ki jih je
zaradi kvalitete in zadostnih količin potrebno izvesti v sklopu Hidravličnih izboljšav
vodovodnega sistema Dolenjske. V letu 2014, kljub popolni vlogi za izdajo odločbe za
sofinanciranje, le ta s strani pristojnih organov ni bila izdana.
CESTNO GOSPODARSTVO
Naloge s področja cestnega gospodarstva so se v letu 2014 izvajale v dveh uradih. Urad za
razvoj in investicije je v dogovoru z Uradom za gospodarske javne službe, okolje in promet,
po reorganizaciji občinske uprave, s primopredajo del in nalog, prevzel del investicij s
cestnega področja. Tako je urad vodil vse aktivnosti v zvezi z izvedbo investicij na področju
občinske cestne infrastrukture, kar vključuje pridobivanje investicijske in projektne
dokumentacije, vseh potrebnih upravnih soglasij in dovoljenj, sodelovanje pri pridobivanju
zemljišč, potrebnih za izvedbo investicij, priprave in izvedbe postopkov javnih naročil za
oddajo del in storitev, vodenje investicij, prevzem investicije, končni zaključni obračun in
predaja končane investicije v uporabo.
Poleg vseh opravil, ki jih zahteva področje vodenje investicij občinskih cest, je potekalo tudi
sodelovanje oz. koordinacija nalog z državnimi organi na področju priprave in izvedbe
investicij državnih cest, ki se sočasno financirajo iz državnega in občinskega proračuna, na
podlagi predhodno sklenjenih sporazumov o sofinanciranju.
V letu 2014 so se na uradu koordinirale naslednje aktivnosti na področju občinskih cest:
- Obnova Smrečnikove ulice: priprava projektne dokumentacije PGD in PZI, odkupi
(nadaljevanje v leto 2015),
- Obnova Bršljin (križišče Straške ceste – Ljubljanska cesta) – most čez Bršljinski potok:
izvedba,
- Rekonstrukcija LC 295200 od priključka za Leskovec do priključka za Cerod: zaključena
izvedba in naročena parcelacija po končani izvedbi.
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V letu 2014 so se na uradu koordinirale naslednje aktivnosti na področju državnih cest:
- Izgradnja krožišča na Otočcu na R2-448/0223: gradnja zaključena v letu 2013, v letu
2014 je bil izveden tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje,
- Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (Mali Slatnik-Petelinjek): zaključek izvedbe, v
letu 2015 je potrebno urediti še sporne meje.

4.

ENERGETIKA

Med dejavnosti samoupravnih lokalnih skupnosti spada po Energetskem zakonu tudi
energetsko načrtovanje in organizacija javnih služb s področja energetike. Energetska
politika je tako del dolgoročnega načrtovanja v občini. Energetski zakon navaja, da so
izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti dolžni v svojih razvojnih dokumentih
načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z
nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.
Lokalna skupnost se v področje energetike vključuje kot:
- porabnik energije (občinske stavbe, kot so osnovne šole, občinski uradi, dvorane za
prireditve, zdravstveni domovi, domovi za ostarele, športne dvorane, javna razsvetljava,
vozni park, itd. – potrebujejo energijo za ogrevanje, pripravo tople vode, hlajenje,
razsvetljavo, pogon električnih aparatov, javni transport, idr.),
- podeljevalec koncesije podjetjem za oskrbo z energijo,
- občinski planer na področju razvoja, prostorskega načrtovanja, industrijskega in
stanovanjskega razvoja, prometnih in komunalnih ureditev, itd.
- usmerjevalec lokalnega razvoja (odpiranje svetovalnih energetskih pisarn za občane,…).
Lokalna skupnost je na podlagi Energetskega zakona dolžna pripraviti in sprejeti lokalni
energetski koncept, s katerim na podlagi analize obstoječega stanja določi način bodoče
oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne
energije ter uporabo obnovljivih virov energije.
Energetski koncept občine je temeljni planski dokument za osnovanje enotne politike občine
na področju oskrbe in rabe vseh vrst energije. Na osnovi izdelanega energetskega koncepta
lokalna skupnost izvaja programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije
v okviru svojih pristojnosti. Mestna občina Novo mesto ima sprejet energetski koncept občine
iz leta 2008, njegova veljavnost pa je 10 let.
V proračunu je zagotovljena stalna postavka Energetika, kjer so sredstva zagotovljena za
izvajanje ukrepov na področju energetike skladne z Lek ter pripravo projektne dokumentacije
in investicijske dokumentacije za potrebe energetskih sanacij.
ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO
Energetsko knjigovodstvo je temeljni sistem za dobro gospodarjenje z vidika porabe
energentov. Na podlagi jasne evidence porabe omogoča vpogled v stanje objekta,
posledično pa omogoča določitev prioritetne liste ukrepov za sanacije z namenom
zmanjševanja porabe energentov. Mestna občina Novo mesto vodi energetsko knjigovodstvo
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za petinštirideset javnih objektov in za devetindvajset odjemnih mest javne razsvetljave. V
letu 2014 je poteklo obstoječe naročilo najema licence programa za izvajane energetskega
knjigovodstva, zato smo konec leta pristopili k javnemu naročilu male vrednosti najema
licenc za uporabo programske opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva v Mestni
občini Novo mesto. Zaključek javnega naročila in izbira najemodajalca bo izveden v začetku
leta 2015. Z novim programom se energetsko knjigovodstvo razširja na vsa odjemna mesta
javne razsvetljave.
ENERGETSKA SANACIJA STAVB
Eden najpomembnejših dolgoročnih projektov občine je tudi postopna energetska prenova
stavb v javni lasti z namenom zmanjševanja stroškov za električno energijo in zmanjševanja
okoljskih posledic energetsko potratnih stavb. Prvi korak za energetsko prenovo objektov je
izvedba energetskih pregledov na objektih, s katerimi se ugotovi pomanjkljivosti objektov in
možnosti sanacije. Nato sledijo projekti za izvedbo energetskih sanaciji stavb, s katerimi
ovrednotimo in določimo način izvedbe ukrepov, ki so bili ugotovljeni v energetskem
pregledu kot nujni in ekonomsko upravičeni.
V letu 2014 je Mestna občina Novo mesto izvedla postopek izdelave razširjenega energetska
pregleda za stavbe Osnovna šola Mali Slatnik in občinski objekt Seidlova cesta 1. Na podlagi
energetskih pregledov za osnovno šolo Mali Slatnik, vrtca Pedenjped enota Pedenjped in
Metka je bila v letu 2014 izvedena projektna dokumentacija za energetsko prenovo
omenjenih objektov. V letu 2014 je bila predvidena izvedba 1. faza energetske sanacije
objekta OŠ Mali Slatnik in vrtca Najdihojca. Objavljen je bil razpis za javno naročilo gradnje
po postopku oddaje naročila male vrednosti. S strani neizbranega ponudnika na javnem
razpisu, je bil podan zahtevek za revizijo postopka. Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov javnih naročil je zahtevek za revizijo zavrnila. Zaradi revizijskega postopka se je
izbira izvajalca zavlekla v zimski čas, zato začetek del ni bil možen. Dela so prestavljena v
leto 2015.
Uspešno se je izvedla energetska sanacija OŠ Grm, ki je bila tudi sofinancirana s strani
Ministrstva za infrastrukturo.
Na osnovi podatkov iz energetskega knjigovodstva smo izračunali porabo energije za
potrebe ogrevanja v šolah in vrtcih v lasti Mestne občine Novo mesto. Glede na porabo
energije v objektih (prikaz za osnovne šole Tabela 1 in vrtce Tabela 2) se planirajo tudi
sanacijski ukrepi na objektih v obliki investicijskega vzdrževanja objektov ali kot celostna
energetska sanacija objekta.
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Tabela 1: Pregled rabe energije v osnovnih šolah
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Tabela 2: Pregled rabe energije v vrtcih

Naziv objekta

Naslov

Priključna
moč kur.
Naprav

Vrsta goriva

Poraba
Leto
Ogrevalna Poraba toplote energentov
izdelave,
površina za ogrevanje za ogrevanje
obnove
2014
šol. leto 13/14
šol. leto
kotlov
13/14

kW
VVE Pedenjped 1. Pedenjped

m

2

kWh/leto

3

l ali Sm

Energijsko
število
2008
2

Energijsko
število
2014
2

kWh/m /leto kWh/m /leto

Šegova ulica 22

daljinsko
3
ogrevanje zem. Plin (Sm )

1426

152867

168

107,2

VVE Pedenjped 2. Rdeča kapica

Šegova ulica 5

daljinsko
3
ogrevanje zem. Plin (Sm )

445

36227

169

81,4

VVE Pedenjped 3. Metka

Kettejev drevored 5 2 x 42

zem. Plin (Sm )

VVE Pedenjped 4. Ostržek

Danila Bučarja 2

zem. Plin (Sm )

VVE Pedenjped 5. Videk
VVE Pedenjped 6. Pikapolonica

2 x 50

3

2004

516

57000

6000

122

110,5

3

2009

737

95000

10000

261

128,9

320

52250

5500

174

163,3

2007

225

25600

2000

140

113,8

2008

1353

245

98,3

3

Foersterjeva ulica 12 39,7 + 24

zem. Plin (Sm )

Brezje 8

24

UNP

7. VVE Ciciban - Ciciban

Ragovska ulica 18

46 + 46 + 24 zem. Plin (Sm )

8. VVE Ciciban - Bibe

Seidlova cesta 40

zem. Plin (Sm )

9. VVE Ciciban - Kekec

Smrečnikova ulica 16 46

zem. Plin (Sm )

10. VVE Ciciban - Labod
VVE Ciciban 11. Marjetica

Seidlova cesta 33

225

Lešnica 15

27

3

3

402

133000
14000
Prostori so ogrevani iz skupne
kotlovnice bloki. Podatkov o
porabi ni.

143

3

2011

248

29925

3150

268

120,7

zem. Plin (Sm )

3

2003

1148

156750

16500

206

136,5

kurilno olje

2005

169

58000

5800

193

343,2
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JAVNA RAZSVETLJAVA
Slovenija sodi med države z najvišjimi stroški električne energije za javno razsvetljavo v
evropskem merilu. Vzrok za to je predvsem v preobilnosti, zastarelosti in posledični
energetski potratnosti razsvetljave. Javna razsvetljava je tudi največji vir svetlobnega
onesnaževanja. Podatki kažejo, da je Slovenija s povprečno porabo 90 kWh/prebivalca
druga svetlobno najbolj onesnažena država v Evropi, takoj za Belgijo. Svetlobno
onesnaženje v Sloveniji je v zadnjem desetletju in več naraščalo za 8 % letno. Tako nikjer v
Sloveniji ni več ozemlja, kjer bi zvezdno nebo lahko videli naravno, saj osvetlitev prihaja od
različnih urbanih aglomeracij.
Država je s ciljem zmanjševanja okoljskih in finančnih posledic svetlobnega onesnaževanja
sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št.
81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Uredba naj bi predvsem pomagala odstraniti največji vir
svetlobnega onesnaženja - ekološko oporečne nezasenčene svetilke, ki svetijo nad
vodoravnico. Izrecno namreč prepoveduje uporabo svetlobnih snopov kakršnekoli vrste ali
oblike, če so ti usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu dovoljuje samo svetilke, ki sevajo 0% svetlobnega toka nad vodoravnico. Predvidena je
postopna zamenjava starih potratnih uličnih svetilk z novimi, ki ne sipajo svetlobe v nebo, so
varčne in okolju tudi sicer prijazne.
Prenova javne razsvetljave
Stanje javne razsvetljave je na splošno v državi alarmantno tako z vidika porabe električne
energije in finančnih stroškov kot tudi z vidika svetlobnega onesnaževanja in drugih okoljskih
posledic. V zadnjem času se vse občine v Sloveniji intenzivno ukvarjajo z načrti prenove
javne razsvetljave, med drugim tudi Mestna občina Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto je v zadnjih letih intenzivno prenavljala javno razsvetljavo. V letu
2013 je bilo zamenjanih 1233 svetilk, v letu 2014 pa še 190 svetilk. Po prenovi so se izvedle
tokovne meritve v odjemnih mestih in na osnovi meritev zmanjšanje tarifnih varovalk, kjer je
bilo to tehnično možno.
Rezultat prenove javne razsvetljave je zmanjšano svetlobno onesnaževanje in zmanjšana
raba energije za potrebe javne razsvetljave. V letu 2011 je znašala raba električne energije
za potrebe javne razsvetljave 2.811.729 kWh letno oziroma 77,46 kWh/prebivalca letno. Po
izvedeni delni prenovi javne razsvetljave pa v letu 2014 znaša raba električne energije za
potrebe javne razsvetljave 1.660.221 kWh letno oziroma 45,82 kWh/prebivalca letno.
Skladno z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in
46/13) je dovoljena poraba 44,5 kWh/prebivalca letno električne energije. Zakonski rok za
prilagoditev je 31. december 2016, iz rezultata rabe energije za leto 2014 pa je razvidno, da
smo zakonsko obvezo praktično že dosegli. V bodoče bo potrebno izvesti sanacijo preostale
javne razsvetljave predvsem s stališča svetlobnega onesnaževanja. Zaradi novih investicij in
priključevanja novih odjemnih mest javne razsvetljave je še vedno potrebno zmanjševati rabo
energije obstoječe razsvetljave, da bo zadoščeno pogoju uredbe po dovoljeni porabi na
prebivalca.
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5.

UREJANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJIH, ZA
KATERE SO SPREJETI PODROBNI OBČINSKI PROSTORSKI NAČRTI

Z zgrajeno komunalno opremo dobijo zemljišča uporabno vrednost in sposobnost, da je na
njih možno graditi določene vrste objektov. S takšno tvorno funkcijo komunalno opremljanje
stavbnih zemljišč pomembno vpliva na razvoj dejavnosti v prostoru, upoštevajoč pri tem
paradigmo trajnostnega razvoja. Pri nas zakonodaja, ki ureja področje prostorskega
načrtovanja, pojem trajnostnega razvoja povezuje z racionalno rabo prostora.
V MONM je še vedno zaznati stihijski prostorski razvoj. Sprejemanje podrobnih prostorskih
načrtov sledi predvsem željam investitorjem, ne pa okoljskim, družbenim in prostorskim
potrebam. Poglavitni negativni prostorski učinki pa so neracionalna raba prostora in
neracionalna raba že obstoječe ter visoki stroški izgradnje nove infrastrukture. Prav tako
MONM na investicijskem delu ne namenja dovolj sredstev za komunalno opremljanje
zemljišč, zato tudi delno opremljene prostorske ureditve ne omogočajo nadaljnjega razvoja
teh enot.
Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju se s pogodbo o opremljanju lahko investitor
in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za
zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme
predvidena v programu opremljanja. Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z
investitorjem, če ima sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega
prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. Stroške
izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor
na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam
zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo
obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil novo komunalno
opremo.
Na uradu poteka spremljanje investiciji ter skrbništvo nad pogodbami o opremljanju in izvedbi
komunalne opreme na območjih, za katere je sprejet podrobni prostorski načrt. V letu 2014
so se izvajale aktivnosti predvsem na naslednjih pogodbah:
- Pogodba o opremljanju Belokranjska cesta,
- Pogodba o opremljanju in izvedbi 1. faze komunalne opreme na podlagi »Odloka o
občinskem prostorskem načrtu prenove ob Ljubljanski cesti 47,
- Pogodba o opremljanju v zvezi z izvedbo komunalne opreme na podlagi 'OPPN
nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti' in izvedbi investicije Nadomestna
gospodarska cona v Novem mestu,
- Pogodbi o opremljanju za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OLN Mrvarjev
hrib.
V teku je izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na primopredajo oz. prenos vse
zgrajene javne komunalne infrastrukture v last občine.
MONM je v sodelovanju z investitorji stanovanjskih objektov na območju ZN Župnca v
preteklih letih skoraj v celoti izvedla 1. fazo komunalne infrastrukture, predvidene z
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Zazidalnim načrtom Župnca. Dokončati je potrebno še javno razsvetljavo, zaključno plast
asfalta pa je bila izvedena v letu 2014.
Za komunalno ureditev novega stanovanjskega območja je v teku izdelava projektne
dokumentacije za Ureditev GJI v območju OPPN Šipčev hrib. Zaključek projektne
dokumentacije je predviden v letu 2015. MONM je na navedenem območju lastnica parcel,
za katere se po izgradnji komunalne infrastrukture pričakuje v proračunu prihodek tudi iz
naslova prodaje teh parcel.

6. IZDAJANJE ODLOČB O OBRATOVALNIH ČASIH GOSTINSKIH OBRATOV
Gostinec določi obratovalni čas gostinskega obrata samostojno v skladu s svojimi poslovnimi
interesi in z upoštevanjem določb Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in Odloka o merilih za
izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto.
Vlogo za izdajo odločbe za redni in podaljšan obratovalni čas gostinec odda pred začetkom
opravljanja dejavnosti in ob vsaki spremembi rednega ali podaljšanega obratovalnega časa
gostinskega obrata/kmetije.
Pristojni organ občine mora pri izdaji soglasja upoštevati potrebe gostov in značilnosti
območja, kjer se nahaja gostinski obrat oziroma kmetija. Podrobnejša merila, na podlagi
katerih se odloča o podaljšanju obratovalnega časa so:
1. območje, kjer se gostinski obrat nahaja (mestno jedro Novega mesta,
stanovanjski objekti ali objekti v stanovanjskih naseljih, obrtne cone, večnamenski
objekti),
2. vrsta gostinskega obrata (nastanitveni gostinski obrat, prehrambeni nastanitveni
obrat),
3. vključenost gostinskega obrata v turistično ponudbo, kulturno-zgodovinsko,
zabavno in športno-rekreacijsko ponudbo,
4. varstvo pred hrupom,
5. interesi gostincev in kmetov,
6. drugi primeri, ko je izkazan javni interes.
Gostinec pa lahko kljub temu, da ima že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu
času, obratuje v dodatnem podaljšanem času (srečanja, prireditve, dogodki). V tem primeru
mora gostinski obrat oddati vlogo za soglasje, ki je vezano za točno določen datum oz.
določeno obdobje, ko se odvija napovedan dogodek. V letu 2014 je bilo s strani gostinskih
obratov oddanih 104 vlog za prijavo obratovalnih časov. Vloženih je bilo tudi 5 pritožb s strani
krajanov oz. neposrednih sosedov, ki se nahajajo v bližini določenih gostinskih obratov v
zvezi z motenjem javnega reda in miru oz. nedovoljenim obratovanjem izven podaljšanega
časa. V takšnih primerih je urad dolžan pritožbe ustrezno obravnavati v sodelovanju s
pristojnimi službami (policija in tržni inšpektorat).
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7.

IZDAJANJE ODLOČB O SUBVENCIONIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN
HIŠNIH ČRPALIŠČ V MESTNI OBČINI NOVO MESTO.

Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 sprejela Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev
za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v
Mestni občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013 (V nadaljevanju:
Pravilnik).
Sredstva so se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi objave javnega
poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v
Mestni občini Novo mesto. V letu 2014 je bilo prejetih in rešenih 16 vlog za subvencioniranje
nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.

URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE
ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE
V letu 2014 smo v oddelku za pravne zadeve opravljali naslednja dela in naloge:
-

-

-

-

-

-

pred pristojnimi sodišči (okrajnimi, okrožnimi, delovnim in socialnim ter upravnim)
smo vodili postopke, v katerih je MONM tožeča oziroma tožena stranka (sodelovanje
na narokih, priprava vlog).
Udeleževali smo se tistih zapuščinskih postopkov, ko smo zahtevali omejitev
dedovanja pri tistih občanih, za katere je MONM doplačevala stroške
institucionalnega varstva.
Vse leto smo v rokih pripravljali potrebne tožbe, odgovore na tožbe in ostale vloge,
priglašali terjatve v zapuščinske postopke, postopke prisilne poravnave, likvidacije in
stečaje ter vlagali izvršilne predloge. Za izterjavo dolžnikov smo skrbeli tudi
izvensodno.
Sodelovali in spremljali smo vse odprte postopke na sodiščih, kjer nas zastopajo
odvetniki in sodelovali z njimi.
MONM smo zastopali tudi na skupščinah gospodarskih družb in javnih podjetjih,
katerih družbenica je.
Pripravljali smo odgovore na odškodninske zahtevke občanov in se pogajali z
zavarovalnicami in odvetniki strank glede plačil odškodnin.
Vodili smo upravne postopke na drugi stopnji oz. o postopke, o katerih odloča župan,
in sicer na področjih komunalnega prispevka, koncesij, prostora, občinskega
inšpektorata in družbenih dejavnosti.
Pripravljali smo odgovore na zahteve strank, ki so na Mestno občino Novo mesto
podale zahteve za dostop do informacij javnega značaja in pripravili redno letno
poročilo o dostopu do informacij javnega značaja za pristojno ministrstvo,
Izvajali smo načrt integritete,
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-

Pregledovali in po potrebi smo izdelali pogodbe: najemne, menjalne, kupoprodajne,
anekse k že sklenjenim pogodbam, razne sporazume ter pogodbe o (so)financiranju
ali odškodninah,
- Pripravljali in sodelovali smo pri sprejemanju splošnih aktov, ki zahtevajo uskladitve
med več uradi,
- opravljali strokovne naloge za Urad za investicije (pravna pomoč in svetovanje na
področju investicij in gradenj, pregledi in pomoč pri pripravi pogodb za javna naročila
oz. izvajalce s področja investicij, sodelovanje na koordinacijskih sestankih za projekt
CeROD),
- izdelovali smo pravna mnenja, pripravljali odgovore na pravna vprašanja glede
postopkov in materialnega prava ter preverjali potrebne pravne informacije. Ravno
tako smo pripravljali rešitve in predloge ter potrebne odgovore in poročila za potrebe
župana, direktorja občinske uprave in za vse ostale urade občinske uprave oz. javne
zavode.
- Na predlog župana smo pripravljali besedila raznih pisem o nameri.
- V oddelku smo redno sodelovali z ostalimi uradi občinske uprave pri pripravi javnih
razpisov za razdelitev proračunskih sredstev, pri pripravi in izvedbi različnih
koncesijskih dokumentov oziroma postopkov in pri pripravi gradiv za občinski svet.
- Pregledali in parafirali smo pogodbe, ki jih podpiše župan.
- Svetovali smo sodelavcem iz drugih uradov pri pisanju odločb 1. stopnje.
Redno smo dopolnjevali evidenco ustanoviteljskih pravic MONM.

ODDELEK ZA KADROVSKE ZADEVE
Organizacija Občinske uprave Mestne občine Novo mesto v letu 2014 je bila določena v
Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto,
sprejetem na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 14. 7. 2011, ki
temelji na sprejetem Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, št. 100-6/2011 z dne 28. 10. 2011, ob
upoštevanju letnega kadrovskega načrta za leti 2014 in 2015 in sprejetega proračuna
Mestne občine Novo mesto za leto 2014.
Organizacijske enote občinske uprave in število izvajalcev na dan 31. 12. 2014:






župan – 1 funkcionar,
v.d. direktorja občinske uprave –1 javna uslužbenka,
kabinet župana – 6 javnih uslužbencev, od tega:
o oddelek za občinski svet – 2 javna uslužbenca,
delovno mesto izven organizacijskih enot – 1 javni uslužbenec,
urad za splošne zadeve – 14 javnih uslužbencev (1 javna uslužbenka opravlja ½
delovnega časa), od tega:
o oddelek za pravne zadeve – 1 javna uslužbenka,
o oddelek za kadrovske zadeve – 2 javni uslužbenki,
o oddelek za informatiko – 2 javna uslužbenca,
o oddelek za upravno poslovanje – 5 javnih uslužbencev,
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urad za finance in računovodstvo - 9 javnih uslužbencev,
urad za davke – 4 javne uslužbenke,
urad za šolstvo, šport in mladino – 4 javni uslužbenci,
urad za kulturo, zdravstvo in socialo – 6 javnih uslužbencev (1 javna uslužbenka
opravlja ½ delovnega časa),
urad za razvoj in investicije – 7 javnih uslužbencev, od tega
o oddelek za gospodarstvo, razvoj in evropske zadeve – 3 javni uslužbenci,
o oddelek za investicije – 2 javna uslužbenca,
urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo – 8 javnih uslužbencev,
urad za prostor –12 javnih uslužbencev,
urad za gospodarske javne službe, okolje in promet – 8 javnih uslužbencev,
občinski inšpektorat – 7 javnih uslužbencev, od tega:
o mestno redarstvo – 3 javni uslužbenci.

V občinski upravi Mestne občine Novo mesto je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 87, in
sicer 1 funkcionar in 86 javnih uslužbencev, od tega 58 žensk ali 67 % in 29 moških ali 33
%.
V letu 2014 je prenehalo delovno razmerje javnim uslužbencem na naslednjih delovnih
mestih:
Delovno mesto
- v.d. direktorja občinske uprave

Datum prenehanja
1. 8. 2014

Dejanska stop. izob.
VII/2

V letu 2014 so se zaposlili javni uslužbenci na naslednjih delovnih mestih:
Delovno mesto
- sekretar – svetovalec župana v času
mandata (za določen čas)
- računovodja VII/2-II
- župan
- višji svetovalec – svetovalec župana v
času mandata
- strokovni sodelavec VII/2-II

Datum prihoda

Dejanska stop. izob.

1.2.2014

VII/2

1. 5. 2014
1.12.2014
1.12.2014

VII/1
VII/2
VII/1

1.12.2014

VII/1
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Kvalifikacijska struktura (dejanska izobrazba) zaposlenih v občinski upravi na dan
31. 12. 2014:
VIII. (znanstveni mag.)
VII/2. (strokovni mag.)
VII/2. (spec.)
VII/2. (univ.)
VII/1. (visok.)
VI. (višja)
V. (srednja)
IV. (3-letna)

5
5
3
40
20
7
6
1

Javni uslužbenci ustrezajo zahtevani izobrazbi v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, št. 100-6/2011 z
dne 28. 10. 2011 in z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami.
Zaposleni v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto so se v letu 2014 vključili v
skupinska in individualna usposabljanja ter izobraževanja, ki so ustrezala programom
usposabljanja in izpopolnjevanja uslužbencev v občinski upravi. Pri organiziranih in
individualnih usposabljanjih ter seminarjih je od 89 javnih uslužbencev sodelovalo 75 javnih
uslužbencev, kar pomeni 84 % prisotnih zaposlenih. Nekateri med njimi so se usposabljanj
udeležili večkrat.

ODDELEK ZA INFORMATIKO
Redne naloge izvedene v letu 2014:
- redna letna nabava in instalacija računalniške opreme,
- vzdrževanje informacijskega sistema v občinski upravi,
- vzdrževanje in posodabljanje občinskega spletnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja lastnih programskih rešitev za podporo procesom:
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, obračun komunalnega prispevka, izplačilo
denarnih pomoči, izplačila enkratnih denarnih pomoči za novorojence, izplačila subvencij v
kmetijstvu, izplačila subvencioniranih stanovanjskih najemnin, blagajna za upravne takse.
Enkratne naloge izvedene v letu 2014:
- načrtovanje in prenos strežnika za elektronsko pošto v oblak,
- sodelovanje v dveh delovnih skupinah MNZ pri izvedbi javnih razpisov za informacijsko
podporo lokalnim volitvam,
- organiziranje in izvedba informacijske podpore občinski volilni komisiji pri izvedbi lokalnih
volitev.
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ODDELEK ZA UPRAVNO POSLOVANJE
Evidentiranje dokumentov in zadev
V skladu z določili Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
(Uradni list RS, št. 30/2006) in Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005,
106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007, 122/2007-popr., 31/2008,
35/2009, 58/2010 in 101/2010) uporablja občinska uprava dokumenti sistem za evidentiranje
dokumentarnega in arhivskega gradiva. V letu 2014 smo zabeležili naslednje rezultate:

vhodni
dokumenti
(dohodna pošta)
izhodni
dokumenti
(odhodna pošta)
lastni in sejni dokumenti
število
novih
neevidenčnih dokumentov
število novih upravnih
zadev
število nerešenih upravnih
zadev
število
rešenih
in
nearhiviranih zadev
število
rešenih
in
arhiviranih zadev
število izločenih zadev
(uničenje)
število odbranih zadev v
pokrajinski arhiv

leto 2014
20.557
14.924
11.914
5.034
7.837
2.571
861
4.325
4.341
0

Odposlana pošta
V letu 2014 je občinska uprava odposlala 5.881 navadnih in 6.768 priporočenih pošiljk.

navadne pošiljke
priporočene pošiljke

2014
5.881
6.768

Blagajna
Na podlagi določil Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) je bilo v
letu 2014 vplačanih 15.925,45 EUR upravnih taks, od tega 1.952,54 EUR negotovinskih
plačil ter 13.972,91 EUR gotovinskih plačil.

237

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014

URAD ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE IN KMETIJSTVO
Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo je bil ustanovljen s sprejetjem Odloka o
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Novo mesto na 8.
seji občinskega sveta dne 14. 7. 2011 in sprejetjem Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Novo mesto.
V sklopu pristojnosti Mestne občine Novo mesto in na osnovi zakonskih določil Urad za
premoženjske zadeve in kmetijstvo:




Pridobiva, razpolaga, upravlja in najema nepremičnine v lasti občine, z izjemo javnih
površin in grajenega javnega;
gospodari s stanovanji in poslovnimi prostori;
opravlja naslednje naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, lova
in ribolova.

Pregled pomembnejših načrtovanih nalog v letu 2014
Prodaja zemljišč
 Priprava Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto za leto 2014 in priprava dopolnitev med letom,
 Izvedba prodaje nepremičnega premoženja z javnimi dražbami oziroma sklepanjem
neposrednih pogodb,
Nakup zemljišč
 Priprava letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014 in
priprava dopolnitev med letom
 Izvedba nakupov nepremičnega premoženja za potrebe cestne infrastrukture in drugo
Uveljavljanje predkupne pravice
 Izvajanje nalog in izdaja potrdil v skladu z Odlokom o predkupni pravici Mestne
občine Novo mesto
Oddajanje zemljišč v zakup
 Spremljanje pogodb za zemljišča oddana v zakup in odpovedi pogodb za zemljišča,
za katera se je vodil postopek prodaje.
Ustanovitev služnosti
 Podelitev služnostne pravice na zemljiščih
Stanovanjsko gospodarstvo
 Reševanje stanovanjskih problemov občanov,
 Oddaja poslovnih prostorov v najem
 Izdaja odločb neprofitnih in tržnih subvencij
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Kmetijstvo in gozdarstvo
 Dodelitev nepovratnih sredstev za področje kmetijstva
 Elementarne nesreče
 Zavetišče za živali –skrb za živali
RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S
PRIDOBIVANJE STVARNEGA PREMOŽENJA

STVARNIM

PREMOŽENJEM

TER

Prodaja nepremičnega premoženja - zemljišč
Postopki razpolaganja (prodaja, menjava ali kakšen drug način odsvojitve stvarnega
premoženja) in upravljanja s stvarnim premoženjem so se izvajali po določilih:
 Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10,75/12 in 50/14) in
 Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
Vsa zemljišča, za katera so se vodili postopki prodaje v skladu z navedeno zakonodajo, so
bila vključena v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto za leto 2014, ki ga je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel sočasno
s sprejetjem Proračuna za leto 2014. Med letom je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
sprejel še dodatne dopolnitve letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja.
Postopki prodaje so se vodili za:
a)

zemljišča namenjena za gradnjo, ki niso bila prodana v preteklih letih. Določene
nepremičnine občina prodaja oziroma poskuša prodati več let, saj je prodaja odvisna
od interesa za nakup oziroma od povpraševanja na trgu.

b)

zemljišča - manjše dele zemljišč, katerih prodaja se je nanašala na vloge občanov, ki so
želeli z nakupom občinskih zemljišč zaokrožiti svoje parcele ali jih povečati.

c)

kmetijska zemljišča, katerih prodaja se je nanašala na vloge posameznih interesentov
za nakup ali najem kmetijskih zemljišč. Postopki so se vodili v skladu z zakonom o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih.

d)

zemljišča potrebna za izvedbo investicij. To so zemljišča, ki jih je občina prodala zaradi
izvedbe posameznih investicij v gospodarstvu.

Postopke in obravnavanje vlog posameznih interesentov za prodajo ali nakup zemljišč je
vodil urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo, ki je pripravljal tudi gradiva za obravnavo
vseh navedenih vlog na kolegijih občinske uprave. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine
se je izvajalo v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti. Pripravljeni so bili posamični programi o prodaji in podelitvi služnosti, ki jih je
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obravnaval kolegij občinske uprave in posredoval županu. Posamični program prodaje
sprejme župan.
V posamičnih programih ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki jih je pripravljala služba,
morajo biti nepremičnine opredeljene z vsemi bistvenimi podatki, zlasti s podatki o lastništvu
oziroma morebitnem solastniškem deležu, s podatki, ki omogočajo identifikacijo
nepremičnine, o vrsti dejanske rabe nepremičnine, o morebitni obremenjenosti nepremičnine
in drugimi podatki. Navedene so pravne podlage za sklenitev pravnega posla ravnanja s
stvarnim premoženjem. Opravil se tudi pravni pregled stvarnega premoženja, ki zajema
pregled z vidika urejenosti lastništva, posesti in morebitnih obligacijskih in stvarnopravnih
pravic na premoženju ter obveznosti občine do tretjih oziroma tretjih do občine. Preveriti je
bilo potrebno namensko rabo prostora in prostorske akte, ki veljajo na območju zemljiške
parcele, pridobiti mnenje pristojne krajevne skupnosti, opraviti ogled nepremičnine. V primeru
prodaje dela nepremičnine, je potrebno poskrbeti za postopke parcelacije posamezne
nepremičnine.
V postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem je bilo potrebno izbrati metodo, s katero se
zagotavlja javnost in preglednost postopkov ter upoštevajo cilji ravnanja s posameznim
stvarnim premoženjem, hkrati pa omogočajo najugodnejši izidi ravnanja s stvarnim
premoženjem za lokalno skupnost. Tako so se postopki razpolaganja z nepremičnim
premoženjem izvajali z javno dražbo in s sklepanjem neposrednih pogodb.
Za izvedbo vseh postopkov, je bilo v letu 2014 potrebno:
 pregledati stanje parcel, ki so namenjene prodaji iz letnega načrta, to je obremenitve,
parcelacije ali drugi razlogi, ki jih je bilo potrebno preveriti pred odločitvijo za prodajo
nepremičnine,
 naročiti dokumentacijo za pripravo naročila cenitve,
 pripraviti posamične programe z vsemi elementi (za prodajo in za dodelitev služnosti),
 pripraviti vse za izvedbo postopka javne dražbe v uradnem listu, v medijih, na spletni
strani, pripraviti zapisnike za predmete prodaje),
 izvesti podpis pogodb in
 preveriti izstavitev in plačilo računa ter izpeljati postopek pri notarju in davčnem
uradu.
V letu 2014 je bila izvedena javna dražba, objavljena v Uradnem listu RS:
1.

DRAŽBA Uradni list RS, št. 27/2014, z dne 18. 4. 2014 (javna dražba za prodajo
nepremičnin, izvedena dne 7. 5. 2014);
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TABELA: Pregled prodanih nepremičnin v letu 2014

zap. št. šifra k.o.

k.o.

parc. št.

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1483
1460
1457
1484
1457
1489
1489
1486
1489

Kandija
Šentpeter
Ždinja vas
Šmihel pri N.m.
Ždinja vas
Cerovec
Cerovec
Stopiče
Cerovec

10.

1482

Ragovo

1156/2
160/56
2476/5
362/5
2507/5
4598/3
4614/3
1868/0
1067/14
243/154
243/159

11.

1457

Ždinja vas

12.

1483

Kandija

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1485
1485
1485
1485
1485
1480
1455
1500
1501
1500

Gotna vas
Gotna vas
Gotna vas
Gotna vas
Gotna vas
Potov Vrh
Bršljin
Dobindol
Vinja vas
Dobindol

23.

1458

Črešnjice

24.

1448

Prečna

25.

1489

Cerovec

26.
27.
28.
29.
30.
31.

1485
1491
1457
1481
1492
1485

Gotna vas
Lakovnice
Ždinja vas
Smolenja vas
Stranska vas
Gotna vas
SKUPAJ

2

2

površina v m cena na m v EUR kupnina v EUR*
5

124
142
31
6
438
193
325
1935
831
58
41
stavbno 59
2507/1
kmetijsko 41
1328/1
2846
1328/2
968
1330/1
650
1330/2
326
1020/2,1021/3
315
1020/2
293
1020/2,1021/3
326
1020/2
246
1020/2
35
1818/12
166
1027/4
1018
4100/9
253
3925/4
175
4103/8
124
2839/3
85
2839/4
40
3103/6
221
4626/5
95
4626/7
240
4626/9
5
4626/10
21
1219/2
101
2342/2
50
81/10
336
2190/5
60
1768/4
116
754/16
239

6

50,00
48,00
35,00
51,30
0,80
18,00
0,80
1,50
2,00
50,00
50,00
25,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
30,00
40,00/3,00
13,00
6,50
15,00
32,80
32,80
20,00
2,00
2,00
2,00
2,00
40,00
20,00
20,00
40,00
3,00
50,00

7

6.200,00
6.816,00
1.085,00
307,80
350,40
3.474,00
260,00
2.903,00
1.662,00
2.900,00
2.050,00
1.475,00
123,00
8.538,00
2.904,00
1.950,00
978,00
15.750,00
14.650,00
16.300,00
12.300,00
1.750,00
4.980,00
5.348,00
3.289,00
1.137,50
1.860,00
2.788,00
1.312,00
4.420,00
190,00
480,00
10,00
42,00
4.040,00
1.000,00
6.720,00
2.400,00
348,00
-

način prodaje
8

neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba - menjava
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba

neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba - menjava
neposredna pogodba
neposredna pogodba - menjava
neposredna pogodba - menjava
neposredna pogodba - menjava
neposredna pogodba
neposredna pogodba - menjava
neposredna pogodba - menjava
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba - menjava
neposredna pogodba - menjava
razdružitev solastnine

145.090,70

241

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014
Nepremičnine, ki na javni dražbi niso bile prodane, pa je bil v preteklih obdobjih izkazan
interes za nakup (vloge kupcev), so se ponovno uvrstile v prodajo na podlagi metode
neposredne pogodbe. V primeru, če izkazuje interes za nakup nepremičnine več kupcev, se
izvede sklepanje neposredne pogodbe s pogajanji.
V planu proračuna za leto 2014 je bilo na strani prihodkov – 72 Kapitalski prihodki načrtovano 505.000 EUR iz naslova prodaje nepremičnega premoženja. Realiziranih
prihodkov iz sklenjenih pogodb iz prodaje je bilo 209.604 EUR ali 42 %.
Nakup zemljišč
Zemljišča so se odkupovala v skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2014, ki ga je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel
sočasno s sprejetjem Proračuna za leto 2014. Med letom je urad pripravil dopolnitve letnega
načrta pridobivanja, ki jih je sprejel občinski svet.
Pridobivanje nepremičnin za potrebe cestne infrastrukture se je v letu 2014 izvajalo tudi ob
pomoči zunanjih pravnih sodelavcev, pravne službe in urada za gospodarske javne službe.
TABELA: Pregled nepremičnin, ki so bile pridobljene v letu 2014

zap. št.

šifra k.o.

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
4
17.
18.
19.

1501
1487
1478
1478
1482
1455
1491
1485
1478
1478
1493
1489
1493
1487
1455
1487
1482
1481
1479

k.o.

parc. št.

3

4

Vinja vas
Zajčji vrh
Gabrje
Gabrje
Ragovo
Bršljin
Lakovnice
Gotna vas
Gabrje
Gabrje
Veliki Podljuben
Cerovec
Veliki Podljuben
Zajčji vrh
Bršljin
Zajčji vrh
Ragovo
Smolenja vas
Brusnice
SKUPAJ

89
843/1, 842/2, 842/4
2244/2
2214/2, 2215/2
286/28
108/9
1862/2
471/2
2217/2
1510/2, 1512/2
484/3, 485/2
1228/6
395/5
2323/6
153/5
2515/6, 2515/4
294/11, 294/24
768/2, 788/2
1546/3

kupnina v EUR
5

2.709,00
450,00
75,98
303,03
6.612,00
570,00
867,00
285,00
328,81
682,50
2.094,00
144,00
1.524,00
33,00
2.700,00
3.849,00
1.470,00
4.894,78
748,00
30.340,10
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Uveljavljanje predkupne pravice
Odlok o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto je bil sprejet na 17. seji občinskega
sveta dne 25.9.2008 (Uradni list RS, št. 97/08).
Potrdila o predkupni pravici se izdajajo na zahtevo strank, to je pravnih in fizičnih oseb, ki
želijo odtujiti svoje premoženje. Občina se mora v postopku pred izdajo potrdila odločiti ali
določeno zemljišče potrebuje za realizacijo načrtovanih posegov v prostoru ali ne. Pred
izdajo potrdila je potrebno podrobno proučiti tudi določila Zakona o varstvu kulturne
dediščine in Zakona o urejanju prostora.
V letu 2014 je bilo izdanih 108 potrdil o neuveljavljanju predkupne pravice občine.

Zemljišča oddana v zakup
V letu 2014 je služba nadaljevala s spremljanjem in urejanjem evidence pogodb za zemljišča
oddana v zakup.
Trenutno je veljavnih 77 zakupnih pogodb za stavbna zemljišča in 6 zakupnih pogodb za
kmetijska zemljišča.
Sklenjenih je bilo 12 pogodb za kratkoročni najem zemljišč za izvajanje javnih prireditev.
Najemniki so razvidni iz tabele.
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TABELA: Pregled nepremičnin oddanih v brezplačno uporabo v letu 2014
zap. št. šifra k.o.

k.o.

parc. št.

površina v m2

lastnik (ime, priimek, naslov)

veljavnost pogodbe

6

7

1

2

3

4

5

1.

1482

Ragovo

249/13

423

Akademija Tajskega Boksa

20.8.2019

2.

1486

Stopiče

467/1

30

Športno društvo Stopiče

30.6.2019

3.

1487

Zajčji Vrh

1823

2880

Ks Stopiče

30.4.2018

4.

1456

Novo mesto

1685

84

DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK, Malenškova ulica 11, Ljubljana

30.6.2019

5.

1482

Ragovo

249/19

423

KARITAS, Smrečnikova ul. 60

31.3.2019

6.

1482

Ragovo

249/12

423

NAMIZNOTENIŠKI KLUB KRKA, Kettejev drevored 2, NM

31.5.2018

14

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov

31.5.2019

7.
8.

36,50 +soup.pros. Astronavtski klub APOLLO

9.

nedoločen čas

cca. 16

Društvo sožitje

nedoločen čas

10.

cca. 5

Društvo izgnancev KO Novo mesto

nedoločen čas

11.

cca. 16

Društvo diabetikov

nedoločen čas

12.

cca. 21

Invalidsko društvo ILCO. Nm

nedoločen čas

13.

cca. 13

Društvo živlenje brez nasilja

nedoločen čas

14.

cca. 13

Društvo CELIAC Novo mesto

nedoločen čas

cca. 13

Društvo SREČANJE Novo mesto

nedoločen čas

cca. 43

Kulturno umetniško društvo SEVDAH

nedoločen čas

17.

cca. 57

Društvo prijateljev mladine MOJCA

nedoločen čas

18.

cca. 40

Hrvaško kulturno združenje

nedoločen čas

19.

cca. 44

Planinsko društvo Novo mesto

nedoločen čas

20.

cca. 14

KUD Žumberak

nedoločen čas

21.

cca. 33

Območno združenje veteranov

nedoločen čas

22.

cca. 40

Klub prijateljev IMV

nedoločen čas

23.

cca. 136

ZALOŽBA GOGA

30.6.2019

24.

cca. 20

OZARA Slovenije

nedoločen čas

15.
16.

1456

Novo mesto

1500

1.5. Ustanovitev služnostnih in stavbnih pravic

V letu 2014 je bilo sklenjenih 22 služnostnih pogodb z obremenitvijo za določeno obdobje.
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TABELA: Pregled nepremičnin, na katerih je bila dodeljena služnostna pravica

Zap. št.

Služnostni upravičenec

k.o.

Parc. številka

1

2

3

4

1.

Telekom Slovenije d.d.

Stranska vas

1098/122, 1098/123, 1098/124, 1098/25,

2.

Telekom Slovenije d.d.

Stranska vas

1098/126, 1098/138, 1098/114, 1098/127

3.

Istrabenz plini d.o.o.

Novo mesto

1602

4.

Elektro Ljubljana d.d.

Bršljin

277/6, 276/2

5.

Elektro Ljubljana d.d.

Kandija

1133

6.

Elektro Ljubljana d.d.

Gotna vas

849/7

7.

Telekom Slovenije d.d.

Šentpeter

1190/1

8.

Golob Alojz, G. Težka Voda 1

Težka Voda

718/2

9.

Erjavec Andrej, G. Suhadol 18

Gabrje

850

10.

Elektro Ljubljana d.d.

Bršljin

120/5

11.

Elektro Ljubljana d.d.

Gabrje

930

Novo mesto

778/3, 778/2

Gabrje

997/52

Novo mesto

671/1, 992, 993, 659

12.
13.
14.

Elektro Ljubljana d.d.
Elektro Ljubljana d.d.
Elektro Ljubljana d.d.

15.

Eles d.o.o., Hajdrihova 2, Ljublj.

Ždinja vas

2466, 2467/7, 2468/4, 2468/17, 2473/1

16.

Eles d.o.o., Hajdrihova 2, Ljublj.

Črešnjice

2805/1, 2809/2, 2811/2, 2811/3, 2809/3,

17.

Eles d.o.o., Hajdrihova 2, Ljublj.

Črešnjice

2812/3, 2812/4, 2817, 2815/1, 2828/1,

18.

Eles d.o.o., Hajdrihova 2, Ljublj.

Črešnjice

2829, 2828/3, 2835/4

19.

Eles d.o.o., Hajdrihova 2, Ljublj.

Herinja vas

1258, 1268/3, 1275

20.

Eles d.o.o., Hajdrihova 2, Ljublj.

Šentpeter

1109/2, 1109/3, 1134/1, 1135, 1181/5,

21.

Eles d.o.o., Hajdrihova 2, Ljublj.

Šentpeter

1191, 1193, 1194, 1197, 1201/1, 1202/2,

22.

Eles d.o.o., Hajdrihova 2, Ljublj.

Šentpeter

1203, 1204, 1205/2, 1208, 1213, 1190/2
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TABELA: Pregled nepremičnin v lasti MO NM, na katerih je bila ustanovljena stavbna pravica

Zap. št. Upravičenec stavbne pravice
1

2

k.o.

Parc. številka

3

4

1.

SODO d.o.o., Maribor

Bršljin

1138/8, 1138/9, 1138/10, 1138/11

2.

ZOMI d.o.o.

Bršljin

578/101

3.

Luka Dular, Cegelnica 7, N.m.

Bršljin

1027/4

4.

Dunja Gerić, Trdinova 25, N.m.

Kandija

1237, 1238

2. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN GOSPODARJENJE S POSLOVNIMI
PROSTORI
Reševanje stanovanjskih razmer in vprašanj občanov
Tudi v letu 2014 je bil cilj Mestne občine Novo mesto odpravljati stanovanjski primanjkljaj in v
okviru obstoječih stanovanjskih enot reševati bivanjske težave in ostala stanovanjska
vprašanja občanov.
Pomembnejše naloge, ki smo jih obravnavali in reševali v letu 2014 so:






vloge za pridobitev, najem neprofitnega stanovanja in obvestila o spremenjenih
okoliščinah,
pisna korespondenca z občani glede različnih vprašanj s stanovanjskega področja in
z različnimi inštitucijami, na katere so se občani obračali, bodisi s prošnjami po
pridobitvi najemniškega neprofitnega stanovanja, bodisi z prošnjami po denarni
pomoči;
različne aktivnosti in poizvedbe glede pridobivanja novih stanovanjskih enot;
priprava gradiv in informacij o stanovanjski problematiki za javnost in nevladne
organizacije.

Gospodarjenje s poslovnimi prostor in ostale zadeve, povezane z poslovno-stanovanjskimi
objekti
Mestna občina Novo mesto je 1. 1. 2014 je od Zarje d.o.o. Novo mesto prevzela
gospodarjenje in upravljanje za stanovanja in poslovne prostore v lasti občine. Zarja d.o.o. je
pravna oseba zasebnega prava, ki v skladu s Stanovanjskim zakonom ni dopustna oblika za
zagotavljanje javnega interesa na stanovanjskem področju. Zaradi navedenega je Računsko
sodišče Občini priporočilo, naj vzpostavi neposredno lastništvo nad stanovanji, ki jih je v
Zarjo d.o.o. vložila kot stvarni vložek, in zagotovi upravljanje z njimi v eni izmed oblik,
predpisanih v stanovanjskem zakonu: javni stanovanjski sklad, proračunski sklad, izvajanje
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nalog v okviru občinske uprave. Župan se je odločil za zadnjo obliko, kar pomeni da
Občinska uprava Mestne občine Novo mesto sama upravlja s stanovanji in poslovnimi
prostori v njeni lasti.
Postopki oddaje poslovnih prostorov v najem oziroma podaljšanje najemnih razmerij za že
obstoječe najemnike so se vodili na podlagi Uredba o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti. Na spletni strani in v uradnem listu je bila objavljena namera in poziv o
oddaji poslovnega prostora, izvedena uradna cenitev, priprava posamičnega programa
upravljanja, pogajanja o ceni in priprava pogodbe o najemu. V kolikor je najemnik predložil
odločbo, da deluje v javnem interesu, se mu je poslovni prostor dodelil v brezplačno
uporabo.
V letu 2014 je bil objavljen javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, v katerem je
prispelo čez 100 vlog. Prosilci, ki so izpolnjevali pogoje so bili uvrščeni na prednostno listo,
ki bo objavljena v letu 2015.
Subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin
Ena od oblik pomoči reševanja stanovanjskih stisk družin in tudi posameznikov so mesečna
izplačila subvencije najemnin, tako za neprofitna kot tudi za tržna stanovanja. Od 1. 1. 2012
je po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev potrebno vlogo za tovrstno
subvencioniranje oddati na krajevno pristojnem centru za socialno delo in ne več na občini.
Tako od 1. 1. 2012 dalje odločbe za uveljavljanje pravice do subvencioniranja neprofitnih in
tržnih najemnin občanom izdajajo pristojni centri za socialno delo.
Sredstva za subvencije stanovanjskih najemnin mora občina zagotavljati v skladu s
Stanovanjskim zakonom (SZ-1) ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/2004, 142/2004 in 99/2008). V letu 2014 je bilo porabljenih skupaj
156.497,00 EUR sredstev. Od tega za subvencije k neprofitnim najemninam 28.189,00 EUR,
za subvencije k tržnim najemninam pa 128.307,00 EUR.

Pridobitev novih stanovanj
Mestna občina Novo mesto v letu 2014 ni pridobila novih stanovanj.
2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
Na področju kmetijstva je bil v letu 2014 objavljen in izveden Javni razpis za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto
v letu 2014 (Ur. l. RS, št. 25/2014). Razpisanih je bilo pet ukrepov, in sicer: investicije v
kmetijska gospodarstva,
varstvo tradicionalne krajine in stavb, pomoč za plačilo
zavarovalnih premij, pomoč za zaokrožitev zemljišč ter zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu. Vsi našteti ukrepi so bili z javnim razpisom tudi izvedeni. Zanje je bilo v proračunu
zagotovljenih skupaj 130.847,00 EUR, realizacija navedenih ukrepov v letu 2014 je bila v
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višini 119.186,01 EUR oziroma 91,08 %. Zaradi nelikvidnosti občine jeseni 2013 je pri ukrepu
zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu ostalo neplačanih osem društev v višini
17.153,39 EUR, katerih izplačilo je bilo izvedeno sredi januarja 2014. S tem izplačilom je bila
v letu 2014 glede na plan tega leta tj. 148.000 EUR dejanska realizacija na področju
kmetijstva 136.339,39 EUR oz. 92,12 %.
Pri navedenih ukrepih s področja kmetijstva in razvoja podeželja smo v letu 2014
sofinancirali 96 vlog (v letu 2013 – 119 vlog, v letu 2012 - 110 vlog, v letu 2011 – 114 vlog),
vendar pa je v tudi letu 2014 skupna investicijska vrednost vlog upravičencev v višini
554.527,57 EUR brez DDV ostala približno na ravni skupne investicijske vrednosti vlog v letu
2013 – znašala 580.995,37 EUR in v letu 2012 - znašala 494.335,24 EUR brez DDV.
Opazno pa se je v zadnjih treh letih (2012, 2013 in 2014) zmanjšala investicijska vrednost
vlog upravičencev v primerjavi z letom 2011. Ta je v letu 2011 znašala 736.711,76 EUR brez
DDV. Primerjani podatki skupne investicijske vrednosti prejetih vlog po letih kažejo na močno
zmanjšanje investicijske zmožnosti kmetijskih gospodarstev v občini po letu 2011. Omenjeno
stanje je odraz trajajoče finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela tudi področje
kmetijstva in posredno tudi same kmete.
Za navedene ukrepe javnega razpisa iz področja kmetijstva in podeželja so se v Mestni
občini Novo mesto v letu 2014 finančna sredstva zagotavljala na proračunskih postavkah, ki
so na področju kmetijstva opredeljene v proračunu.
Na področju gozdarstva smo tudi v letu 2014 izvajali vsebine koncesijske pogodbe,
sklenjene med občino in Gozdnim gospodarstvom Novo mesto d.d.. Pripravili smo program
del v gozdovih v lasti občine, preverjali cenik gozdnih sortimentov ter stroškov dela,
obračunavali koncesnino koncesionarju ter spremljali in vršili nadzor nad koncesijo, ki
zajema sečnjo in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in
gojitvenih del ter gradnjo oz. vzdrževanje gozdne infrastrukture v gozdovih v lasti občine.
Na področju oskrbe zapuščenih živali v občini je občina zagotavljala sredstva za
dejavnost zavetišča za zapuščene živali (Turk – zavetišče za živali d.o.o., Zajčji Vrh pri
Stopičah 4, 8000 Novo mesto) za kritje stroškov namestitve in oskrbe zapuščenih živali v
zavetišču, in sicer: plačilu bivalnih prostorov (boksov), dela (odlova) zapuščenih psov na
terenu in oskrbe zapuščenih psov v zavetišču.
V letu 2014 je občina krila zavetišču skupaj 21 računov za oskrbo skupaj 114 psov, od tega
osem računov iz leta 2013 za 49 psov (računi preneseni v izplačilo v leto 2014 zaradi
nelikvidnosti občine jeseni 2013) in trinajst računov iz leta 2014 za 65 psov - od teh je bilo
oddanih pa je bilo 61 psov (94%), 4 psi so bili evtnazirani (6%). Vzrok evtanazij: v treh
primerih je šlo za stare pse, v enem pa za leglo sesnih mladičev. Poleg stroškov oskrbe
navedenih psov je občina zavetišču mesečno krila še stroške namestitve živali tj. uporabo
boksov.
Na področju promocije zdrave prehrane – ekološkega kmetijstva smo tudi v letu 2014
sodelovali z Združenjem za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine pri
izvedbi eko-praznika v Novem mestu. V sklopu praznika je izveden tudi posvet z naslovom
»Zdravje in ekohrana«. Skrbeli smo za nemoteno delovanje ekološke tržnice v mestnem
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jedru, ki deluje znotraj navedenega združenja. Prav tako smo finančno podprli (ob prijavi
združenja na javni razpis za področje kmetijstva in podeželja) izvedbo eko praznika,
izobraževalne dejavnosti združenja in dejavnosti, povezane s promocijo zdrave prehrane.
Stalne naloge, izvedene na področju kmetijstva v letu 2014:
- izdaja potrdil o prejemu sredstev iz občinskega proračuna upravičencem, ki se prijavljajo
na razpise Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oz. Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja;
- izdaja dovoljenja pri opravljanju gostinske dejavnosti na kmetijah, ki se ukvarjajo z
dopolnilno dejavnostjo;
- poročanje o dodeljenih državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva po skupinskih
izjemah pristojnem ministrstvu (MKO);
- poročanje o dodeljenih državnih pomočeh iz področja kmetijstva po pravilu »de minimis«
pristojnem ministrstvu (MF);
- sodelovanje z društvi, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja;
- sodelovanje s svetovalno službo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – izpostavo Novo
mesto in območnimi izpostavami te službe (vsakodnevno v času izvedbe javnega razpisa –
priprava mnenj k investicijam);
- sodelovanje pri pripravi izhodišč za projektne naloge, ki se nanašajo na področje
kmetijstva;
- vodenje javnih objav – ponudb za prodajo ali zakup kmetijskega zemljišča ali gozda;
- vodenje javnih objav - odločb Fitosanitarne uprave RS, MKO, v zvezi s pojavom nevarnih
rastlinskih bolezni in škodljivcev oz. zdravstvenim varstvom rastlin na območju občine.

URAD ZA PROSTOR
Urad za prostor, na podlagi Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave
Mestne občine Novo mesto, vodi pripravo prostorskih aktov občine, vodi zbirke prostorskih
podatkov, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti (vodenje in vzdrževanje prostorskega
informacijskega sistem v občinski pristojnosti, kot so podatki o namenski rabi prostora, ki je
določena z OPN, o gospodarski javni infrastrukturi,..), izdaja lokacijske informacije in druga
potrdila iz uradnih evidenc, ki se vežejo na prostorske podatke v pristojnosti občine, vodi
pripravo strokovnih podlag s področja prostorskega načrtovanja in projektiranja za prostorske
ureditve lokalnega pomena in za gospodarsko javno infrastrukturo, vodi pripravo strokovnih
podlag in dokumentov na področju varstva okolja, ki se vežejo na vključevanje varstva okolja
v procese načrtovanja, vodi postopke za izdajo dovoljenj za čezmerno obremenitev okolja s
hrupom in spremlja stanje prostora preko spremljanja izvajana OPN.
Na področju geoinformatike pridobiva, vzdržuje, obdeluje in posreduje podatke in informacije
geoinformacijske narave vezane na prostorske baze podatkov ter za druge urade OU
pripravlja podatke o prostoru iz njihove pristojnosti.
PRIPRAVA PROSTORSKIH AKTOV
Priprava prostorskih aktov obsega vodenje postopka priprave prostorskih aktov, ki so v
pristojnosti lokalne skupnosti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in podzakonskih
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predpisov. Le ta obsega obravnavo pobude za pripravo prostorskega akta, pripravo
projektne naloge in pogodbe, pridobitev oziroma pregled strokovnih podlag in obravnavo
variantnih rešitev, pregled obravnavo osnutka PA, pripravo vlog za pridobitev smernic za
načrtovanje k osnutku PA in posredovanje osnutka nosilcem urejanja prostora v pridobitev
smernic, pregled in obravnavo dopolnjenega osnutka PA, izvedbo javne razgrnitve in javne
obravnave, opredelitev do pripomb iz javne razgrnitve in zavzetje stališč do pripomb (župan),
pregled in obravnavo predloga PA, pripravo vlog za pridobitev mnenj in pridobitev mnenj
nosilcev urejanja prostora k predlogu prostorskega akta, pripravo gradiva za obravnavo in
sprejem na občinskem svetu ter vodenje spisa o postopku. Poleg tega obsega priprava tudi
usklajevanja z investitorji, izdelovalci in nosilci urejanja prostora.
SPREJETI PROSTORSKI AKTI
Tabela: Primerjava dokončanih postopkov priprave PA po letih
leto
dokončani
postopki priprave
PA

2005
4

2006
11

2007
5

2008
10

2009
3

2010
3

2011
10

2012
6

2013
5

2014
6

V letu 2014 je bilo z odloki sprejetih 6 prostorskih aktov:
 Občinski podrobni prostorski načrt za jedro naselja Otočec (Uradni list RS, št.
35/14)*
Območje urejanja obsega večji del naselja Otočec (Šentpeter) in sicer del območja severno
od regionalne ceste R2 448/0223 (bivše hitre ceste H1), celotno staro jedro naselja, ki se na
južni strani zaključi z brežino reke Krke ter območje med pokopališčem na vzhodu in mejo
naselja na zahodu. Velikost območja urejanja je približno 17,50 ha.
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim, bivanju, športu in rekreaciji. Poleg prenove
obstoječe stavbne strukture in novogradenj je predvidena tudi modernizacija gospodarske
javne infrastrukture. OPPN določa pogoje za umestitev javno pomembnih dejavnosti kot je
knjižnica, prostor za delovanje KS, kulturna in druga društva ter šport in rekreacijo ter pogoje
za gradnjo trgovskih in drugih poslovnih objektov v jedru naselja.
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Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo neskladnih gradenj v
vinogradniških območjih MONM (Uradni list RS, št. 31/14)**
OPPN obravnava 185 lokacij neskladnih ali nelegalnih gradnji v vinogradniških območjih in
določa prostorske in druge pogoje ter sanacijske ukrepe za legalizacijo v preteklosti
zgrajenih neskladnih ali nelegalnih stavb in objektov, predvsem zidanic, pomožnih objektov,
nadstreškov in podpornih zidov.
 Občinski podrobni prostorski načrt Kremenjak (Uradni list RS, št. 56/14)*
Območje urejanja se nahaja na severovzhodnem delu Stranske vasi oz. Ruperč vrha,
severno od lokalne ceste LC 295091 Stranka vas-Rajnovšče-Poganci. Obravnavano
območje je vinogradniško, pozidano z zidanicami in objekti, ki odstopajo od velikosti zidanic
glede povečanih gabaritov in so v naravi stanovanjske hiše. Površine na območju obravnave
so v naravi pretežno vinogradi, v manjši meri njive, vrtovi in sadovnjaki. Na severu, vzhodu in
zahodu je območje omejeno z gozdom, na jugu pa delno s kmetijskimi površinami in delno z
gozdnimi površinami. Območje obsega približno 7,5 ha. Glavni namen priprave OPPN je bil
določitev prostorsko izvedbenih pogojev za prostorsko zasnovo novega naselja, za
manjkajočo komunalno opremo oz. za rekonstrukcijo le te in za ostale spremljajoče ureditve.
Podani so tudi pogoji za legalizacijo obstoječih nelegalno zgrajenih objektov/stanovanjskih
hiš in zidanic oz. njihovih povečanih gabaritov in podobno.



Občinski podrobni prostorski načrt Bučna vas- vzhod/2 (Uradni list RS, št.
56/14)**
OPPN obravnava skrajni južni del enote urejanja prostora NM/6-OPPN-f, ki se nahaja na
severnem območju Novega mesta, vzhodno od Ljubljanske ceste (glavna cesta G2-252
Karteljevo – Novo mesto) ter severno od Adrijaničeve ceste (glavna cesta G2-399 Bučna vas
– Krka). V območju se načrtujejo centralne dejavnosti – poslovni program, to je trgovina in
servisni objekt za motorna vozila ter ostale potrebne ureditve za izvajanje dejavnosti kot
samostojne funkcionalne enote z ustreznimi povezavami s sosednjimi območji.
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 SD UN Bršljin (Uradni list RS, št. 42/14)**
Osrednje območje Bršljina ob Ljubljanski cesti se ureja z ureditvenim načrtom in njegovim
spremembami (Uradni list RS, št. 39/98, 74/02, 40/04 - obv. razl.) ter določa pogoje za
novogradnje in prenove v območjih stanovanjske gradnje, novogradnje in prenove na
sedanjih in novih poslovnih območjih, preureditev cestnega omrežja na območju centralnega
dela Bršljina, urejanje brežin vzdolž Ljubljanske ceste in prometne ter druge infrastrukturne
ureditve. Del ureditev je bil ob sprejetja prostorskega akta že realiziran. Predmet sprememb
in dopolnitev UN je dopolnitev dejavnosti v ureditveni enoti P5 - 1. del (Območje bencinske
črpalke ob Ljubljanski cesti nasproti Blagovno-trgovskega centra z bivšo Petrolovo upravno
stavbo) v smislu dopustitve opravljanja terciarnih in kvartarnih dejavnosti tudi v enoti P5-1.
del, kjer se objekt nahaja.
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Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 70/14)**
Na območju enote urejanja prostora z oznako NM/4-OPPN-b je uveljavljen Občinski
podrobni prostorski načrt Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (Uradni list RS,
št. 117/08), s katerim so določeni pogoji urejanja za graditev novih objektov, zunanje
ureditve in graditev prometne in druge javne infrastrukture za ureditev gospodarske cone
ob Straški cesti. Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev na območju nadomestne
gospodarske cone se poleg prvotnega namena parkiranja tovornih vozil dopuščajo tudi
dejavnosti širšega spektra: proizvodne, obrtne, poslovno-storitvene dejavnosti, ravnanje z
odpadki, skladiščenje, parkiranje tovornih vozil in podobne dejavnosti ter v manjši meri
trgovina, gostinstvo in druge spremljajoče dejavnosti.

Poleg pripravljenih zgoraj naštetih izvedbenih prostorskih aktov smo spremljali tudi izvajanje
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki je bil uveljavljen konec leta
2009 ter drugih veljavnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter v zvezi s tem pripravili
še:
- Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto
po kratkem postopku (Uradni list RS, št. 18/14),
- Tehnični popravek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 46/14).
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PROSTORSKI AKTI V PRIPRAVI
V letu 2014 se je potekala priprava naslednjih prostorskih aktov1, ki še niso zaključeni :
 Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta za območje o
Topliški cesti**
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na spremembo prostorsko izvedbenih pogojev
in podrobnejše namenske rabe za območje v SZ vogalu križišča Topliške ceste in Ulice
Slavka Gruma. S SD OPN se bo določili pogoji za prostorsko zasnovo območja centralnih
dejavnosti s površinami za turizem, rekreacijo in šport, s potrebno komunalno opremo in
drugimi spremljajočimi ureditvami. Obravnavano območje bo namenjeno razvoju centralnih
dejavnosti s poslovnim objektom (trgovina, gostinstvo, storitve, ipd.), predvidijo se tudi
ureditve obrežja reke Krke s peš in kolesarskimi navezavami na širše območje, preveri in
načrtuje se brv čez reko Krko za peš in kolesarski promet. Na severnem delu se lahko poleg
zelene bariere v odnosu do obstoječe pozidave stanovanjskih hiš predvidijo še parkirna
mesta za obiskovalce, turiste (avtodomi, avtobusi, ipd.).
Sklep o začetku priprave SD OPN 1, je bil uveljavljen naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS št. 103/13 z dne 11. 12. 2013. V nadaljevanju je občina izdelala Projektno nalogo za
izdelavo SD OPN 1 z dne 2. 1. 2014 in osnutek tripartitne pogodbe, ki je bila med
pripravljavcem MONM, naročnikom MM Eta d.o.o in izdelovalcem TOPOS d.o.o. podpisana
konec meseca februarja 2014. Strokovne podlage so bile potrjene s sklepom župana, dne
17. 6. skupaj s pripombami za dopolnitev predlagane najustreznejše variante. V nadaljevanju
je izdelovalec konec oktobra 2014 oddal osnutek SD OPN 1. Osnutek je bil skladno s
pogodbo in ZPNačrt posredovan v pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora.

Sliki: Prikaz PNRP iz osnutka SD OPN in ureditvena situacija podrobnih PIP
 Redne spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta*
V začetku leta 2014 smo pričeli z neformalno pripravo rednih sprememb in dopolnitev OPN
MONM in sicer z javnim pozivom k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za
pripravo sprememb in dopolnitev OPN MONM, ki je bil objavljen 9.1.2013 v časnikih Delo in
* prostorski akti, ki se financirajo iz proračuna
** prostorski akti, ki jih financirajo investitorji

1
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Dolenjski list. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani. Glede na to, da se evidentiranje
pobud izvaja že od sredine leta 2007 in da so v evidenco vključene tudi pobude, ki so bile
podane v okviru pripomb in predlogov na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPN kot nove
pobude, so bili sočasno z javnim pozivom v začetku leta 2014 vsi evidentirani pobudniki
pozvani k ponovnemu razmisleku o podani pobudi za spremembo namenske rabe in o tem,
ali je ta kot taka še vedno v njihovem interesu. Usklajevanje evidence pobud, v okviru
katerega so bile nekatere pobude umaknjene nekatere pa podane na novo, je potekalo vse
do sredine meseca decembra 2014. V mesecu oktobru in novembru smo opravili tudi
terenske oglede pobud in v primeru nepopolnih vlog pozivali pobudnike k dopolnitvi.
V obdobju od julija 2007 do sredine decembra 2014 je bilo evidentiranih 1423 pobud.
Od tega je bilo podanih:
1. 79 pobud za uskladitev namenske rabe na podlagi že pridobljenih upravnih dovoljenj za
gradnjo (reambulacije),
2. 649 pobud iz nestavbnega v stavbno zemljišče,
3. 270 pobud iz stavbnega v nestavbno zemljišče,
4. 176 pobud za spremembo podrobnejše namenske rabe v okviru obstoječega območja
stavbnih zemljišč,
5. 33 pobud za spremembo med drugimi nestavbnimi namenskimi rabami (iz kmetijskega v
gozd ipd.),
6. 5 pobud za popravek meje namenske rabe – geodetska transformacija,
7. 44 pobud za spremembo in dopolnitev tekstualnega dela OPN ter
8. 167 odstopov od pobud.
Med pobudami za novogradnje je največ pobud za gradnjo stanovanjskih stavb (pribl. 360),
sledijo jim pobude za gradnjo novih zidanic (pribl. 130). V okviru pobud za spremembo
podrobnejše namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč prevladujejo pobude za
spremembo zidanic v stanovanjske stavbe (približno 75). Odstopi od pobud (167) in pobude
za spremembo iz stavbnega v nestavbno zemljišče (270) so bile večinoma podane v letu
2014, predvidoma zaradi pričakovanega sprejetja Zakona o davku na nepremičnine.

 OPPN Bučna vas – vzhod/1**
Postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas - vzhod/1 (OPPN
Bučna vas - vzhod/1) se je pričel s Sklepom o začetku priprave OPPN Bučna vas - vzhod/1
(Uradni list RS (št. 71/12). Cilj priprave tega prostorskega akta pa je določitev izvedbenih
prostorskih pogojev za prostorsko zasnovo stanovanjske soseske s stanovanjskimi in
večstanovanjskimi objekti s potrebno komunalno opremo in drugimi spremljajočimi
ureditvami.
OPPN se pripravlja za JV del enote urejanja prostora NM/6-OPPN-f, ki je predvidena za
stanovanjsko gradnjo (označen kot Sso. Cilj priprave tega prostorskega akta pa je določitev
izvedbenih prostorskih pogojev za prostorsko zasnovo stanovanjske soseske z individualnimi
stanovanjskimi hišami in večstanovanjskimi objekti s potrebno komunalno opremo in drugimi
spremljajočimi ureditvami. OPPN je v fazi priprave dopolnjenega osnutka.
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Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo
mesto (SDUN ZKNM-3)**
Glavni namen priprave SDUN ZKNM-3 je zagotoviti pravno podlago za uporabo in obnovo
objekta na zemljišč s parc. št. 652 k.o. Kandija z pripadajočo zunanjo ureditvijo ter
enostavnimi oziroma nezahtevnimi objekti, ki je v lasti RS oziroma v uporabi SB Novo mesto.
Objekta v 1. etapi 1. faze izvajana UN, ko se bo gradil urgentni center ter urejala parkirišča
za potrebe SB NM in ZD NM ni potrebno rušiti. Poleg določitve spremenjenih izvedbenih
prostorskih in drugih pogojev za uporabo objekta na zemljišču 652 k.o. Kandija je premet
sprememb tudi: (1) določitev možnosti izvedbe začasnih prometnih ureditev na površini
oziroma severno od predvidenega objekta B6, (2) sprememba določil glede, v veljavnem
odloku že dopustnih, začasnih parkirišč na območju med staro Šmihelsko in objekti B5, B7
ter na gradbeni parceli objekta A3 in A1 in (3) sprememba določil glede izvedbe heliporta v
osrednjem delu kompleksa. V SDUN ZKNM-3 se lahko vključi tudi druge potrebne
spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov o urejanju prostora in graditvi
v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge
spremembe in dopolnitve. Ker gre za manjše spremembe, ki ne vplivajo na celovitost rešitev
se priprava SD UN vodi po skrajšanem postopku. V letu 2014 je bil prostorski akt pripravljen
do faze dopolnjenega osnutka, ki je bil javno razgrnjen od 5. 12. 2014 do 22. 12. 2014.
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 OPPN Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 2**
OPPN obravnava lokacijo, ki je umeščena v trikotnik med Otoško cesto na jugu in Qulandijo
na severu ter priključek na AC na zahodu. V območje se umeščajo poslovne dejavnosti in
pomenijo zadnjo fazo izgradnje poslovno storitvene cone Mačkovec. OPPN jebil v letu 2014
izdelan do faze dopolnjenega osnutka, ki je bil javno razgrnjen od 28.11.2014 do
31. 12. 2014.

 OPPN Revoz**
Pobudo za pripravo OPPN je podala gospodarska družba Revoz d.d., ker veljavni Odlok o
lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 73/04, 101/09-OPN MONM, 64/10-OPPN-SP
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za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu, 9/11, 46/11-teh.popr., 102/12DPN in 3/13-obv. razl.), ne omogoča hitrega prilagajanja spremenljivim tržnim potrebam.
Glavni namen priprave OPPN Revoz je zagotoviti fleksibilnost v smislu možnih programov in
prostorskih pogojev, ki jih bo OPPN definiral za gradnje objektov in druge ureditve znotraj
območja urejanja ter boljša in kvalitetnejša izraba prostora. Sklep o začetku priprave OPPN
Revoz je bil dne 21. 9. 2012 objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/12. V letu 2013 Revoz ni
nadaljeval z aktivnostmi razen tega, da je izbral izdelovalca prostorskega akta in sklenil
pogodbo z MONM (tripartitna pogodba med naročnikom (Revoz), pripravljavcem (MONM) in
izdelovalcem prostorskega akta, v letu 2014 pa so bile izdelane strokovne podlage.
 SD ZN BTC Češča vas – 1. faza**
Pobudo za pripravo je podala gospodarska družba BTC d.d.. postopek se je pričel s sklepom
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta BTC Češča vas-I.faza
(Uradni list RS, št. 17/12). V letu 2013 aktivnosti s strani investitorja ni bilo, v letu 2014 pa so
se aktivnosti nadaljevale. Območje urejanja obsega enoto urejanja prostora NM/1-OPPN-a,
ki je določena z veljavnim zazidalnim načrtom in Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, in nadalj). S SD ZN se bodo določili
oziroma spremenili prostorski pogoji za razvoj obstoječe gospodarske cone BTC Češča vas.
Z načrtovanimi rešitvami je potrebno določiti take pogoje za razvoj gospodarske cone, da
bodo zagotovljeni zdravi življenjski pogoji in upoštevana načela ekološke in energetske
učinkovitosti. Zagotoviti je treba učinkovito rabo prostora, izboljšati vizualno podobo
gospodarske cone, ki mora biti smiselno povezana z bližnjimi in širšimi vplivnimi območji,
zlasti območji poselitve in varovanja narave.V gospodarski coni se s SD ZN načrtujejo
prostorske ureditve za razvoj gospodarskih dejavnosti, zlasti skladiščenja in logistike.
Osrednja dejavnost celotne cone bo tako kot do sedaj dejavnost skladiščenja blaga s
storitvami logističnih procesov oskrbe, v cono pa se bo s SD ZN dodatno določilo tudi pogoje
umeščanja proizvodnih dejavnosti v smislu predelovalne industrije. Od predelovalnih
dejavnosti se v območju lahko načrtuje lahka proizvodnja v smislu minimalnih dodelav
skladiščenih komponent in polizdelkov, ki ni moteča za okolje ter možnost servisnih storitev.
Poleg prostorskih rešitev za razvoj gospodarske dejavnosti, se načrtujejo ukrepi za zaščito in
primerno dostopnost zavarovanih območij narave, ki sicer ležijo zunaj območja gospodarske
cone ob reki Temenici. V letu 2014 so bile za SD ZN izdelane strokovne podlage in osnutek
prostorskega akta, ki je bil posredovan v pridobitev smernic NUP.
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Slika: Ureditvena situacija iz osnutka SD ZN
 Prostorski akti za urejanja romskih naselij*
Po sprejetju Strategije romske tematike v septembru 2013, katere sestavni del so tudi
izhodišča za prostorsko urejanje romskih naselij v občini in zlasti za načrtovanje romskega
naselja Žabjak in Brezje smo v letu 2014 nadaljevali vsebinske pripeve za SD OPN za
legalizacijo romskega naselja Žabjak in ureditve v Brezju, ter aktivnosti za prostorsko
ureditev južnega dela romskega naselja Šmihel (izdelan geodetski načrt in predlog
parcelacije).

DRUGI PROSTORSKI AKTI
Prostorski akti, za katere aktivnosti v zvezi s pripravo zaradi različnih razlogov (v glavnem
zaradi neaktivnosti investitorjev) v letu 2014 niso potekale:
 Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Kosova dolina (prej Ločna)**
OPPN obravnava lokacijo zahodno od Andrijaničeve ceste v neposredni bližini TZ Krka in ob
vznožju Marofa. Umeščajo se poslovni programi tudi v povezavi turističnimi in kulturnimi
programi arheološkega parka Marof. Pripravljene so bile strokovne podlage. Priprava OPPN
trenutno stoji zaradi neaktivnosti investitorja.
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Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Turistična cona Na Brezovici**
Vsebina sprememb in dopolnitev se nanaša na:
- na ukinitev statusa javnih površin notranjim dostopnim cestam v območju OPPN in s tem
racionalizacijo prometnega omrežja, pri čemer se zagotovijo dostopi do zemljišč drugih
lastnikov iz javnih površin izven območja,
o
spremembo namembnosti podrobnejše namenske rabe v namensko rabo
pred uveljavitvijo OPPN,
o
sprememba pogojev za gradnjo v ureditveni enoti UE2 – območje za gradnjo
objektov za kratkotrajno nastanitev.
Ker se želene spremembe nanašajo na spremembo statusa javnih površin, ki so v povezavi
z opremljanjem območja z javno infrastrukturo, je postopek v fazi usklajevanja o možnih
rešitvah, da bodo le te vsebinsko ustrezale zahtevan pobudnika in bodo v skladu s
prostorsko zakonodajo.
 OPPN PSUSP Poslovni park ob Mirnopeški cesti**
Območje načrtovanega ››Poslovnega parka ob Mirnopeški cesti‹‹ (NM/4-OPPN-e), za
katerega je potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev
skupnega pomena se nahaja na SV Novega mesta ter zajema pas severno od Mirnopeške
ceste (regionalna cesta R3 651/1198 Trebnje – Novo mesto) in meri približno 14,5 ha.
Območje je namenjeno razvoju storitvenih in servisnih programov kar bo zagotovljeno s
pozidavo poslovnih, trgovskih in drugih ustreznih objektov s pripadajočimi funkcionalnimi in
zelenimi površinami ter parkovnimi ureditvami. Del površin se namenja tekočemu in
mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam
pešca in kolesarja. Cilj priprave OPPN za PUSP je določitev pogojev za gradnjo poslovnega
parka in določitev pogojev za prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko in drugo
opremo območja, ki bo s svojo vsebino in lokacijo neposredno ob pomembnejših
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prometnicah Novega mesta pomenil povečanje kvalitetne storitveno – servisne ponudbe v
ožjem in širšem prostoru.
OPPN za PUSP se pripravlja na podlagi pobude investitorja REAL PARK d.o.o., Novo
mesto, Kočevarjeva 2, Novo mesto.
V postopku priprave so bile leta 2010 potrjene strokovne podlage z najustreznejšo variantno
rešitvijo. Priprava OPPN je po stečaju družbe Real d.o.o. zastala.
V letu 2013 smo izvedli sestanek s stečajnim upraviteljem, predstavniki Real parka d.o.o,
izdelovalci OPPN in novim lastnikom z namenom, da se OPPN premakne z mrtve točk. V
letu 2014 novi lastnik zemljišč ni nadaljeval z aktivnostmi za izvedbo projekta.

 OPPN prenove ob Ljubljanski cesti 27**
Na območju Bršljina se je na lokaciji BTC ob Ljubljanski cesti 27 gospodarska družba BTC
d.d. Ljubljana v zadnjem desetletju vzpostavila kot glavni razvojni nosilec programske
preobrazbe na tej lokaciji. Hkrati je družba od leta 1995, tvorno sodelovala pri celotnem
projektu revitalizacije tega dela mesta ter zlasti pri komunalnem opremljanju območja in
rekonstrukciji Ljubljanske ceste kot pomembne zbirne mestne ceste. Z ozirom na preživeto
stavbno strukturo in hkrati nujno potrebno programsko poživitev ter presnovo na lokacijah v
lasti BTC, to je na Ljubljanski cesti 27 in 32 je družba posredovala investicijsko namero za
realizacijo projekta prenove ob Ljubljanski cesti 27. Na podlagi ugotovitev, da je potrebno
prostor ob Ljubljanski cesti obravnavati celovito, je bilo opredeljeno širše območje urejanja,
kot funkcionalno povezana enota urejanja prostora, ki naj se ureja z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom. V začetnih mesecih leta 2009 je bila tako pripravljena projekta naloga,
tripartitna pogodba med investitorjem, izdelovalcem in MONM ter sprejet sklep o začetku
priprave. Ker OPPN- ja ne financira MONM je dinamika njegove priprave vezana oziroma
pogojena z aktivnostjo investiorja. V letu 2010 so bile na podlagi osnutka prostorskega akta
pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora. S strani izdelovalca je bila oddana prva faza
prometne študije za širše območje urejanja, katere namen je, poleg zasnove prometne
navezave območja predvidene prostorske ureditve, pridobiti dolgoročno rešitev za enega
ključnih prometnih problemov mesta – za ureditev izvennivojskega križanja ceste Bršljin z
železnico. MONM je investitorju in izdelovalcu posredovala svoja stališča do izdelane študije
s pozivom za dopolnitev. Na skupnem usklajevalnem sestanku je bilo dogovorjeno, da bo
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izdelovalec prometno študijo dopolnil in nadaljeval s pripravo 2. faze študije. Dopolnitev in
drugo fazo prometne študije je izdelovalec oddal v avgustu 2011. Na podlagi pregleda
prometne študije je MONM sklicala usklajevalni sestanek glede dopolnitve in zaključka
prometne študije. Po usklajevanjih in optimiziranju možnih variant je bila prometna študija
zaključena v aprilu 2012. Strokovne podlage vključno z omenjeno prometno študijo naj bi bile
po navedbah izdelovalca (konec leta 2012) oddane v začetku leta 2013, vendar jih do konca
leta 2014 še nismo prejeli in izdelava OPPN je zastala.
 OPPN Motel ob priključku AC zahod**
Mestna občina Novo mesto je leta 2010 prejela pobudo za pripravo OPPN »Motel ob
priključku AC zahod«. Na podlagi pobude je oktobra 2010 pooblaščencu pobudnika
posredovala predlog projektne naloge in večpartitne pogodbe za izdelavo OPPN v pregled in
potrditev. Od takrat dalje se pobudnik priprave še ni odločil za podpis pogodbe. Z vsebino se
strinja, ne strinja pa se s plačilom, saj je prepričan, da bi se OPPN moral izdelati samo za
zemljišča, ki so v njegovi lasti. Tak pristop pa ni mogoč, saj je priprava OPPN za območje
manjše od enote urejanje mogoče le, če takšno rešitev podpirajo širše strokovne podlage, ki
jih je treba v vsakem primeru izdelati za območje, večje od enote urejanja prostora.
Septembra 2012 je bil izveden zadnji usklajevalni sestanek na katerem je bilo dogovorjeno,
da pobudnik v najkrajšem času izbere potencialnega izdelovalca in se z njim z namenom
dokončne uskladitve predloga projektne naloge in tripartitne pogodbe zglasil na občini. V letu
2014 pobudnik ni nadaljeval z aktivnostmi, zato je naloga v mirovanju.

 Spremembe in dopolnitve UN Novi trg**
Mestna občina Novo mesto je v maju 2013 prejela pobudo za spremembe in dopolnitve
določil prostorskega akta oziroma izdelavo novega OPPN s strani novega lastnika
nepremičnine Novi trg 6, v kateri je Hypo Leasing izpostavil določene zahteve, kot pogoj za
realizacijo projekta. Občinska uprava je lastnika pozvala, da poda konkretiziran predlog novih
oziroma spremenjenih ureditev na območju Novega trga 6 ter ekonomsko investicijski
elaborat iz katerega bodo izhajale utemeljene potrebe po racionalizaciji tistega dela
načrtovanih javnih prostorskih ureditev, ki kot obveznost investitorja izhajajo iz določil SD UN
Novi trg. Konec leta 2013 je pobudnik predložil finančna in prostorska izhodišča za razvoj
lokacije Novi trg 6, ki so bila predstavljena tudi OS v februarju 2014. Od maja 2014 do konca
leta 2014 se aktivnosti na pripravi prostorskega akta niso nadaljevale, saj investitor ni
dopolnil pobude.
 OPPN vrtec ob Avšičevi ulici*
Urad za šolstvo, šport in mladino je oktobra 2013 predlagal podrobnejšo preučitev lokacije za
postavitev novega objekta vrtca ob Avšičevi ulici v Novem mestu. Urad za prostor je na
podlagi izhodiščnih podatkov Urada za šolstvo, šport in mladino ter že izdelanih urbanističnih
strokovnih podlag preveril, ali je na obravnavani lokaciji mogoče oblikovati ustrezno
gradbeno parcelo za gradnjo vrtca. Ugotovljeno je bilo, da je ob upoštevanju navedenih
izhodišč na obravnavani lokaciji mogoče oblikovati gradbeno parcelo za gradnjo vrtca v
velikosti 8.330,00 m2, in sicer na zemljiščih oz. delih zemljišč s parc. št. 415, 416, 377, 378,
379, 382, 383/1, 390, 391/2 in 391/3, vse k.o. Ragovo. Dne 22. 10. 2013 je bil sprejet sklep o
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pričetku priprave OPPN vrtec ob Avšičevi ulici, št. 1802, izdelan pa je bil tudi geodetski načrt,
ki bo podlaga za pripravo OPPN. V letu 2014 se aktivnosti zaradi zadržanja izvajanja
proračuna, nelikvidnosti in ker naloga ni bila uvrščena med prioritete niso nadaljevale.

ŠTUDIJE, STROKOVNE PODLAGE IN PROJEKTI
Pri pripravi prostorskih aktov in drugih nalog na področju urejanja prostora je potrebno
predhodno zagotoviti tudi razne strokovne podlage, študije, projekte. V letu 2014 je potekala
priprava naslednjih dokumentov:


IDEJNI PROJEKT ZA JUŽNO ŠMIHELSKO CESTO od Westrove do Regrških
Košenic
Skozi Novo mesto poteka del državne ceste R3 664, odsek 2501 Gaber – Uršna Sela –
Novo mesto, ki je v zelo slabem stanju. Cesta je ena izmed pomembnih vpadnic v Novo
mesto po kateri poteka poleg notranjega in izvorno ciljnega prometa tudi precejšen delež
tranzitnega prometa iz oziroma v smeri Bele Krajine saj je najbližja cestna povezava med
Novim mestom in Črnomljem. Vertikalni in horizontalni elementi ceste so na obravnavanem
odseku zelo slabi in ne ustrezajo elementom regionalne ceste tretjega reda. Potek ceste in
gost promet skozi stanovanjski soseski Šmihel in Regrčo vas predstavlja poseg v vitalne dele
urbane strukture in oviro v nemotenem poteku daljinskega prometa. Pomembno je, da se
tranzitni promet, ki poteka ob strnjeni pozidavi umakne iz naselja ter da se opusti nivojsko
križanje z železniško progo. Promet po cesti je skozi naselje zaradi neustreznih elementov
ceste iz prometno-varnostnih vzrokov nevaren. Zaradi opisanega stanja je bila za
rekonstrukcijo in delno novogradnjo odseka ceste od Westrove ulice do Regrških Košenic
izdelana gradbeno tehnična preveritev in študija variant prestavitve Šmihelske ceste, s
katero so bile preverjane različne variante poteka ceste in izbrana najugodnejša varianta iz
več vidikov. Kot nadaljevanje priprave strokovnih podlag za Občinski podrobni prostorski
načrt, ki bo podlaga za pridobitev GD, je v pripravi idejni projekt. Kot prva faza IDP je bila
izdelana idejna zasnova v variantah, ki obravnava 3 variante poteka obvoznice Šmihel. Na
podlagi IDZ (IDZ-dopolnitev variant, Št. proj. P-2013/37, maj 2013, GPI d.o.o.), je bilo
ugotovljeno, da je varianta 5 za občino urbanistično sprejemljiva, izkazuje nekoliko manjši
vpliv na okoliško prebivalstvo in le z enim objektom prečka železniško progo. IDZ je bila nato
posredovana v pregled in potrditev MziP,. DRSC. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Direkcija RS za ceste, Sektor za investicije je dne 20.8.20014 z dopisom št. 37165243/2012/7 (902) MONM obvestilo, da na predlagane variante načeloma nimajo pripomb.
Zaradi ugotavljanja upravičenosti investicije glede na visoke stroške pa je ministrstvo
predlagalo, da za preučene oziroma predlagane variante MONM naroči predinvesticijsko
zasnovo (PIZ) in jo pošlje v pregled in potrditev na komisijo na Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor v skladu z veljavno zakonodajo, saj dokumentacija obravnava preložitev dela
državne ceste R3-664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto. Na podlagi PIZ bo sprejeta
dokončna odločitev o varianti, ki bo predmet obravnave v naslednji fazi IDP. V drugi polovici
leta 2014 je bila izdelana PN za PIZ in le ta na DRSC tudi potrjena, ter izbran izdelovalec
PIZ.
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Slika: prikaz variant poteka ceste (IDZ – maj 2014)
 Strokovne podlage za območje med staro in Novo Ljubljansko cesto
Območje, ki je predmet proučitve in obravnave strokovnih podlag, se nahaja zahodno in
jugovzhodno od novozgrajene deviacije Ljubljanske ceste čez vzpetino Tržič, oziroma med
staro in novo traso Ljubljanske ceste (regionalna cesta R3 651) ter severno od krožišča
Situla.
Strokovne podlage v variantah obravnavajo območje
zahodno in jugovzhodno od
novozgrajene deviacije Ljubljanske ceste čez vzpetino Tržič, oziroma med staro in novo
traso Ljubljanske ceste (regionalna cesta R3 651) ter severno od krožišča Situla. V
strokovnih podlagah so v več variantah preverjeni oblikovni ter urbanistični pogoji za
gradnjo objektov in gospodarske javne infrastrukture Namen priprave strokovnih podlag za
obravnavano območje je bil preveritev in podaja rešitev za določitev pogojev za gradnjo,
robnih oblikovnih in urbanističnih pogojev (določitev ureditvenih enot, oblikovanje gradbenih
parcel, določitev gradbenih linij, vertikalnih gabaritov,…) ter rešitev gospodarske javne
infrastrukture, s poudarkom na ureditvi (navezave obstoječega stavbnega tkiva) stare trase
Ljubljanske ceste, ki se na obeh straneh zaključuje kot slepa ulica.
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Sliki: Sinteza - varianta 1 in 2 (Sapo d.o.o)
 Strokovne podlage za območje ob južni zbirni cesti
Mestna občina Novo mesto načrtuje izboljšanje prometne mreže v južnem delu mesta, v
smislu prometne navezave obstoječega in novega stavbnega tkiva na predvideno južno
zbirno cesto, vzpostavitev identitete novih stanovanjskih delov Regrče vasi oz. celotnega
južnega dela mesta z razpoznavno fizično in mentalno podobo ter ureditev dveh novih
sosesk na tem območju.
V ta namen so bile izdelane strokovne podlage v več variantah za širše območje, v OPN
predvidene, južne zbirne ceste, ki bodo podlaga za kasnejšo izdelavo idejnega projekta
južne zbirne ceste in OPPN-jev v osrednjem oz. vzhodnem delu Regrče vasi.

Predlog Struktura d.o.o.

266

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014

Predlog Acer Novo mesto d.o.o.

Predlog Atelje Ostan Pavlin d.o.o.

 PGD-PZI DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO PRAKIRIŠČ OB TRDINOVI ULICI
Mestna občina Novo mesto načrtuje infrastrukturno in parterno (obnova tlakov, urbane
opreme, javne razsvetljave,…) prenovo Glavnega trga ter prenovo tržnice. Tako prenova
tržnice kot prenova Glavnega trga bosta posegli v obseg parkirnih površin v smislu
zmanjšanja le teh v korist peščevih površin, zato je potrebno v neposredni bližini jedra mesta
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zagotoviti dodatna oziroma nadomestna parkirišča. Ena od primernih lokacij je lokacija ob
Trdinovi ulici, kjer javna parkirišča že obstajajo (parc. št. 445 k.o. Kandija), le te pa je možno
razširiti na sosednji občinski parceli (parc. št. 446 in 448/4 obe k.o. Kandija). V ta namen je
bil konec leta 2014 izdelan PGD/PZI projekt za ureditev parkirišč ob Trdinovi ulici.


PRENOVA GLAVNEGA TRGA IN ROZMANOVE ULICE V NOVEM MESTU
Urad za prostor je skupaj z drugimi uradi sodeloval tudi pri načrtovanju prenove Glavnega
trga in Rozmanove ulice in je pripravil osnutek projektne naloge za prenovo v povezavi s
projektom hidravličnih izboljšav na območju mestnega jedra Novega mesta. Na podlagi
projektnih pogojev ZVKDS bo potrebno predhodno na območju Glavnega trga in Rozmanove
ulice izvesti arheološke raziskave, izdelan pa je bil tudi Konservatorski načrt za prenovo
glavnega trga Rozmanove ulice in Kandijskega križišča.
 KOLESARSKA POVEZAVA Sava – Krka bike
MONM se je vključila v projekt Sava – Krka bike, katerega cilj je vzpostavitev državnih
kolesarskih povezav skozi dolenjske in zasavske občine, ki se nahajajo ob trasi daljinske
kolesarske povezave. Vodilni partner projekta bo Občina Krško. Koordinativno vlogo
opravljata Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto. Sredstva
za izvedbo se bodo zagotavljala iz razpisov za pridobitev evropskih sredstev in občinskih
proračunov. Projekt predvideva ureditev in povezavo posameznih odsekov, njihova
poimenovanja in vse potrebne označbe. Predvideni so tudi spremljajoči objekti urbane
opreme kot so klopi, koši za smeti, dopolnilne in usmerjevalne table ter objekti za dopolnitev
dejavnosti kot so kolesarnice, izposojevalnice in popravljalnice koles. Za določitev trase so
bile izdelane strokovne podlage. Sledila bo izvedba načrtovane kolesarske povezave, ki bo
omogočila uresničitev zastavljenih ciljev regionalne povezljivosti z razvojem turizma in
promocijo zdravega načina življenja.
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Slika: Prikaz trase na območju MONM
 ARHEOLOŠKI PARK MAROF NOVO MESTO
Arheološki park Marof Novo mesto (v nadaljevanju: arheološki park) je bil umeščen v prostor
z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09 in nadaljnji; v nadaljevanju: OPN) v decembru 2009. V novembru 2013 je bil
izdelan Konservatorski načrt Novo mesto – Arheološko najdišče Marof in Kettejev drevored2,
ki je podlaga za nadaljnji razvoj arheološkega parka. V maju 2014 je bila za program Turizem
in dediščina v okviru Regionalnega razvojnega programa JVS 2014-2020 med deležniki
usklajen projektni predlog Arheološki park Marof Novo mesto in dolenjska arheološka pot.
Za ureditev arheološkega parka je z OPN predvidena priprava občinskega podrobnega
prostorskega načrta – v nadaljevanju: OPPN, ki se bo navezoval na Kettejev drevored in
mestno jedro ter na stanovanjska območja in območja šol ob vznožju Marofa. Na stavbnih
zemljiščih se predvidijo postavitev arheološkega muzeja oz. interperetacijskega centra (tako,
da njegova lokacija ne posega v evidentirano najdišče), gostinski program in podobni javni
programi v povezavi z vsebinami arheološkega parka. Parkovne ureditve in ureditve za
prezentacijo arheoloških ostalin, počivališča, razgledišča, otroška igrišča, sprehajalne in
druge tematske poti, opazovalnice in podobno se predvidijo tudi na kmetijskih zemljiščih.
Območje bodočega arheološkega parka se danes navezuje na javno prometno omrežje prek
mreže makadamskih in poljskih poti. Pomembna povezava poteka preko Kettejevega
drevoreda (kategorizirana občinska cesta 799 403), iz smeri Koštialove ulice (kategorizirana
občinska cesta 799 373), vse ostale poti pa so po tehničnih elementih slabše in niso
kategorizirane kot javne ceste. Peš dostopov je več. V OPN je predvideno, da bo območje
arheološkega muzeja (v projektnem predlogu: interpretacijski center), ki mora biti dostopno
za motorni promet, priključevano z novo dostopno cesto iz smeri Andrijaničeve ceste,
konkretneje iz rekonstruiranega priključka pri tovarni Krka (križišče Andrijaničeva in Ulica
2 Konservatorski načrt Novo mesto – Arheološko najdišče Marof in Kettejev drevored (Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto, november 2013).
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Ločna). Tudi v Konservatorskem načrtu je predvidena izvedba nove dostopne poti iz smeri
križišča Andrijaničeve ceste in Ločne.
V fazi usklajevanja projektnega predloga Arheološki park Marof Novo mesto za RRP 20142020 se je zaradi zagotavljanja izvedljivosti projekta zastavilo vprašanje ustreznosti
načrtovane dostopne ceste. V širši razpravi se je oblikovalo več različnih predlogov dostopne
ceste do lokacija predvidenega muzeja. Ker je izvedljivost projekta odvisna tudi od finančne,
projektne in tehnične smotrnosti nove dostopne ceste je bilo pred sprejemom končne
odločitve treba proučiti variantne možnosti priključevanja. Le tako bo mogoče izbrati rešitev,
ki bo finančno in terminsko izvedljiva v okvirih izvedbe Regionalnega razvojnega programa
JVS 2014-2020 in bo hkrati okoljsko in prostorsko sprejemljiva. V ta namen je bila v letu
2014 oddana v izdelavo Študija variant ceste za priključevanje arheološkega parka Marof na
javno cestno omrežje, ki bo podlaga za izbor variante dostopa in podlaga za pripravo
naslednjih faz prostorske ter tehnične dokumentacije. Do konca leta 2014 je bila izdelana 1.
faza ŠV.

Slika: prikaz variant ceste iz PN
 Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Uradi list RS, št. 31/14)
Mestni gozdovi v občni so zavarovani z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
(Uradni list RS, št. 74/00, 6/05). Na podlagi pobude za razveljavitev režimov na nekaterih je
bilo po posvetu z Zavodom za gozdove, OE Novo mesto zavzeto stališče, da je postopek
spremembe smiselno začeti tudi z vidika uskladitve območij podrobnejše namenske rabe
gozdov s posebnim namenom v Občinskem prostorskem načrtu MONM (Uradni list RS, št.
101/09), ki je bil uveljavljen konec leta 2009. V letu 2013 je potekala priprava odloka in
usklajevanja z Zavodom za gozdove o poteku postopka priprave. Meseca decembra 2013 je
bil predlog odloka posredovan v prvo obravnavo OS in pristojnim odborom. Javna razgrnitev
se je začela konec decembra 2013 in je bila zaključena v januarju 2014, v aprilu 2014 pa je
v 2. obravnavi predlog odloka sprejel občinski svet na 28.seji
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 PZI ureditve dela nabrežja in prostora za piknike v območju UN ŠRP Portoval
Za »Ureditev prostora za piknike v sklopu ureditvenega načrta ŠRC Portoval«, je bila v letu
2014 izdelana PZI dokumentacija, ki obravnava lokacijo gorvodno od mostu na Loki na
desnem bregu reke Krke. Projekt predvideva ureditev pešpoti, piknik prostora, ploščadi za
počitek in druge urbane ureditve in je v fazi izvajanja.

 Obvoznica Zaloga
MONM sodeluje z Občino Straža pri izdelavi idejnega projekta obvoznice Zalog, katere del
teritorialno seže tudi na območje MONM in sicer na delu mimo BTC v Češči vasi. Načrtuje se
prestavitev lokalne ceste ob železniško progo (severno) s čimer bo ukinjen nevaren nivojski
železniški prehod pri BTC. V letu 2014 je izdelovalec usklajeval rešitve železnico.

VODENJE PREDPISANIH ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV, IZDAJANJE
POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC IN INFORMACIJE STRANKAM
Urad za prostor na vlogo strank izdaja lokacijske informacije za namen projektiranja
objektov, potrdila o namenski rabi zemljišč za namen prometa z zemljišči in potrdila o pogojih
za parcelacijo stavnih zemljišč na podlagi Zakonu o urejanju prostora - ZureP in Zakonu o
prostorskem načrtovanju - ZPNačrt ter dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v
zemljišče za gradnjo stavb na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ -ZUJF.
Pod pojmom vodenja evidence prostorskih dokumentov in izdaje potrdil iz uradne evidence
se šteje hranjenje dokumentov in evidenc, na osnovi katerih občina izdaja lokacijske
informacije in potrdila po ZureP, ZPNačrt in ZUJF. Primerjava o številu vlog in številu rešenih
spisov po vrsti lokacijske informacije oziroma potrdila od leta 2007 do leta 2014 je razvidna
iz naslednje tabele:
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Tabela: Primerjava podatkov o lokacijskih informacijah
2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014
2007
Prenos odprtih spisov iz preteklega 156
leta
Število vlog v tekočem letu
2891
Dokazila po ZUJF
SKUPAJ
3047
Lokacijske
informacije
za 922
projektiranje
Lokacijske
informacije
za 418
enostavne objekte
Potrdila o namenski rabi zemljišča 1603
Odstop od vloge
Dokazila po ZUJF
SKUPAJ rešeni spisi
Nerešeni spisi
% nerešenih spisov
skupno št. spisov

21

glede

2964
83
na 2,7 %

2008
83

2009
73

2010
118

2011
104

2012
67

2013
15

2014
42

2152

1711

2299

1901

2235

1784

2417

2005

1511
56
1634

1496
181
1692

1702
157
1901

459

296

523

286

223

128

118

1590

1332

1756

1625

1303

1336

1583

44

38

34

27

2162
73
3,3%

1666
118
6,6%

2313
104
4,3%

12
56
1594
15
0,9%

5
181
1650
42
2,5 %

12
157
1870
31
1,6 %

69

1938
67
3,3%

Na Uradu za prostor deluje sprejemna pisarna, kjer strankam nudimo ustne informacije o
možnostih gradnje na zemljiščih, sprejemamo vloge in pojasnjujemo določila občinskih
prostorskih aktov. Kot strankam prijazna uprava pa poleg informacij iz naše pristojnosti
nudimo strankam tudi druge prostorske informacije, ki so kakorkoli povezane z gradnjo
oziroma postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo iz področja dela, ki je sicer v
pristojnosti UE Novo mesto, predvsem kadar se nanašajo vprašanja na gradnje enostavnih
in nezahtevnih objektov, za katere ni potrebno GD oziroma je potrebno enostavno GD.

DRUGE NALOGE NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
 Projekt »Arhitektura in otroci«
Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor izvaja program Arhitektura in otroci od
novembra 2010. Namen projekta Arhitektura in otroci (AiO), ki ga je v Sloveniji uvedla
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, je permanentno izobraževanje in vzgoja otrok in
mladostnikov na področju grajenega okolja, arhitekture, urbanizma in trajnostnega razvoja. Z
delavnicami, ki jih organiziramo na Uradu za prostor, želimo doseči, da otroci dobijo vpogled
v temeljna znanja, da bodo znali kot odrasli odgovorno in kakovostno vstopati v odločanje o
oblikovanju prostora. V njih aktivno s posredovanjem svojega znanja sodelujejo različni
arhitekti, pedagogi in drugi strokovnjaki. Tako je bilo v šolskem letu 2013/2014 izvedenih 12
delavnic, ki so bile dobro obiskane in projektni teden na Gimnaziji Novo mesto za dve skupini
dijakov z naslovom: Ali mora biti ta hiša ravno taka?
Vsebina delavnic je pokrivala različna področja obravnave/zaznavanja prostora (od
majhnega do velikega merila). Večina predavateljev se je dotaknila našega (konkretnega)
okolja, mesta. Delavnic, v letu 2014 organizirane v KC Janeza Trdine, se je lahko udeležil
vsak otrok, ki ga zanima teoretična in praktična izkušnja prostora. Po vsebini so bile
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delavnice prilagojene otrokom od 6 do 13 let. Na začetku je predavatelj predstavil temo
(pogovor z otroki o konkretni temi, predstavitev s fotografijami,…), sledil je praktični del, ki je
od otrok zahteval tudi ročne spretnosti (uporaba lepila, škarij, skalpela…) ter določeno mero
samostojnosti pri ustvarjanju.
Delavnice so naslavljale naslednja vprašanja: Moja prva konstrukcija, Zavet(je)išče,
Gradimo svoje mesto, (Pre)oblikujem sam, Kaj je to urbanizem (ali kako s svojo hišo
pomagam graditi svojo ulico, sosesko, vas in mesto), Dan Zemlje: Recikliranje, Kozolec,
Mestna tržnica, Svetila, Najboljši novomeški trg, Naredimo nekaj za park!, Hotel za žuželke.
 Spremljanje izvajanja OPN
Po uveljavitvi OPN smo na Uradu za prostor reorganizirali delo, tako da več sodelujemo z
drugimi uradi MONM pri spremljanju postopkov dovoljevanja gradenj, ki jih vodi UE NM. V
letu 2014 smo na Urad za prostor prejeli s strani UE Novo mesto, na podlagi 62. člena
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05- sprememba in
126/07) 383 pozivov za priglasitev v postopek izdaje gradbenih dovoljenj. V 26 primerih smo
se na poziv UE odzvali s podajo pripomb na vodilno mapo, v 28 primerih pa smo se ustne
obravnave udeležili. Zaradi velikega števila razpisanih ustnih obravnav, ki zahtevajo tudi
veliko časa, si je Urad za prostor vseskozi prizadeval s pozivi projektantom oz. investitorjem
nepravilnosti projektnih dokumentacij odpraviti že pred izvedbo ustnih obravnav. V večini
primerov uspešno, kar je tudi posledica relativno majhnega števila udeležbe na ustnih
obravnavah. S takim načinom dela usmerjamo prostorski razvoj in uveljavljamo prostorski
red na območju MONM.
 Projekt MORECO
Mestna občina Novo mesto je sodelovala v mednarodnem projektu MORECO - Mobility and
residential Costs. Orodja za načrtovanje prometnih ureditev trajnostne mobilnosti so še v
razvoju, zato na trgu še ni dostopnih splošno priznanih orodij. Projekt MORECO, ki je bil
zaključen v drugi polovici leta 2014 je razvil predlog orodja s katerim je mogoče vplivati na
stroškovno utemeljen razvoj prometnih ureditev, ki sledijo načelom trajnostne mobilnosti. Ker
bo izdelano orodje namenjeno splošni rabi, a vendarle optimizirano glede na konkretne
razmere opazovalk v projektu, je glede na problematiko prometa v območju Novega mesta
MONM pri izvajanju projekta aktivno sodelovala kot opazovalka. Projekt je že implementiran
v Novem mestu in vplivnem območju JV Slovenije - pilotno območje. Dostopen je na
povezavi http://moreco.uirs.si/.
 Projekt NALAS
V okviru projekta strokovnega sodelovanja asociacij občin JV Evrope (projekt NALAS)
predstavnik urada za prostor sodeluje kot ekspert v skupini za prostorski razvoj. Projekt
NALAS je sicer mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope. NALAS združuje 13
združenj, ki zastopajo približno 4000 lokalnih oblasti v regiji.
PROJEKTI na področju PROSTORSKE INFORMATIKE
Urad za prostor je v letu 2014 opravljal tudi naloge na področju prostorske informatike.
Področje prostorske informatike obsega širok spekter nalog med njimi pa so
najpomembnejše:
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koordinacija pri pripravi geodetskih načrtov za OPPN (izbor izvajalca, priprava
podatkov, izvedba naročila,…),
vodenje in arhiviranje digitalnih podatkov oziroma PA občine v digitalni obliki,
priprava digitalnih podatkov iz PA za uporabnike oziroma izdelovalce PA,
vodenje drugih prostorskih evidenc (baze podatkov o namenski rabi prostora iz
veljavnega prostorskega plana občine, območja varovanj in omejitev, območja
veljavnih in predvidenih PA,….).
izdelava kartografskega gradiva za potrebe izvajanja nalog občinske uprave

Eden od pomembnejših nalog je tudi nastavitev in vzdrževanje spletne strani Urada za
prostor na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
V sklopu prenovljenih spletnih strani MONM je bila oblikovana spletna stran Urada za
prostor, t.i. »Prostorski portal«, preko katerega so občanom dani na vpogled vsi sprejeti
prostorski akti na območju MONM kot tudi akti v pripravi, to je aktualno stanje prostorskih
aktov, ki so še v fazi izdelave, tako da je vsaka faza priprave dokumenta posebej opisana,
priložena pa so tudi ustrezna gradiva, kar olajšuje komunikacijo med zainteresirano javnostjo
in Uradom, npr. možnost vpogleda v gradivo javno razgrnjenih prostorskih aktov., ipd.
Podatki se redno vzdržujejo in prenavljajo glede na faze priprave posameznih prostorskih
aktov. Prostorski portal je izredno koristen predvsem zato, ker so na enem mestu zbrani
(grafično prikazani na skupni karti) vsi prostorski akti z interaktivnimi povezavami na ustrezne
objave v Uradnem listu, kot tudi logičnimi povezavami med samimi akti (osnovni odlok v
povezavi z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami ter seznami predpisov, na katere
vpliva).
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Mestna občina je vključena v vseslovenski portal občin PISO- Prostorski Informacijski Sistem
Občin preko katerega občine omogočajo občanom in drugim zainteresiranim vpogled v
podatke o prostorskih aktih, namenski rabi zemljišč iz občinskih prostorskih načrtov,
gospodarski javni infrastrukturi, režimih varovanja itd. PISO je pomembno orodje tudi
uslužbence javne uprave, saj preko internega vpogleda za svojo občino veliko hitreje in
kompetentneje podajajo informacije občanom, ki po njih vprašujejo oziroma je nepogrešljivo
orodje pri pripravi strokovnih gradiv in pri prostorskem načrtovanju. Tako so bili za MONM v
sodelovanju z Uradom za prostor na portalu PISO podjetja Realis dodani naslednji moduli:
 Nadgradnja portala PISO in povezava tematskega sklopa »prostorski akti« z
Prostorskim portalom Mestne občine Novo mesto
Na Prostorskem portalu MONM smo grafični vmesnik »Google zemljevidi« nadomestili s
»PISO pregledovalnikom«, ki omogoča direktno html povezavo na digitalne podatke
posameznih prostorskih aktov, objavljenih na Prostorskem portalu MONM.
 Priprava modula in podatkovnega modela za evidentiranje pobud sprememb
OPN preko PISO desktop aplikacije
Zaradi lažjega pregleda in analize ter kasnejše obdelave posameznih vlog je bil v sklopu
PISO Desktop aplikacije pripravljen podatkovni model za zajem in vodenje evidence oz.
katastra pobud sprememb OPN.
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 Evidenca zemljišč za gradnjo stavb (ZGS)
Za potrebe obdavčitve po Zakonu o davku na nepremičnine smo v sklopu priprave podatkov
o namenski rabi parcel za posredovanje na GURS in skladno s pravilnikom (Uradni list RS,
št. 66/2013) vzpostavljali evidenco zemljišč za gradnjo stavb.
 Evidentiranje tekaških poti in priprava podatkov o parcelah za potrebe ureditve
poti na območju športnega parka Portoval
 Priprava podatkovnega modela in aplikacije za evidentiranje nepremičnin v lasti
MONM
 Priprava podatkovnega modela za zajem in vzpostavitev katastra oglaševalnih
tabel
 Priprava podatkovnega modela in namizne aplikacije za uspešen zajem lokacij
oglaševalnih mest
 Evidenca gradbenih dovoljenj

STROKOVNE PODLAGE IN ŠTUDIJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
V delovno področje Urada za prostor sodi tudi vključevanje vidikov varstva okolja v procese
prostorskega načrtovanja. To obsega predvsem vodenje priprave raznih študij s področja
varstva okolja v povezavi s prostorskim načrtovanjem, vodenje priprave okoljskih poročil za
prostorske načrte in podobno.
V letu 2014 je delo na področju okoljske problematike obsegalo pripravo občinskega
programa varstva okolja, sodelovanje pri pripravi odloka o načrtu za kakovost zunanjega
zraka na območju MO Novo mesto in pripravo odločb - dovoljenj za obremenitev s hrupom.


Priprava odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Mestne
občine Novo Mesto
Urad za prostor je v letu 2013 s svojimi predlogi aktivno sodeloval pri pripravi odloka o načrtu
za kakovost zraka na območju MONM, katerega pripravo sicer vodi MKO, ARSO. Na
območju MO Novo mesto je namreč ugotovljeno prekoračenje dnevnih mejnih vrednosti na
podlagi meritve delcev PM10 na stalnem mestnem merilnem mestu Novo mesto znotraj
območja kakovosti SI3. Priprava odloka je bila zaključena s sprejetjem v decembru 2013, v
letu 2014 pa smo sodelovali pri usklajevanju programa ukrepov za naslednje triletno
obdobje, ki jih bosta usklajeno izvedli republika Slovenija in občina.
 Občinski program varstva okolja
Na podlagi Zakona o varstvu okolja MONM pripravlja občinski program varstva okolja
(OPVO). Kot prva faza je bilo v juliju 2012 izdelano Poročilo o stanju okolja, ki je osnova za
izdelavo OPVO. Priprava OPVO je stekla v oktobru 2013. Izvedeni sta bili dve javni delavnici
(2013, 2014) in izdelan osnutek OPVO. Z OPVO bo določena vizija reševanja okoljskih
problemov z upoštevanjem načel varstva okolja, prednostni okoljski problemi in ključni izzivi
varstva okolja v občini. Z izdelanim OPVO bodo bolj premišljeno usmerjana sredstva na tista
okoljska področja, kjer je najbolj nujno ukrepati in v tiste projekte, ki dajejo največji učinek
glede na vložke. Poleg tega lahko občina z OPVO spodbudi aktivnejši odnos občanov do
varstva okolja in vzpostavi sodelovanje z občani, podjetji in državo na tem področju. V letu
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2014 se je izdelava nadaljevala po sprejemu programa ukrepov za izboljšanje zraka na
območju NM.
 Dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
V letu 2014 je na urad za prostor prispelo 61 vlog za izdajo dovoljenja za čezmerno
obremenitev okolja s hrupom na prireditvah, od tega je bilo izdanih 59 odločb, ena zahtevek
je bil umaknjen, en pa v ponovnem postopku zavrnjen.
Tabela: Prikaz števila izdanih dovoljenj za obremenitev okolja s hrupom na prireditvah:
LETO
Število izdanih
dovoljenj

2007
30

2008
34

2009
26

2010
35

2011
36

2012
29

2013 2014
58
59

Opomba:
Pomen uporabljenih kratic:
SD
spremembe in dopolnitve
OPPN
občinski podrobni prostorski načrt
ZN
zazidalni načrt
UN
ureditveni načrt
LN
lokacijski načrt
OLN
občinski lokacijski načrt
OPN
občinski prostorski načrt
PSUP
prostorska ureditev skupnega pomena
IDP
idejni projekt
PIZ
predinvesticijska zasnova
PGD
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PZI
projekt za izvedbo

URAD ZA GJS, OKOLJE IN PROMET
Urad za GJS, okolje in promet svojim delovanjem v letu 2014 pokrival delovanje krajevnih
skupnosti, področje gospodarskih javnih služb, investicij ter rednega in investicijskega
vzdrževanja komunalne in cestne infrastrukture, upravljanja in varstva javnih površin,
urejanje prometa in prometne preventive, investicije in sodelovanje pri upravljanju državnih
cest in ostale državne infrastrukture. Na področju kmetijstva je urad s svojim delovanjem
skrbel, da se izvajajo ukrepi kmetijske strukturne politike.
Krajevne skupnosti
Urad skrbi za koordinacijo med krajevnimi skupnostmi in občinsko upravo ter za krajevne
skupnosti opravlja strokovne in organizacijske naloge, zagotavlja strokovno-tehnično pomoč
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pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti, spremlja izvajanje nalog iz
pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.
V večini krajevnih skupnosti je bil organiziran delovni posvet v smislu reševanja problematike
po posamezni krajevni skupnosti, ter skupni delovnih sestankov - posvetov med predsedniki
svetov KS, županom in občinsko upravo.
Urad skrbi za realizacijo proračunske postavke "Redno delovanje krajevne skupnosti", to je
postavke, uvedene po posamezni krajevni skupnosti, namenjene rednemu delovanju
krajevne skupnosti, vzdrževanju javnih objektov v krajevni skupnosti in investicijam v krajevni
skupnosti. Sredstva za investicije obsegajo financiranje izgradnje vodovoda, kanalizacije,
mrliških vežic, pokopališč, obnove, sanacije lokalnih cest in ostalih investicij.
V uradu skrbimo za vsa opravila od razpisa za sredstva za sofinanciranje programov, za
usklajevanje programov s programi JP Komunala Novo mesto in z ostalimi občinskimi
programi, za pripravo razdelilnika sredstev po krajevnih skupnostih, sodelujemo pri pripravi
dokumentacije in dovoljenj za posamezne projekte, pomagamo KS pri razpisih in izvedbi
programov, spremljamo in nadziramo izvajanje programov.
Poleg tega urad skrbi za realizacijo in namenskost porabe sredstev, zbranih s krajevnim
samoprispevkom, ki je bil uveden v šestih krajevnih skupnostih.
Urad skrbi tudi za postavke programi lastnih sredstev. Le-ta obsega sredstva, ki so jih
krajevne skupnosti pridobile izven občinskega proračuna, s strani donatorjev in jih porabijo
predvsem za sofinanciranje investicij v krajevnih skupnostih. V postavki »Programi lastnih
sredstev KS« so zajeti tudi odhodki iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje za krajevne skupnosti, v katerih so bili izvedeni postopki vračanja oziroma so ostala
sredstva od vračanj fizičnim osebam. S temi sredstvi so bile realizirane posodobitve
občinskih cest, zgrajena javna razsvetljava, obnovljeni javni objekti in izvedene druge
investicije.
Krajevne skupnosti so v letu 2014 realizirale letne cilje KS v okviru finančnih možnosti in
sredstev, pridobljenih s strani Mestne občine Novo mesto ter lastnih sredstev.

Komunalno gospodarstvo
V okviru komunalnega gospodarstva je urad opravljal strokovne naloge ter odloča o upravnih
stvareh s področja komunalnega gospodarstva. Zagotavlja pogoje in nadzor za razvoj
komunalnega gospodarstva, vodnega gospodarstva ter energetike. Na področju
komunalnega gospodarstva pripravlja analize, sodeluje pri razvojnih projektih ter pri
načrtovanju in izvedbi projektov v komunalno infrastrukturo, pripravlja informacije, poročila in
druga gradiva, ki so potrebna za nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb. Predlaga in
zakonsko usklajuje standarde in normative za gospodarske javne službe in skrbi za njihovo
izvajanje. Pripravlja predloge planov in planske porabe sredstev za zagotavljanje in uporabo
javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb. Vodi strokovni nadzor nad izvajanjem
nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb ter drugih pogodbenih partnerjev. Opravlja naloge
v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem komunalnih infrastrukturnih objektov in koordinira
naloge z državnimi organi na področju komunalnega gospodarstva. Organizira medsebojno
sodelovanje in usklajevanje notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi pristojnimi
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državnimi organi, javnimi zavodi ter strokovnimi institucijami s področja komunalnega
gospodarstva, vodnega gospodarstva ter energetike.
Izvajanje gospodarskih javnih služb
Na področju komunalnih zadev je izvajanje gospodarskih javnih služb razdeljeno na:
Zap. št. Gospodarska javna služba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda,
ravnanje s komunalnimi odpadki,
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje
pokopališč,
urejanje in čiščenje javnih površin,
urejanje zelenih površin,
oskrba s plinom,
urejanje javne tržnice,
urejanje javnih sanitarij,
urejanje javne razsvetljave,
usmerjevalni sistem.

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

Področje komunalnega gospodarstva se v Mestni občini Novo mesto izvaja v obliki obveznih
gospodarskih javnih služb in izbirnih gospodarskih javnih služb. Kot obvezne gospodarske
javne službe se izvajajo:
- vodooskrba,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov odpadkov ter
- pokopališka in pogrebna dejavnost.
V okviru izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb, pa se izvajajo:
- dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in
dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
- urejanje javnih tržnic,
- urejanje javnih sanitarij,
- urejanje javnih parkirišč na javnih površinah ter
- urejanje javne razsvetljave.
Urad predlaga spremembe odlokov, pravilnikov in drugih upravnih aktov s komunalnega
področja. Predlaga standarde in normative za izvajanje javnih služb, predlaga predloge
planov in planske porabe sredstev za zagotavljanje in uporabo storitev gospodarskih javnih
služb (cene storitev), vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev, ter drugih
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pogodbenih partnerjev gospodarskih javnih služb. Usklajuje upravljanje in gospodarjenje
komunalnih infrastrukturnih objektov. Sodeluje in usklajuje izvajanje gospodarskih javnih
služb tudi z drugimi pristojnimi državnimi organi in službami s področja komunalnega
gospodarstva. Izdaja podzakonske akte, ki so potrebni za nemoteno delovanje in razvoj
gospodarskih javnih služb.
Za obvezne in izbirne gospodarske javne službe z naslova komunalnega gospodarstva, ki jih
izvaja JP Komunala Novo mesto urad nadzira izvajanje same dejavnosti, ter nadzira porabo
proračunskih sredstev. Sodeluje pri načrtu novih smernic na področju urejanja in čiščenja
javnih površin, urejanje tržnice in urejanje javnih sanitarij, urejanja pokopališč, urejanja
parkirišč ter gospodarjenja z vodnjaki in izlivkami na področju Mestne občine Novo mesto.
V okviru omenjenih GJS urad skrbi za:
- usklajevanje poslovnega plana in plana investicij javnega podjetja z proračunom
občine,
- pregled in pripravo poslovnih planov in rebalansov plana za obravnavo in sprejem na
občinskem svetu,
- pregled in pripravo poslovnih poročil za obravnavo in sprejem na občinskem svetu,
- pregled, priprava in analiza predlogov za spremembe cen storitev GJS,
- pripravo predlogov za spremembo odlokov in drugih predpisov za obravnavo in
sprejem na občinskem svetu.
Na področju oskrbovanja s pitno vodo občanom, ki nimajo zagotovljene oskrbe s pitno vodo
iz javnega vodovodnega omrežja, občina z regresiranjem dostave pitne vode tem
prebivalcem čim bolj pomaga pri oskrbi s pitno vodo. Mestna občina Novo mesto tako v celoti
subvencionira prevoz pitne vode na območja, kjer ni vodovodnega omrežja vsem
gospodinjstvom, ki živijo v objektu s statusom stanovanjskega objekta.
Obvezna gospodarska urejanje zelenih površin zajema spomladansko in jesensko čiščenje
zelenih površin, tedensko in mesečno pobiranje smeti na zelenih površinah, vzdrževalna
dela in košnja travnatih površin, gnojenje trat in ostalih rastlin, urejanje nasadov in sajenje
cvetličnih gredic, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic, zatiranje
plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin, obrezovanje živih mej, posebej ob
cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti, oskrba in obrezovanje
vegetacije na prometnih otokih, varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in
poškodbami, redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah, vzdrževanje
parkovne opreme, izdelava in noveliranje katastra javnih zelenih površin in druga
vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin. Hkrati pa se v
okviru zelenih površin skrbi za nujne posege (sanacija poškodovanega in dotrajanega drevja,
sanacija pešpoti ob nalivih …) na zelene površine na območju Mestne občine Novo mesto.
Koncesionar opravlja dela na podlagi koncesijske pogodbe ter skladno s potrjenim planom.
Plan zajema standard vzdrževanja zelenih površin ter velikosti površin, ki so vključene v
vzdrževanje. Standard in plan vzdrževanja vsako leto potrdi na predlog kolegija občinske
uprave župan. Vzdrževanje obsega 81.900 m2 urejanja zelenih javnih površin z višjim
standardom vzdrževanja (10 x letno) v samem mestu, preko 100.000 m2 sprehajališč z nižjim
standardom vzdrževanja (3 x letno) in preko 25.000 m2 otroških igrišč (standard vzdrževanja
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ročna košnja 3 x letno in strojna košnja 3 x letno). V okvir vzdrževanja zelenih površin je
vključeno tudi vzdrževanje sprehajališč in pešpoti po Mestni občini Novo mesto. Tako
potekajo redna dela na zelenih površinah in peš poteh po Parku EU, Župančičevem
sprehajališču in sprehajališču Primiceve Julije. Vzdrževanje zajema obsežnejše čiščenje poti,
sanacija grmovja ob sprehajališčih, dobava gramoza in pobiranje gramoza nasutega pod
klančinami, odvoz uničenega in dovoz novega tampona, fino planiranje poti ter
odstranjevanje blata..
Na področju gospodarske javne služb urejanja javne razsvetljave je bil v letu 2014
koncesionar izvajal najnujnejše ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja javne
razsvetljave v Mestni občini Novo mesto. Nujna redna vzdrževalna dela so v letu 2014
zajemala zamenjavo svetil in svetilk, zamenjava drogov svetil in drugih naprav, popravilo
oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo, čiščenje in redno
vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave, intervencije na javni razsvetljavi,
priprava letnih programov vzdrževanja, razvoja, načrtovanja, varčevanja
energijo in
pospeševanja javne službe v skladu s programi občine, vodenje katastra in kontrolne knjige,
izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi, dajanje mnenj v zvezi z javno
razsvetljavo, druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis, izdelava letnega plana
načrta urejanja javne razsvetljave.
V okviru izbirne gospodarske službe je bil v letu 2007 začet projekt usmerjanja in obveščanja
na območju Mestne občine Novo mesto. Z nadgrajevanjem sistema smo nadaljevali tudi v
letu 2014.
Izbirno gospodarsko javno službo distribucije zemeljskega plina izvaja koncesionar
ISTRABENZ PLINI. V okviru delovanja te GJS je urad skrbel za usklajevanje plana investicij
ki so predvidena z načrtom plinifikacije z JP Komunala Novo mesto in Mestno občino Novo
mesto, pripravo poslovnih poročil za obravnavo in sprejem na občinskem svetu, pregled,
pripravo in analizo predlogov za spremembe cen plina in storitev GJS, pripravo predlogov za
spremembo odlokov in drugih predpisov za obravnavo in sprejem na občinskem svetu zaradi
spremenjenih zakonov s področja distribucije zemeljskega plina.
Cestno gospodarstvo
Na področju cestnega gospodarstva urad skrbi za upravljanje in varstvo občinskih cest ter
vodi investicije in investicijsko vzdrževanje na cestnem področju. V okviru upravljanja in
varstva občinskih cest in investicijskega vzdrževanja skrbi za izvajanje gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest, predlaga standarde in normative za izvajanje
gospodarskih javni služb, predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in
storitev gospodarskih javnih služb, vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalca GJS
vzdrževanje občinskih cest, sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi na področju
cestno - prometne infrastrukture.
V okviru varovanja občinskih cest oddelek izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje in
soglasja k projektnim dokumentacijam, OPN, soglasja za prekope občinskih cest, soglasja
za postavitve začasnih in pomožnih objektov, se udeležuje geodetskih meritev, se udeležuje
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ustnih obravnav ter tehničnih pregledov. Pri vzdrževanju cest vodi naročila in pregleduje
izvedena dela in obračune, vodi evidence.
Vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin
Vzdrževanje, ki obsega letno in zimsko vzdrževanje ter čiščenje javnih površin (ceste,
pločniki, kolesarske steze) smo izvajali preko pogodbenega izvajalca – koncesionarja
CGP, d. d., Novo mesto. Urad vodi naročila, vrši nadzor nad izvedenimi deli, nadzor nad
obračuni ter vodi evidence.
Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Mestne občine Novo mesto
415.895 km kategoriziranih cest, od tega 153,228 km lokalnih cest ter 260.667 km javnih
poti. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje,
preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi,
sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje,
popravila cestne opreme,…). Stroški za izvedbo potrebnih del (na lokalnih cestah), po
pravilniku o rednem vzdrževanju znašajo cca. 3.000 EUR/km ceste!
Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest. Glede na določila pravilnika in izkušenj iz preteklih let je bil
sestavljen tudi program rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri je bil osnova za izvedbo
javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Dejavnost se izvaja na
podlagi potrjenih letnih planov vzdrževanja občinskih cest. Plačevanje poteka na
osnovi potrjenih
situacij o izvršenih delih.
Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega
vzdrževanja občinskih cest, ki pa je posledično odvisno od dolžine zime, temperatur in
izdatnosti snežnih padavin. Ob izvajanju le zakonsko določenih aktivnosti in ob upoštevanju
povprečnih zimskih razmer znaša vrednost del po koncesijski pogodbi okoli 3,000.000 EUR.
Teoretično so lahko stroški izvajanja tudi večji od ocenjenih v koncesiji. Glede na izkušnje v
zadnjih letih pa strošek izvajanja zimske službe doseže okoli 70 % ocenjene vrednosti
koncesije. V letu 2014 se je napovedano udejanjilo.
V sklopu vzdrževanja so potekale naslednje aktivnosti:
 opravljanje zimske službe od novembra – do marca,
 čiščenje peskolovov in rešetk meteorne kanalizacije – po izvajanju zimske službe je bil
odstranjen pesek in ostale usedline,
 izvedba odvodnjavanja meteorne kanalizacije (dežne rešetke, mulde, kanalizacija):
Cerovci, Sevno, Finžgarjeva, Dolž – Mali Orehek, Marjana Kozine, Lobetova, Kettejev
drevored, Dobovo, Stopiče, Koti, Graben, Stranska vas, Lešnica, Cegelnica, Jugorje,
Bučna vas, Muhaber, Šmarješka cesta, Srednje Grčevje ….
 izvedli smo večje sanacije pločnikov; Seidlova cesta, Šmarješka cesta, Ljubljanska cesta,
Mali Slatnik, Šmihel (OŠ),
 ukrepi za izboljšanje oprijemljivosti vozišča (rezkanje obstoječega asfalta); Cankarjeva,
Ragovska, Jedinščica, Splavne,
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izvedli smo večje sanacije na asfaltnih cestah; Bučna vas, Cesta brigad, Trška gora,
Pangrč grm, Cerovci, Uršna sela SŽ, Ještovci, Bukovče, Potov vrh, Koroška vas, Jurna
vas, Kapiteljska ulica, Šmarješka cesta, Vavpotičeva ulica…,
dodali smo nove jeklene varnostne ograje (JVO); Ul. Ilke Vaštetove, Črešnjice, Pangrč
grm, Ljuben, Stopiče, Trška gora, Makute...,
zgradili smo oporna zidova v Makutah in Dol. Kamencah ter zgradili obsežni kamniti
zložbi v Pangrč grmu in Trški gori, vse našteto je bilo narejeno zaradi posledic plazov, ki
so utrgali cesto, da je bila le ta neprevozna za dvosmerni promet
izvedli smo obrezovanje dreves in grmičevja ob kategoriziranih cestah, predvsem ob
lokalnih cestah,
izvedli smo sanacijo razpok v asfaltu (3km) – zalivanje razpok s trajno elastično
bitumensko maso, s tem ukrepom smo podaljšali uporabo zgornjega ustroja – obrabno
plast vozišča.

K vzdrževanju občinskih cest sodi tudi vzdrževanje objektov na cestni mreži, predvsem
mostov.
Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli nujna vzdrževalna dela, ki obsegajo: oplesk ograj,
popravilo ograj, manjša popravila lesenih mostov, popravilo ostalih mostov. Že v letu 2013
smo temeljito prenovili Kandijski most in sicer izvedbo antikorozivne zaščite jeklene
konstrukcije (postavitev delovnega odra, peskanje, barvanje, obnova ležišč…), hkrati pa smo
obnovili stopnišče, ki služi kot edini dostop do zemljišč pod mostom. V preteklem letu smo
poravnali obveznosti in zahtevali popravilo (v garancijski dobi) na spodnjih pasnicah palične
konstrukcije Kandijskega mosta.
Sredstva namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki potekajo po zasebnem in državnem
gozdu, po predhodni oceni nujnosti vzdrževanja po odsekih, ki jih opredeli Zavod za
gozdove, porabimo za vzdrževanje le teh. Sredstva se zbirajo preko pristojbine, ki jo
plačujejo lastniki gozdov in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v zakonodaji in v programu občine. Izvajalec Gozdno
gospodarstvo Novo mesto je bil izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa
je izvedeno na podlagi izdanih situacij oziroma računov. Določen del sredstev (27 %) na
osnovi pogodbe in zahtevka povrne Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Neurejena lastninska razmerja iz preteklih desetletij še vedno zahtevajo zemljiško knjižno
urejanje predvsem tistih cest, ki jih zaradi dotrajanosti ponovno saniramo. V Mestni občini
Novo mesto je preko 90 km lokalnih cest, ki po posegu niso bile geodetsko odmerjene in
zemljiško knjižno urejene. S predvidenimi sredstvi smo izvedli nekaj najnujnejših odmer in
odkupov zemljišč, seznam zemljišč, ki so bila predvidena za nakup v letu 2014 je razviden iz
plana nabav.
V smislu urejanja lastninskih razmerij smo izvedli geodetske meritve na posameznih odsekih
občinskih cest. Sredstva so namenjena vzpostavitvi mej med javno in zasebno lastnino in
postopno odpravo neurejenih stanj in razmerij iz preteklih desetletij. Obnove mejnikov so prvi
korak za nadaljnje rešitve na občinskih cestah (ukrepi Inšpektorata, odškodnine, ukinitve ...).
V letu 2014 smo izvedli kar nekaj takih meritev; LC Kuzarjev kal, Koroška vas, LC Poganci,
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Brusnice – Leskovec, Češča vas, Kamenje, Krka, Hrušica, Regrča vas, Herinja vas, Potov
vrh, Hrušica, Mali Orehek, Gabrje, Cerovci, Jurna vas, Križe, Župnca …

Investicije in investicijsko vzdrževanje
S predvidenimi sredstvi za projekte za investicijsko gospodarstvo smo plačali izdelavo
investicijsko tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo in novogradnjo cest, ki se bodo
uvrščale v proračun v naslednjih letih.
Izvajalec je bil izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa je bilo izvedeno
na podlagi izdanih situacij oziroma računov.
Sanacija in preplastitev lokalnih cest - od 153,228 km lokalnih cest je več kot polovico cest
brez zapornega sloja, kar je razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi
sredstvi smo pokrili prenesene obveznosti iz leta 2013 in preplastili najnujnejše odseke cest,
ki so določeni po zaključku zimske službe; Cesta brigad, Kuzarjev kal, Trška gora,
Lešnica …
Rekonstrukcije - občinske ceste. Predvidena sredstva so bila namenjena za rekonstrukcije
občinskih cest. Za rekonstrukcijo in novogradnjo LC skozi Mali Orehek in del Šmarješke
ceste (pri čistilni napravi) je bil izbran izvajalec na podlagi določb Zakona o javnih naročilih.
Za ostale projekte smo z aneksi k osnovni pogodbi urejali odkupe zemljišč.
V cestnem gospodarstvo so bile večje investicije predvsem na področju rekonstrukcije
državnih cest, kjer občina zagotavlja sredstva v svojem deležu investicije. Urad je z
državnimi službami vodil priprave na investicije (pridobivanje zemljišč, soglasja na projektno
dokumentacijo, …) za rekonstrukcije in novogradnje naslednjih državnih cest:
ŠMIHELSKA CESTA:
Novogradnja ceste je bila izvedena na odseku med Šmihelskim mostom in uvozom na
Westrovo ulico (do zapornic preko železnice) že v letu 2010, v letu 2011 smo nadaljevali z
izgradnjo pločnika in kolesarske steze ter prestavitev komunalnih vodov na zemljiščih, ki so v
lasti MONM. Dokončanje projekta v celoti (potrebno je še urediti prečkanje z železnico) bo
možno takrat, ko bomo uredili lastninska razmerja z lastniki.
LJUBLJANSKA CESTA
Z investitorjem DARS in izvajalcem CGP NM smo v letu 2011 končali novogradnjo dela
Ljubljanske ceste. V letu 2015 pa nas čaka še odkup razlaščenega zemljišča, kot tudi odkup
morebitnih razlik v površini med zgrajenim in projektiranim delom odseka novozgrajene
Ljubljanske ceste. Cenitve za navedeno še potekajo.
V letu 2014 smo dosegli dogovor o delnem plačilu odškodnine lastniku zemljišča in hkrati
plačali pogodbeni znesek za odkup. Dokončno plačilo bomo izvedli po sodbi sodišča v kateri
bo znana skupna vrednost razlaščenih zemljišč.
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Investicije vodi občina skupaj z DRSC oziroma DARS. Podrobneje je struktura investicij
razvidna v načrtu razvojnih programov. Izvajanje in plačevanje investicij je bilo na podlagi
sofinancerskih pogodb z državo ter izstavljenih situacij oziroma računov.
Varovanje občinskih cest
V okviru upravljanja in varovanja javnih cest so se izvajale naslednje naloge:
-

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

Vsi postopki izdaje soglasij v varovalnem pasu občinskih cest in izdaja projektnih pogojev so
bili vodeni skladno z Zakonom o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1UPB1, Uradni list RS, št. 102/2004, (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS,
111/2005 Odl. US:U-I-150-04-19, 120/2006 Odl. US:U-I-286/04-46 in 126/2007), Odlokom o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 63/08), Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost
(Uradni list RS, št. 37/08) in ob uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06, ZUP-UPB2,105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08). Navedena zakonodaja določa,
da mora investitor, kadar nameravana gradnja leži na območju, ki je s predpisi ali s tem
zakonom opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture ali na območju, ki je
s predpisi opredeljeno kot varovano območje pridobiti soglasje pristojnega organa.
Promet
Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet na področju prometa skrbi za izvajanje
gospodarskih javnih služb iz tabele 1.
Tabela 1: gospodarske javne službe – področje Promet
Št.

Gospodarska javna služba

Izvajalec

1.

Mestni potniški promet Novo mesto

Veolia transport
Primorska d.d.

2.

Urejanje svetlobnih prometnih znakov

Elektromehanika,
s.p.

3.

Urejanje avto-taksi službe

Več taksistov

Dolenjska
Brane

in

Gregorič
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Poleg upravljanja z izvajanjem navedenih gospodarskih javnih služb, na področju prometa
urad opravlja tudi strokovne in upravne ter druge naloge in zagotavlja pogoje in nadzor za
razvoj prometa, predlaga standarde in normative v prometu in skrbi za njihovo izvajanje,
pripravlja predloge za določanje prometne ureditve na območju Mestne občine Novo mesto,
spremlja problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, izvaja monitoring prometnih tokov, sodeluje in koordinira naloge z
državnimi organi na področju cestno-prometne infrastrukture. V letu 2014 je bilo na področju
prometa odprtih 266 novih zadev. Zadeve se nanašajo na različna področja kot so: izdelava
občinskih aktov (odloki, odredbe), varnost prometa, zapore cest (gradbeni posegi, prireditve),
postavitev prometne signalizacije, vertikalne in horizontalne ter opreme (znaki za nevarnost,
izrecne odredbe, obvestila, dopolnilne table, označbe na vozišču, prometna oprema –
ogledala), priprava projektne dokumentacije iz področja prometa, urejanje baze cestnih
podatkov in izmenjava z DRSC, ureditev prometnega režima v naseljih (mirujoči promet,
tekoči promet, cone omejene hitrosti, območja umirjenega prometa), urejanje voznih redov v
mestnem potniškem prometu in druge naloge, ki izhajajo iz področja avtobusnih prevozov,
izdaja dovolilnic za parkiranje v ožjem mestnem jedru, razne ureditve na državnih in
občinskih cestah s stališča varnosti prometa (peš prehodi, semaforji, pregledni trikotniki) ipd.
Na področju kategorizacije cest je bil pripravljen Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Mestni občini Novo mesto.
Poleg rednih delovnih nalog je delo potekalo na naslednjih projektih:
 Usklajevanje na področju kategorizacije cest v Mestni občini Novo mesto,
 Izdelava projektnih dokumentacij: priključevanje Kettejevega drevoreda na Seidlovo
cesto
 Sodelovanje v delavnicah projektov: trajnostna mobilnost v mestnih občinah,
integrirani javni potniški promet, razvoj kolesarskega omrežja v RS,
 sodelovanje pri organizaciji ETM 2014,
 sodelovanje pri realizaciji investicij (Mali Slatnik, Bršljin, Kandijska cesta, Šmarješka
cesta),
 organizacija drugih prevozov,
 monitoring prometa na občinskih cestah (izvajanje meritev),
 delo v okviru aktivnosti AVP RS – SPV Novo mesto,
 usmerjevalni sistem v Novem mestu,
 urejanje zavetišč za potnike v mestnem potniškem prometu in na področju šolskih
prevozov,
 drugo.

Mestni potniški promet
Mestni potniški promet se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe in aneksov k osnovni
koncesijski pogodbi. Mestni promet deluje na petih avtobusnih linijah od katerih ena
spreminja potek trase v času obratovanja (linija 1A in 1B). V poletnih mesecih (julij, avgust) je
MPP obratoval na podlagi novega poletnega voznega reda, ki je vzpostavljen z
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upoštevanjem izkušenj in dognanj, pridobljenih skozi čas obratovanja koncesije in je
optimalno in glede na zmožnosti, zagotavljal funkcijo dostopnosti, pogostosti in hitrosti.
Zagotovljeni so tudi večerni odhod avtobusa za potrebe zaposlenih v Qlandiji, tovarni Krka in
drugo. Vozni park javnega prevoza v Novem mestu je v letu 2014 sestavljalo osem (8) vozil,
ki so vključena v amortizacijski načrt. Sistem je zasnovan na sistemu petih avtobusnih linij.
Štiri linije: 1a, 1b, 2, 3 in 4, povezujejo štiri krake mesta in linija 5, ki poteka preko
Kandijskega mostu in starega mestnega jedra (vključuje tudi potrebe prevoza do tovarne
Krka) – začela je obratovati na osnovi pobude in ugotovljenih potreb občanov (od septembra
2008 na tej liniji izvajamo tudi 3 - 4 dnevne odhode za Podbreznik). Drugi ukrepi so se
izvajali v času obratovanja in glede na odziv občanov in obseg prepeljanih potnikov, se
ocenjuje, da so izvajani ukrepi uspešni in se je obratovanje v zastavljenem režimu uveljavilo
kot stalno. Od septembra 2011 je v sistem uradno vključeno tudi območje trgovinskega
centra Qlandia. Na pobudo krajanov KS Mali Slatnik je bila linija 1A podaljšana že pred leti
in tako smo zagotovili prevoze tudi za prebivalce Malega Slatnika, kar predstavlja pozitiven
ukrep, ki daje rezultate, predvsem so največ potreb po prevozu izrazili starši otrok zaradi
prevoza v šolo in cenovne ugodnosti, ki jo MPP ponuja. Vzpostavljen je tudi režim zadnjih
krožnih voženj ob 21.30 in 22.10 uri na poteku trase Qlandia / tov. Krka – avtobusna postaja
NM – Drska – Košenice – Regrča vas - Bršljin. Za obveščanje potnikov smo redno tiskali
žepne zloženke z voznimi redi linij mestnega potniškega prometa, o spremembah pa smo
potnike obveščali tekoče prek spletnih strani mestne občine Novo mesto, Arrive, radijskih
valov in obvestil na vozilih in avtobusnih postajališčih. Učinkovitost obveščanja se je
predvsem izkazala ob začasnih prometnih ureditvah zaradi gradbenih del na prometni in
komunalni infrastrukturi. V letu 2014 je v MPP obratoval vozni park z novimi avtobusi
najvišjega ekološkega standarda EURO 5 + EEV (filter trdnih delcev PM10), kar zagotavlja
čistejše, ekološko obratovanje sistema, potnikom pa nudi bolj kvaliteten, udoben in varen
prevoz. Vozila so opremljena s klimatskimi napravami, pripomočki za uporabo avtobusov za
invalidne osebe, elektronskimi prikazovalniki avtobusnih linij in smeri voženj.
Mestni potniški promet je bil za vse uporabnike brezplačen v septembru 2014, kar je
edinstven ukrep na državni ravni. Brezplačne vožnje smo izvajali v sklopu aktivnosti
evropskega tedna mobilnosti ETM 2014. Tudi v letu 2014, smo vsem predšolskim otrokom v
vzgojno-varstvenih zavodih v Mestni občini Novo mesto ponudili možnost brezplačnega
koriščenja vožnje z mestnim avtobusom. Smisel takšne ponudbe s strani občine je predvsem
v tem, da se otroci spoznajo z javnim prevozom, česar s starši morda ne bi nikoli preizkusili.
Na podlagi povratnih informacij iz vzgojno-varstvenih zavodov je ukrep za njih res
dobrodošel pri organiziranju dejavnosti izven sedežev ustanov, pa tudi otroci se venomer
razveselijo vožnje z mestnim avtobusom. Brezplačni prevozi so urejeni tudi za člane
medobčinskega društva delovnih invalidov Novo mesto, varovance Varstveno delovnega
centra Novo mesto in ŠENT-a ter za člane Varne hiše Novo mesto. Tehnično so obračuni
prevozov članov medobčinskega društva delovnih invalidov Novo mesto urejeni s pomočjo
sistema Prodata preko katerega se uporabniki evidentirajo in se obračuna dejansko število
voženj. Za varovance VDC Novo mesto, Varne hiše in ŠENT-a pa smo izdali enotno
vozovnico s katero se skupina evidentira v sistem za spremljanje potniških tokov.
V letu 2014 smo v sistemu MPP izvedli popravila na več zavetiščih za potnike na obstoječih
avtobusnih postajališčih v mestnem potniškem prometu (menjave razbitih stekel, menjave
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razbitih in uničenih klopi za potnike, več zamenjav vitrin za vozne rede) obnovili pa smo tudi
talno prometno signalizacijo na več postajališčih v mestnem potniškem prometu in s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. L. RS, št.
110/2006) uskladili nekaj prometnih znakov za označitev avtobusnih postajališč. Ob
občinskih cestah po katerih potekajo linije mestnega potniškega prometa pa je še več
avtobusnih postajališč, ki se nahajajo na vozišču cest. Obveza Mestne občine je, da se le ta
uredijo izven vozišč cest in se na ta način poveča varnost v prometu.
V letu 2014 smo za potrebe prevoza šolskih otrok uredili avtobusna postajališča v Koroški
vasi, Jurni vasi in Orehku z izvedbo zavetišč za potnike in prometne signalizacije.
Postajališče v Orehku je izvedeno v okviru izgradnje obvozne ceste, v Jurni vasi pa je bilo v
sodelovanju s krajevno skupnostjo izvedeno obračališče za avtobus pri cerkvi v vasi. Za
potrebe izvajanja šolskega prevoza na relaciji OŠ Otočec – Jelše – Črešnjice smo uredili
začasno postajališče v Jelšah in s soglasjem lastnika zemljišča dosegli dogovor za obračanje
šolskega avtobusa v Črešnjicah, kjer obenem na avtobus vstopajo tudi šoloobvezni otroci.

Prometna varnost in preventiva
V letu 2014 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru rednih nalog realiziral
naslednje:
 Priprava poročila o delu v letu 2013 in plan za leto 2014
 Priprava predlogov za podelitev priznanj AVP za leto 2013 z obrazložitvijo
 Izvedba programov JUMICAR in KOLESARČEK na OŠ Otočec, OŠ Brusnice in OŠ
Center
 Nakup opreme za prostovoljce ZŠAM – jakne z odsevnimi trakovi
 Nakup prometno tehnične opreme – števec prometa Viacount II
 Izvedba preventivno-izobraževalnih pedagoških delavnic »JU3 na cesti« iz področja
prometne varnosti in preventive na OŠ Otočec – 12. Marec 2014
 Aktivnosti ob akciji »Ustavite se! Vlak se ne more!«
 Akcija »Pešec« - pregled infrastrukture; odprava pomanjkljivosti,
 Osnovnim šolam smo v okviru izvedbe tehničnega pregleda koles zagotovili potrebno
število obrazcev poročil o pregledu kolesa in nalepke varno kolo.
 Na prošnjo OŠ Stopiče smo izvedli pregled stanja v križišču med pokopališčem v
Stopičah in ŠD Stopiče in v območju omejene hitrosti s postavitvijo prometnega
ogledala izboljšali varnost pri vključevanju na glavno prometno smer.
 Za skupino otrok iz novomeških vrtcev (približno 80 otrok) smo skupaj s Policijsko
postajo Novo mesto organizirali delavnico »Ure prometne vzgoje«;
 Preventivna delavnica »Rdeča luč za starše in 4 prometna deteljica« je bila izvedena
na OŠ Brusnice in VVE Ciciban in Pedenjped
 Tekmovanje Kaj veš o prometu – kvalifikacijsko in občinsko tekmovanje
 Podelitev priznanj AVP
 Izvedba izobraževalnih delavnic za starejše voznike v prometu z izvedbo praktičnih
preizkusov v sodelovanju z avtošolo Alfa-R d.o.o.
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Organizacija srečanja SPV na Trški gori – avgust 2014 (ravnatelji srednjih in osnovnih
šol, vrtcev, predstavniki Policije, ZŠAM, Zavod Varna pot, Zavod RS za šolstvo OE
NM, MONM in AVP)
Organizacija in izvedba preventivne delavnice »5 x stop je kul« je bila izvedena na
OŠ Center, OŠ Stopiče, OŠ Brusnice, OŠ Otočec, OŠ Bršljin in OŠ Drska
Organizacija in izvedba tečaja za voznike šolskih kombijev – prevoz skupine otrok
Izvedba oglaševanja v sklopu akcije »Prvi šolski dan« na TV Vaš kanal
Sodelovanje s prostovoljci ZŠAM in Policijo v okviru akcije »Prvi šolski dan«
Izvedba trajnostnih ukrepov v okviru ETM 2014
o Ureditev kolesarskega prometa na Kandijski cesti,
o Vodenje kolesarskega prometa preko Kandijskega mostu v mestno jedro,
o Postavitev kolesarnic v mestnem jedru,
o Preureditev prometnega režima na Ragovski ulici,
o Akcija zbiranja starih oz. odsluženih koles.
Izvedba delavnice »JU3 na cesti« na OŠ Otočec
V okviru akcije Bodi PreVIDEN – jesenski del 2014 smo nabavili in v sodelovanju s
Policijsko postajo Novo mesto med udeležence v prometu razdelili 400 kosov
odsevnih trakov
Preventivno prometne aktivnosti v akciji »Pasavček« smo izvajali skladno z navodili
Agencije RS za varnost prometa.
Organizacija in izvedba slovesnosti ob Dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč
Organizacija srečanja prostovoljcev ZŠAM, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti SPV
Predlog AVP za podelitev priznanj v letu 2015 za preteklo delo na področju prometne
varnosti in preventive
SPV je v letu 2014 izvedel pet rednih in eno izredno sejo.
Izvedene so bile aktivnosti meritev hitrosti v neposredni bližini OŠ v Mestni občini
Novo mesto.
Nakup opreme za OŠ Drska, OŠ Bršljin, OŠ Otočec in OŠ Grm. Za štiri OŠ smo
zagotovili nakup prometne opreme – novega kolesarskega poligona Kaj veš o
prometu.
SPV tekoče izvaja aktivnosti na področju pregleda varnih šolskih poti v povezavi z
izvajanjem avtobusnih prevozov šoloobveznih otrok glede na Zakon o osnovni šoli, ki
opredeljuje upravičenost do takšnega prevoza za določene kategorije otrok.
V sodelovanju s Policijsko postajo Novo mesto je bilo opravljenih več meritev,
nadzorov, kontrol in preverjanj prometa s ciljem zagotavljanja varnosti v cestnem
prometu in sicer na odsekih v neposredni bližini šol in vrtcev ter na odsekih kjer
potekajo varne šolske poti
Izvedba aktivne prometne signalizacije na križišču Westrove in Šegove ulice

Druge zadeve s področja prometa
V zvezi z urejanjem mirujočega prometa na območju ožjega mestnega središča smo
zamenjali poškodovane omejevalne elemente za preprečevanje parkiranja preko roba
parkirnega prostora, uredili smo avtotaksi postajališče, avtobusnih postajališč, obnovili talne
oznake, izvedli tiskanje dovolilnice za parkiranje različnih kategorij vozil, dovolilnice za
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dostavo tovora v ožje mestno središče, dovolilnice za hendikepirane osebe v prometu.
Upravni postopki za izdajo dovolilnic za parkiranje (v mestnem jedru) in za dostavo v mestno
jedro potekajo skozi celo leto. Za potrebe pridobivanja podatkov o prometnih tokovih na
posameznih odsekih občinskih cest in na pobudo krajevnih skupnostih, občanov, šol in po
uradni dolžnosti, smo izvedli postavitev radarskih tabel. Pridobljeni podatki meritev služijo kot
pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje varnosti v prometu na posameznih odsekih
cest. Podatke, ki jih pridobivamo iz stacionarnega števca prometa na Šmarješki cesti, se
uporabljajo za izdelavo prometnih študij in izdelavo projektov za rekonstrukcijo občinskih
cest.
Izbrana izvajalca sta po naročilu nadaljevala z opremljanjem občinskih cest z vertikalno in
horizontalno prometno signalizacijo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah. Posebno pozornost smo posvetili varnosti prometa v
naseljih in prometni signalizaciji v križiščih ter zagotavljanju preglednosti (pregledni trikotnik)
s postavitvijo prometnih ogledal. V letu 2014 smo pripravili del evidence stanja uličnih tabel,
katerih zamenjava se načrtuje v letu 2015.
Na področju gospodarske javne službe urejanja svetlobnih prometnih znakov so bila
izvedena redna vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo okvarjenih delov (žarnice,
varovalke, transformatorje, tipke, semaforske glave, izhodne kartice, nastavitev ure
delovanja ipd.) in najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali prometnih nesreč. V tem letu
smo nadaljevali z obnovo kolesarskih površin in peščevih površin (kolesarske steze, koridorji
za pešce, prehodi za pešce, piktogrami idr.). V letu 2014 je bilo izvedenih več del v povezavi
z odpravljanjem pomanjkljivosti in napak na kolesarskem omrežju skladno z elaboratom
evidentiranih pomanjkljivosti, ki ga je pripravila Novomeška kolesarska mreža – t.i. Stanje 0.
Večino teh smo uspešno odpravili.. Zagotovili smo obnovo talne in vertikalne signalizacije na
avtobusnih postajališčih. Na področju urejanja arhitektonskih ovir smo izvedli nekaj manjših
ukrepov, večje posege se predvideva izvajati v okviru rekonstrukcij cest. S tovrstnimi ukrepi
se omogoča hendikepiranim osebam nemoteno komunikacijo z ostalimi prometnimi
površinami. Izvedenih je bilo nekaj ukrepov iz področja umirjanja prometnega toke in sicer
smo na nekaterih ulicah naročili postavitev in izvedbo ukrepov za umirjanje prometa. Ukrepi
so izvedeni na Finžgarjevi ulici, cesti Bršljin in v Brezju, sicer pa smo deloma obnovili
obstoječe elemente. Izvedena je bila tudi sprememba prometne ureditve na Ragovski ulici.
Ob zaključevanju rekonstrukcije Kandijske ceste smo v sodelovanju z upravljavcem ceste in
projektantom poiskali rešitev za vodenje kolesarskega prometa po Kandijski cesti. Na
področju projektiranja smo zaključili izdelavo projektne dokumentacije za razširitev priključka
ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto, ki zajema tudi rekonstrukcijo semaforskih naprav.
Nadaljujemo s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v Šmihelu od Krallove
do Vorančeve ulice.
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VI. POSLOVNA POROČILA O DELU KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN
REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2014

Poslovna poročila o delu krajevnih skupnosti so pripravili naslednji predsedniki krajevnih
skupnosti:
BIRČNA VAS
BRŠLJIN
BRUSNICE
BUČNA VAS
CENTER
DOLŽ
DRSKA
GABRJE
GOTNA VAS
KANDIJA - GRM
KARTELJEVO
LOČNA - MAČKOVEC
MAJDE ŠILC
MALI SLATNIK
MESTNE NJIVE
OTOČEC
PODGRAD
PREČNA
REGRČA VAS
STOPIČE
ŠMIHEL
URŠNA SELA
ŽABJA VAS

Meštrič
Šepetavc
Vovko
Redek
Škof
Turk
Retelj
Mežnar
Kastelec
Vovko
Florjančič
Smrke
Zupan
Smolič
Klemenčič
Barborič
Erpe
Kapš
Hočevar
Slak
Miro
Golič
Kastelic

Majda
Jožica
Anton
Andrej
Matija
Anton
Mira
Rok
Dušan
Srečko
Bojan
Robert
Adolf
Tomaž
Gregor
Vesna
Marjan
Roman
Jože
Tomaž
Škufca
Milivoj
Andrej
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5.1.

Krajevna skupnost Birčna vas
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1. POJASNILO K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST BIRČNA VAS ZA LETO
2014
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5.2

Krajevna skupnost Bršljin
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST
BRŠLJIN LETO 2014
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5.3

Krajevna skupnost Brusnice
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1. POJASNILO K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST BRUSNICE ZA LETO
2014
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5.4

Krajevna skupnost Bučna vas
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST
BUČNA VAS ZA LETO 2014
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5.5

Krajevna skupnost Center
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST
CENTER ZA LETO 2014
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5.6

Krajevna skupnost Dolž
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POJASNILO IN POSLOVNO POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST DOLŽ ZA LETO
2014
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5.7.

Krajevna skupnost Drska
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST DRSKA ZA LETO 2014
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5.8

Krajevna skupnost Gabrje
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST
GABRJE ZA LETO 2014
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5.9

Krajevna skupnost Gotna vas
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST GOTNA VAS ZA LETO 2014
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5.10 Krajevna skupnost Kandija Grm
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST KANDIJA – GRM ZA LETO 2014
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5.11 Krajevna skupnost Karteljevo
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST KARTELJEVO ZA LETO 2014
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5.12 Krajevna skupnost Ločna Mačkovec
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC ZA LETO
2014
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5.13 Krajevna skupnost Majde Šilc
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST MAJDE ŠILC ZA LETO 2014
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5.14 Krajevna skupnost Mali Slatnik
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST MALI SLATNIK ZA LETO 2014
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5.15 Krajevna skupnost Mestne njive
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST MESTNE NJIVE ZA LETO 2014
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5.16 Krajevna skupnost Otočec
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POJASNILO IN POSLOVNO POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST OTOČEC ZA LETO
2014
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5.17 Krajevna skupnost Podgrad
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POJASNILO IN POSLOVNO POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST PODGRAD ZA
LETO 2014
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5.18 Krajevna skupnost Prečna
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POJASNILO K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST PREČNA ZA LETO
2014
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5.19 Krajevna skupnost Regrča vas
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST REGRČA VAS ZA LETO 2014
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5.20 Krajevna skupnost Stopiče
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POJASNILO IN POSLOVNO POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST STOPIČE ZA LETO
2014
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5.21 Krajevna skupnost Šmihel
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5.22 Krajevna skupnost Uršna sela
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POJASNILA K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST URŠNA SELA ZA LETO 2014
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5.23 Krajevna skupnost Žabja vas
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