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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZT, 14/07-ZSPDPO, 109/08,
49/09, 58/10/1847, 107/2010, 110/2011) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 7/2013), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ____redni seji
_____ aprila 2013 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012

1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestna občine Novo mesto
za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 izkazuje realizirane
prihodke, odhodke ter drug 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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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
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3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012 v višini 107.045,00 EUR se
prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2013.
4. člen
Sestavi 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 102/2010).

5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
4103-1/2012
Novo mesto,

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič
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1.

PRAVNE PODLAGE IN PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA
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1.

Predstavitev uporabnika in priprava proračuna za leto 2012

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.
Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012 je bil sprejet z Odlokom o proračunu
mestne občine Novo mesto za leto 2012 na 13. redni seji občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto dne 29. 3. 2012 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/2012.
V preteklem letu je občinski svet sprejel prvo spremembo Odloka o proračunu za leto 2012
na 16. redni seji dne 12. 7. 2012 (Uradni list RS, št. 59/2012) in drugo spremembo Odloka o
proračunu za leto 2012 na 18. redni seji 15. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 88/2012).
V skladu z določili Zakona o javnih financah mora biti proračun sprejet pred pričetkom leta na
katerega se nanaša. Ker je bil proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012 sprejet
29. 3. 2012, se je financiranje občine v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 izvajalo na
osnovi Sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar - marec 2012 (Uradni list RS, št.
105/2011 z dne 23. 12. 2011).
Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja so
bili vključeni v proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012.

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:
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a) Zakoni:
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
110/02- ZDT-B, 127/06 in 14/07-600,64/08, 109/08, 49/09, 38/10-1847, 107/2010,
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 2013.
Neposredni uporabniki proračuna (občinski organi, občinska uprava, krajevne skupnosti) so
sestavili svoje letno poročilo za leto 2012 in ga do 28. februarja 2013 predložili županu.
Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je
pripravljen zaključni računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 in ga je
župan do 31. marca 2013 predložil Ministrstvu za finance.
Župan daje predlog zaključnega računa proračuna MONM za leto 2012 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.
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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 2012 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 2012 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.
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
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(38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Mestne občine Novo mesto pomeni to
za leto 2012 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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2. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- Bilanca 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 leto 2012, brez sredstev iz
računa finančnih terjatev in naložb, je bila v višini 39.360.095 EUR oziroma 94 % veljavnega
proračuna v letu 2012.
Realizacija odhodkov proračuna občine za leto 2012, brez sredstev iz računa financiranja, je
bila v višini 40.862.941 EUR, oziroma 92 % veljavnega proračuna za leto 2012.
Prvi proračunski primanjkljaj, ki predstavlja razliko med bilanco prihodkov in odhodkov,
realiziranih v letu 2012 je v višini 1.502.846 EUR. To pomeni, da je bilo v letu 2012
realiziranih za 1.502.846 EUR manj prihodkov kot odhodkov.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb za leto 2012 v občini izkazuje presežek v višini
8.137 EUR, saj je bilo vrnjenih za 8.137 EUR posojil, medtem ko novih posojil občina v letu
2012 ni odobravala. Na drugi strani pa ni bilo niti prodaje niti nakupa kapitalskih naložb. Ob
upoštevanju višine omenjenega presežka v računu finančnih terjatev in naložb se
proračunski primanjkljaj občine za leto 2012 zniža in tako znaša 1.494.709 EUR.
Izkaz računa financiranja v občini za leto 2012 pa izkazuje neto zadolževanje v višini
2.518.405 EUR. Ob upoštevanju proračunskega primanjkljaja v višini 1.494.709 EUR in
dodatne neto zadolženosti v višini 2.518.405 EUR, občina za leto 2012 izkazuje povečanje
sredstev na računu v višini 1.023.696 EUR.
V obračunskem obdobju leta 2012 se je občina dolgoročno zadolžila v višini 3.600.000 EUR,
odplačala pa je za 1.081.595 EUR glavnic najetih dolgoročnih posojil. Obenem pa se je v
mesecu januarju 2012 dodatno kratkoročno likvidnostno zadolžila še v višini 1.700.000 EUR.
Slednji kredit je bil v celoti poplačan v začetku meseca julija.
Realizirani proračunski presežek v višini 1.023.696 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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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
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3. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA
- Prihodki
- Odhodki
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PRIHODKI I – XII 2012
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REKAPITULACIJA ODHODKOV I – XII 2012
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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
Zaradi predčasnih volitev v mesecu decembru 2011 Vlada RS ni pripravila sprememb
proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in proračuna za leto 2013 ter Zakona o izvrševanju
proračunov RS za obe leti. V veljavi je ostal proračun RS za leto 2012 in Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 45/11-Odl.US).
Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah nam je Ministrstvo za finance posredovalo
makroekonomska izhodišča za pripravo proračunov za leti 2012 in 2013 in v skladu z določbami
Zakona o financiranju občin smo prejeli tudi izračun primerne porabe dohodnine in finančne
izravnave. 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.
Primerna poraba ostaja izhodišče za zagotavljanje primernega obsega sredstev za financiranje
z zakonom določenih nalog. S spremembo zakonodaje pa se je spremenil sam izračun
primerne porabe, kot tudi opredelitev virov za njeno kritje. Finančna izravnava predstavlja
sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z
zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:
- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površini občine,
- deleža prebivalcev mlajših od 15 let,
- deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine in
- povprečnine.
Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli
najprej v višini 70 % vsem občinam enako, preostalih 30 % dohodnine ter del od 70 %
dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava in
nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.
Do finančne izravnave Mestna občina Novo mesto ni upravičena, ker po oceni Ministrstva za
finance realizacija lastnih prihodkov presega primerno porabo za občino.
V proračunu za leto 2012 je bila upoštevana povprečnina, ki je bila določena v višini
554,50 EUR na prebivalca. Primerna poraba občine za leto 2012 je bila v proračunu
upoštevana v višini 18.907.006 EUR.
Zaradi poslabšanja makroekonomskih napovedi, so se tudi predpostavke za pripravo proračuna
spremenile, oziroma poslabšale. Pri pripravi občinskega proračuna je bilo potrebno upoštevati,
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da se je gospodarska in s tem javnofinančna situacija v zadnjem letu bistveno spremenila
oziroma poslabšala, kar je imelo za posledico upad javnofinančnih prihodkov. Državni proračun
se je soočal z velikim izpadom prihodkov. Zaradi navedenega razloga so bila zmanjšana
sredstva po posameznih programih tudi občinam.
Z rebalansom državnega proračuna za leto 2011 so se sredstva za sofinanciranje investicij, tudi
tistih, za katere je občina že prejela sklepe o dodelitvi sredstev iz državnega proračuna,
zmanjšala oziroma časovno zamikala v leto 2012.

4.1.2 Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in
računu financiranja
4.1.2.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Občina ugotavlja in razčlenjuje prihodke in odhodke v skladu z Zakonom o računovodstvu. Pri
pripravi izkazov pa izhaja iz podatkov v poslovnih knjigah, v katerih evidentira poslovne
dogodke po načelu denarnega toka (plačane realizacije). Zneske prihodkov in odhodkov v času
do nastanka poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo izkazovanje, do izpolnitve pogojev
za pripoznanje po načelu denarnega toka, torej do plačila ali pobota, izkazuje občina kot
posebno postavko časovnih razmejitev; neplačani prihodki in odhodki.
4.1.2.1.1 Prihodki proračuna po ekonomski klasifikaciji
Občina je v poslovnem letu 2012 realizirala celotne prihodke v višini 39.360.095 EUR, kar
prestavlja 94 % načrtovanih prihodkov. V primerjavi z letom 2011 so se celotni prihodki povečali
za 6 %. Največ so se v primerjavi z letom 2011 povečali kapitalski prihodki, in sicer za 55 %,
sledijo nedavčni prihodki, ki so se povečali za 45 %. Na drugi strani pa so se najbolj zmanjšali
prihodki od prejetih donacij, in sicer iz 19.980 EUR na 2.350 EUR oziroma za 89 %
Spodnja tabela prikazuje realizirane prihodke v letu 2012 po posameznih vrstah prihodkov in jih
primerja s sprejetim ter veljavnim proračunom za leto 2012.
Tabela št. 1: Realizirani prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR:

Naziv
Davčni prihodki

Sprejeti
proračun
2012

Veljavni
proračun
2012

24.764.969 24.764.969

Realizacija
2012

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

24.682.341

100

100

Nedavčni prihodki

8.496.501

8.496.501

7.909.371

93

93

Kapitalski prihodki

1.327.919

1.327.919

725.635

54

54

20.000

20.000

2.350

11

11

7.013.027

7.013.027

6.040.398

86

86

41.622.416 41.622.416

39.360.095

90

94

Prejete donacije
Transferni
prihodki
SKUPAJ

Opomba: Sprejeti proračun 2012 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2012, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2012 s prerazporeditvami.
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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 poslovnem letu 2012 realizirala v višini 24.682.341 EUR in so se v
primerjavi z letom 2011 povečali za 1 %. Delež davčnih prihodkov med celotnimi prihodki za
leto 2012 znaša 62 % in so v višini načrtovanih s proračunom.
Tabela št. 2: Davčni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR

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

Sprejeti
proračun
2012
18.961.869

Veljavni
proračun
2012

Realizacija
Indeks
Indeks
2012
real./sprejeti real./veljavni

18.961.869 18.961.869

100

100

5.134.100

5.134.100

5.158.824

100

100

669.000

669.000

561.648

83

83

24.764.969 24.682.341

99

99

24.764.969

Opomba: Sprejeti proračun 2012 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2012, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2012 s prerazporeditvami.

Največji delež med davčnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobiček, ki zajemajo
dohodnino v višini 18.961.869 EUR. V primerjavi z letom 2011 so davki na dohodek in dobiček
ostali na enaki ravni. Delež dohodnine v celotnih prihodkih pa se v primerjavi s preteklimi leti
zmanjšuje, in sicer je za leto 2012 znašal 48 %.
Tabela št. 3: Delež dohodnine v celotnih prihodkih po letih
Naziv / Leto

2009

2010

2011

2012

Dohodnina

17.791.559

18.568.217

18.939.432

18.961.869

Skupaj prihodki

33.419.531

35.291.076

37.001.007

39.360.095

Delež dohodnine v skupnih
prihodkih v %

53,2

52,6

51,2

48,2

Davke na premoženje je občina v letu 2012 realizirala v višini 5.158.824 EUR in so se v
primerjavi z letom 2011 povečali za 8 % ter so v višini načrtovanih z proračunom. Med davki na
premoženje največji delež predstavljajo davki na nepremičnine v višini 4.685.161 EUR (planirani
v višini 4.590.000 EUR) in so se v primerjavi z letom 2011 povečali za 10%. Največji delež med
davki na nepremičnine predstavlja davek ki se nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča – od pravnih oseb v višini 3.717.083 EUR (višji od planiranega za 3 % in od
realiziranega v letu 2011 za 8 %). Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih
oseb pa je bilo realizirano v višini 826.974 EUR (višji od planiranega za 3 % in od realiziranega
v letu 2011 za 11 %).
Pomemben vir davkov med davki na premoženje predstavljajo tudi davki na promet
nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili v letu 2012 realizirani v višini 366.739 EUR
(planirani v višini 450.000 EUR). V primerjavi z letom 2011 so se omenjeni davki zmanjšali za
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17 %. Največji delež med slednjimi se nanaša na davek na promet nepremičnin, in sicer od
fizičnih oseb, ki je bil realiziran v višini 320.688 EUR (nižji od planiranega za 20 %).
Domači davki na blago in storitev so bili v letu 2012 realizirani v višini 561.648 EUR (planirani v
višini 669.000 EUR). V primerjavi z letom 2011 pa so se zmanjšali za 11 %. Največji delež med
slednjimi davki se nanaša na druge davke na uporabo blaga in storitev v višini 538.555 EUR (v
primerjavi z letom 2011 so se zmanjšali za 6 %, glede na veljavni proračun pa so nižji za 9 %).
Največja vrednost se nanaša na pobrano takso za obremenjevanje vode v višini 407.661 EUR.
Davki na dobitke od iger na srečo so bili v letu 2012 realizirani v višini 23.094 EUR in so nižji od
planiranih za 71 % in od realiziranih v letu 2011 za 58 %.
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.
Tabela št. 4: Nedavčni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR:
Sprejeti
proračun
2012

Veljavni
proračun Realizacija
Indeks
Indeks
2012
2012
real./sprejeti real./veljavni

3.386.182

3.386.182

2.786.999

82

82

20.000

20.000

16.897

84

84

Globe in druge denarne kazni

157.500

157.500

119.049

75

75

Prihodki od prodaje blaga in storitev

170.601

170.601

131.139

76

76

4.762.218

4.762.218

4.855.287

101

101

8.496.501

8.496.501

7.909.371

93

93

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

Drugi nedavčni prihodki
SKUPAJ

Opomba: Sprejeti proračun 2012 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2012, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2012 s prerazporeditvami.

Planirani prilivi iz naslova nedavčnih prihodkov so bili s sprejetim proračunom v mesecu marcu
2012 načrtovani v višini 8.095.620 EUR, s sprejetim zadnjim rebalansom proračuna v mesecu
novembru pa se je višina planiranih prihodkov povečala za 400.881 EUR, na vrednost
8.496.501 EUR.
Med nedavčnimi prihodki, ki so v letu 2012 v občini znašali 7.909.371 EUR, največji delež
predstavljajo drugi nedavčni prihodki v višini 4.855.287 EUR (planirani v višini 4.762.218 EUR).
Zajemajo prihodke od komunalnih prispevkov, ki jih je občina v letu 2012 realizirala v višini
4.506.189 EUR. Omenjeni prihodki planirane presegajo za 6 % ter realizirane v letu 2011 za
136 %. V letu 2012 so po višini plačanega komunalnega prispevka izstopala sledeča podjetja:
Krka, d.d. v višini 1.959.144 EUR, Revoz d.d v višini 1.141.630 EUR, CGP d.d. v višini
419.188 EUR, Znass Zvone Nosan v višini 72.924 EUR, Hoffer d.o.o. v višini 57.921 EUR, Krnc
Frančišek, Mojca v višini 54.079 EUR ter družba Bobič Yacht Interior d.o.o. v višini 39.851 EUR.
Prihodki od udeležbe na dobičku in odhodki od premoženja so bili realizirani v višini 2.786.999
EUR in so nižji od planiranih za 18 %. Med omenjenimi prihodki največji delež predstavljajo
prihodki od premoženja v višini 2.478.226 EUR (nižji od planiranih za 19 %, ter od realiziranih v
letu 2011 za 6 %). Prihodki od premoženja v prvi vrsti zajemajo prihodke od premoženja, ki se
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daje v najem, in sicer zajemajo najemnino od premoženja danega v najem JP Komunala NM, ki
je v letu 2012 znašala 1.742.806 EUR (v primerjavi z letom 2011 se je zmanjšala za 6 %) in
najemnino od premoženja danega v najem CEROD-u, ki pa je znašala 359.572 EUR (v
primerjavi z letom 2011 se je povečala za 8 %).
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.
Prihodki od udeležbe na dobičku in iz naslova prejetih dividend je občina v letu 2012 realizirala
v višini 303.711 EUR, in se v celoti nanaša na ustvarjeni dobiček podjetja JP Komunala d.o.o.
za leto 2011.
c) Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na
osnovi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, prevoznih
sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja.
S sprejetim proračunom v mesecu marcu 2012 so bili kapitalski prihodki planirani v višini
2.066.419 EUR, potem pa so bili z rebalansom v mesecu novembru popravljeni na vrednost
1.327.919 EUR. Kapitalske prihodke je občina v letu 2012 realizirala v višini 725.635 EUR ter so
nižji od planiranih za 45 % ter višji od realiziranih v letu 2011 za 15 %.
Največji delež ustvarjenih kapitalskih prihodkov odpade na prodajo stavbnih zemljišč in
nematerialnega premoženja, in sicer v višini 722.363 EUR, in predstavlja 60 % načrtovanih
prihodkov. 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 letu 2012 ter splošne ekonomske
situacije v državi.
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili planirani v višini 120.000 EUR na osnovi
sprejetega Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, realno pa so bili
realizirani v višini 3.272 EUR (padec v primerjavi z letom 2011 za 97 %).
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 poslovno
leto 2012 znašajo 2.350 EUR in so za 89 % nižje od planiranih za leto 2012 in od realiziranih v
letu 2011.
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e) Transferni prihodki
Transferni prihodki zajemajo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij. V letu 2012
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 letu 2012 v občini znašali 6.040.398 EUR in so za 14 % nižji od planiranih in za 11 % nižji
od realiziranih v letu 2011.
Tabela št. 5: Transferni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR
Sprejeti Veljavni
proračun proračun Realizacija
Indeks
2012
2012
2012
real./sprejeti

Naziv
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
2.207.050 2.207.050
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU 4.805.977 4.805.977
SKUPAJ

7.013.027 7.013.027

Indeks
real./veljavni

2.016.591

91

91

4.023.807

83

83

6.040.398

86

86

Opomba: Sprejeti proračun 2012 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2012, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2012 s prerazporeditvami.

Iz državnega proračuna je občina prejela transferne prihodke v višini 1.561.504 EUR in so za
5 % nižji od planiranih s proračunom ter za 50 % nižji od realiziranih v letu 2011. Največja
vrednost prejetih sredstev iz državnega proračuna se nanaša na sledeče projekte:
- rekonstrukcijo centralne čistilne naprave v porečju reke Krke v višini 420.501 EUR,
- obnovo vodovoda in kanalizacije Veliki Slatnik v višini 397.400 EUR,
- izgradnjo Športne dvorane Stopiče v višini 255.140 EUR,
- odkup zemljišč za legalizacijo romskega naselja v višini 199.455 EUR,
- sredstva od Ministrstva za obrambo za požarno takso v višini 168.426 EUR in se
nanašajo na Zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov
za financiranje nalog s področja požarnega varstva.
- izgradnjo centralnega odlagališča odpadkov (CEROD II) v višini 76.688 EUR.
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 384.126 EUR pa se nanašajo na delež ostalih
občin jugovzhodne regije za izgradnjo centralnega odlagališča odpadkov (CEROD II). Slednja
sredstva so bila za leto 2012 planirana v višini 564.700 EUR.
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov v višini 70.961 EUR se nanašajo na sredstva iz
naslova poravnavanja izgub občin Mirna Peč in Žužemberk, prenakazano s strani JP Komunala
Novo mesto.
Sredstva prejeta iz državnega proračun iz sredstev proračuna Evropske unije so v letu 2012
znašala 4.023.807 EUR in so v primerjavi s planom nižji za 17 % ter v primerjavi z realizacijo v
letu 2011 višji za 160 %. Nanašajo se na sredstev za izvajanje strukturne politike v višini
1.206.402 EUR za izgradnjo kanalizacije Birčna vas ter na sredstev za izvajanje kohezijske
politike višini 2.817.405 EUR, in sicer za izgradnjo centralnega odlagališča odpadkov (CEROD
II) v višini 434.568 EUR ter za rekonstrukcijo centralne čistilne naprave v porečju reke Krke v
višini 2.382.837 EUR.
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4.1.2.1.2 Odhodki proračuna po ekonomskih namenih
Občina je v poslovnem letu 2012 realizirani odhodke v višini 40.862.941 EUR, kar predstavlja
92 % načrtovanih odhodkov. V primerjavi z letom 2011 so se celotni odhodki zmanjšali za 1 %.
Spodnja tabela prikazuje realizirane odhodke v letu 2012 po posameznih vrstah odhodkov in jih
primerja s sprejetim ter veljavnim proračunom za leto 2012.
Tabela št. 6: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov v EUR
Sprejeti
proračun
2012

Veljavni
proračun
2012

9.776.216

9.911.265

Tekoči transferi
Investicijski odhodki

Naziv
Tekoči odhodki

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

9.424.036

96

95

16.061.343 16.209.825

16.065.817

00

99

17.802.607 17.516.053

14.879.570

83

84

496.573

493.518

99

99

44.133.716 44.133.716

40.862.941

92

93

Investicijski transferi
SKUPAJ

493.550

Realizacija
2012

Opomba: Sprejeti proračun 2012 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2012, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2012 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 letu 2012 so
tekoči odhodki v občina znašali 9.424.036 EUR. V primerjavi z letom 2011 so se zmanjšali za
7 %, glede na veljavni proračun pa so nižji za 5 %.
Spodnja tabela prikazuje realizirane tekoče odhodke po posameznih vrstah odhodkov v letu
2012 in jih primerja z sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2012.
Tabela št. 7: Tekoči odhodki po posameznih vrstah odhodkov v EUR
Sprejeti
proračun
2012

Veljavni
proračun
2012

2.286.882

2.287.382

2.285.457

100

100

380.090

380.090

372.959

98

98

Izdatki za blago in storitve 6.826.244

6.962.793

6.516.507

95

94

258.000

256.000

239.113

25.000

25.000

10.000

40

40

9.776.216

9.911.265

9.424.036

95

95

Naziv
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
Plačila domačih obresti
Rezerve
SKUPAJ

Realizacija
Indeks
Indeks
2012
real./sprejeti real./veljavni

Opomba: Sprejeti proračun 2012 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2012, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2012 s prerazporeditvami.

Največji delež med tekočimi odhodki (69 %) predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini
6.516.507 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so nižji za 5 %, v primerjavi z letom 2011
pa so nižji za 10 %. Večji del med omenjenimi izdatki v letu 2012 predstavljajo izdatki za tekoče
vzdrževanje v višini 3.995.686 EUR (največjo vrednost predstavlja izdatek za tekoče
vzdrževanje cest).
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Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim so v letu 2012 znašali 2.285.457 EUR in so v
primerjavi z letom 2011 ter v primerjavi z veljavnim proračunom, ostali na enaki ravni. V letu
2012 je občina plačala za 239.113 EUR obresti od najetih kreditov (v primerjavi z letom 2011 so
se odplačila zmanjšala za 7 %).
Občina pa je v letu 2012 dodatno oblikovala tudi rezervni sklad v višini 10.000 EUR, ki pa je
manjši od planiranega v višini 15.000 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 letu 2012 znašali 16.065.817 EUR in so se v primerjavi z letom 2011 povečali za 7 %. Glede
na veljavni proračun pa so tekoči transferi za leto 2012 v okviru planirane vrednosti:
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
2012

Veljavni
proračun
2012

Realizacija
Indeks
2012
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

800.700

815.655

812.191

101

99

7.302.202

7.360.012

7.256.428

99

98

1.075.991

1.102.941

1.147.696

106

104

6.882.450

6.931.217

6.849.503

99

98

16.061.343 16.209.825 16.065.818

100

99

Opomba: Sprejeti proračun 2012 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2012, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2012 s prerazporeditvami.

Največji delež med tekočimi transferi predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom,
in sicer v višini 7.256.428 EUR (v primerjavi z letom 2011 so se povečali za 6 % ter so nižji od
veljavnega proračuna za 1 %) in zajemajo predvsem plačilo razlike med ceno programov v
vrtcih in plačili staršev v višini 5.193.959 EUR, regresirano oskrbo v domovih 947.709 EUR ter
regresiran prevoz v šolo v višini 680.795 EUR.
Drugi tekoči domači transferi pa so v letu 2012 znašali 6.849.503 EUR - so v višini proračuna, v
primerjavi z letom 2011 pa so se povečali za 6 %. Zajemajo izdatke za tekoče transfere v javne
zavode v višini 5.934.873 EUR (v primerjavi z letom 2011 so se povečali za 11 %). Največji
delež med slednjimi predstavljajo sredstva za plače in druge izdatke, in sicer v višini
2.721.615 EUR, izdatki za blago in storitve v višini 1.969.537 EUR in stroški za izvajanje
programa v višini 745.691 EUR.
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni uporabniki proračuna so bila
realizirana v višini 312.462 EUR in so v višini veljavnega proračuna.
Tekoči transferi drugim ravnem države v višini 229.860 EUR se nanašajo na plačil obveznosti
po sporazumu o delitvi premoženja med MO Novo mesto, občino Stražo in občino Šmarješke
Toplice. Obveznosti po tem sporazumu so v celoti poravnane.
Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam so izkazana kot transfer
neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, kulturna in športna društva ter
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druge neprofitne ustanove). Razdeljena so bila z javnim razpisom in so za leto 2012 bila
realizirana v višini 1.147.696 EUR (v primerjavi z letom 2011 so se povečala za 14 %, glede na
veljavni proračun pa so višji za 4 %).
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 letu 2012 v občini
znašali 14.879.570 EUR in so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšali za 6 %, nižji pa so tudi
glede na plan, in sicer za 15 %. Delež investicijskih odhodkov v celotnih odhodkih se je v letu
2012 v primerjavi z preteklim letom zmanjšal za 1,8 odstotne točke.
Tabela št. 9: Delež investicijskih odhodkov v celotnih odhodkih po letih
Naziv / Leto

2009

2010

2011

2012

Investicijski odhodki

11.900.338

8.911.272

15.752.051

14.879.570

Skupni odhodki

36.036.601

33.436.604

41.200.411

40.862.941

Delež investicijskih odhodkov v
skupnih odhodkih v %

33,0

26,7

38,2

36,4

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

Naziv

Sprejeti
proračun
2012

Veljavni
proračun
2012

Realizacija
Indeks
2012
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

Nakup zgradb in prostorov

76.000

72.199

1.763

2

2

Nakup prevoznih sredstev

5.500

5.500

5.465

99

99

234.520

200.020

194.201

82

97

97.500

104.736

84.481

86

80

11.447.520 11.347.220 10.057.768

87

88

Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih
sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in
obnove
Nakup zemljišč in naravnih
bogastev
Nakup nematerialnega
premoženja
Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija
SKUPAJ

3.565.513

3.527.413

2.554.163

71

72

1.281.124

1.250.971

1.136.471

88

90

16.600

4.200

3.144

18

74

1.078.330

1.003.794

842.114

78

83

17.802.607 17.516.053 14.879.570

83

84

Opomba: Sprejeti proračun 2012 se nanaša na rebalans proračuna v mesecu novembru 2012, veljavni proračun pa vključuje
sprejeti proračun 2012 z prerazporeditvami

Največjo vrednost predstavljajo izdatki za novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo v višini
10.057.768 EUR (v primerjavi letom 2011 so se povečali za 1 %, glede na veljavni proračun pa
so nižji za 12 %) ter zajemajo sledeče večje projekte:
- tekoče rekonstrukcije in adaptacije v višini 4.652.300 EUR,
-

kanalizacija v KS Birčna vas v višini 1.551.557 EUR,

-

novogradnje v višini 1.324.340 EUR.
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Izdatki za investicijsko vzdrževanje in obnovo so v letu 2012 v občini znašali 2.554.163 EUR (v
primerjavi z letom 2011 so se zmanjšali za 2 %, v primerjavi z veljavnim proračunom pa so nižji
za 12 %). Največji delež predstavljajo izdatki za tekoče investicijsko vzdrževanje in izboljšave v
višini 1.641.899 EUR.
V poslovnem letu 2012 je občina za nakup zemljišč in naravnih bogastev odštela
1.136.471 EUR. V primerjavi z letom 2011 se je izdatek povečal za 26 %, glede na veljavni
proračun pa je izdatek nižji za 28 %.
Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v letu 2012 namenila 842.114 EUR. V
primerjavi z letom 2011 je izdatek nižji za 25 % , glede na zadnji veljavni proračun za leto 2012
pa za 16 %. Največji delež izdatkov za projektno dokumentacijo v višini 345.336 EUR se
nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za večnamensko dvorano Portoval v Novem
mestu.
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 neopredmentenih
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 letu 2012 so investicijski transferi znašali 493.518 EU R in so se v primerjavi z letom 2011
povečali za 35 % 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 letu 2012 je občina v bilanci prihodkov in odhodkov 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 letu 2012 realizirala odhodke v višini 40.862.941 EUR in prihodke
v višini 39.360.095 EUR ter tako izkazuje primanjkljaj oziroma presežek odhodkov nad prihodki
v višini 1.502.846 EUR.

4.1.2.2 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
V izkazu finančnih terjatev in naložb za leto 2012 občina izkazuje prejeta vračila danih posojil od
posameznikov in zasebnikov v višini 8.137 EUR. Pozitivni znesek izkazan v računu finančnih
terjatev in naložb v višini 8.137 EUR zmanjšuje primanjkljaj oziroma preseže odhodkov nad
prihodki ugotovljen v bilanci prihodkov in odhodkov na višino 1.494.609 EUR.
4.1.2.3 Izkaz računa financiranja
V obračunskem obdobju leta 2012 se je občina dolgoročno zadolžila v višini 3.600.000 EUR,
odplačala pa je za 1.081.595 EUR glavnic najetih dolgoročnih posojil. Obenem pa se je v
mesecu januarju 2012 dodatno kratkoročno likvidnostno zadolžila še v višini 1.700.000 EUR.
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Slednji kredit je bil v celoti poplačan v začetku meseca julija. Izkaz računa financiranja za
občino v letu 2012 tako izkazuje neto zadolževanje v višini 2.518.405 EUR.
Ob upoštevanju primanjkljaja oziroma presežka odhodkov nad prihodki za poslovno leto 2012 v
višini 1.502.846, neto zadolževanja v višini 2.518.405 EUR ter prejeta vračila danih posojil v
višini 8.137 EUR občina za leto 2012 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini
1.023.696 EUR.

4.1.3

Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna

V obračunskem obdobju leta 2012 se je občina dolgoročno zadolžila v višini 3.600.000 EUR,
odplačala pa je za 1.081.595 EUR glavnic najetih dolgoročnih posojil. Obenem pa se je v
mesecu januarju 2012 dodatno kratkoročno likvidnostno zadolžila še v višini 1.700.000 EUR.
Slednji kredit je bil v celoti poplačan v začetku meseca julija 2012.
V letu 2012 unovčenj in izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

4.1.4 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna v skladu s 40. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)
Zakon o javnih financah v 40. členu določa ukrepe za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko
sprejme župan, če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki
proračuna.
Dne 17. 4. 2012 je župan sprejel sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna Mestne
občine Novo mesto za leto 2012 za 45 dni s katerim je sprejel ukrepe kot so: ustavitev
prevzemanja obveznosti v imenu Mestne občine Novo mesto, razen zakonskih, podaljšanje
pogodbenih rokov plačil in ustavitev prerazporejanja proračunskih sredstev, potrebnih zaradi
prevzemanja obveznosti.

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 leto 2012 ni bilo.
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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 letu 2012 se prenesejo v proračun za leto 2013.
V letu 2012 niso bila porabljena namenska sredstva taks in sicer okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov do vključno leta 2012 v skupnem znesku
618.280 EUR, sredstva krajevnega samoprispevka v višini 164.235,94 EUR, sredstva iz
naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 438.983 EUR, najemnina iz naslova
najema komunalne infrastrukture, zato so prenesena v leto 2013 in se porabijo za namene
oziroma projekte, za katere so opredeljena.

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 leto 2012 zagotovljena sredstva za
obveznosti iz preteklih let.
V zaključnem računu proračuna za leto 2012 je Mestna občina Novo mesto izkazala
kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2012 v višini 166.293 EUR. Obveznosti se
nanašajo na obračunane plače in druge osebne prejemke zaposlenih za mesec december
2012, ki pa so bile izplačane v mesecu januarju 2013.
V letu 2012 so bile poravnane vse prenesene obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov
enotnega kontnega načrta iz preteklih let, in sicer z valuto plačila do 31. 12. 2011 v višini
4.048.652 EUR.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2012 znaša 3.937.697 EUR,
do dobaviteljev v državi v višini 3.829.672 EUR in do dobaviteljev v tujini v višini 108.025 EUR.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2012
znaša 1.495.267 EUR in zajemajo tudi kratkoročni del dolgoročnih obveznosti za najemnino za
vrtec Pikapolonica v višini 37.825 EUR.
Vrednost zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12. 2012 znaša
745.524 EUR (do podjetja CGP d.d. v višini 671.075 EUR). Zadržki za nedokončane gradbene
projekte (zadržki) so v višini 1.153.542 EUR in bodo zapadli v plačilo v naslednjih letih (ob
izpolnitvi celotnih pogodbenih obveznosti posameznega projekta).
Zapadli del kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kotnega načrta na dan
31.12.2012 pa znaša 33.334 EUR.
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Tabela št. 11: Zapadle neplačane obveznosti z valuto plačila do 31. 12. 2012 in neplačane
obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2012
Naziv

Zapadle neplačane obveznosti
z valuto plačila do 31. 12. 2012

Neplačane obveznosti po
stanju na dan 31. 12. 2012

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

745.524

3.937.697

1.153.542
33.334

1.495.267

SKUPAJ

1.932.400

5.432.964

Opomba: Neplačane obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2012 v višini 3.937.697 EUR vključujejo zadržke za nedokončane
gradbene projekte.

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 letu 2012 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 leto 2012 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.
Občina je v letu 2012 dodatno oblikovala rezervni sklad v višini 10.000 EUR in je tako na dan
31.12.2012 znašal 107.044 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Občina v letu 2012 ni imela omenjenih izdatkov
tako, da se vrednost rezervnega sklada tekom leta 2012 ni zmanjšala.
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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 leto 2012 so bila zagotovljena sredstva v zadostni višini, zato na dan
31. 12. 2012 na postavki splošne proračunske rezervacije ni prikazane porabe sredstev.

4.1.12 Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova
poroštev
V letu 2012 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 2012 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 letu 2012 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 2012 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 realizirana v višini
2.600.942 EUR za povprečno zaposlenih delavcev občinske uprave v letu 2012
(število zaposlenih delavcev na podlagi delovnih ur je 77).
01 011 102 Plače poklicnih funkcionarjev (župan)
01 011 103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)
V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev so bile v letu 2012 izplačane
osnovne plače, dodatki ter drugi osebni prejemki za župana in prejemki za podžupane.
01 011 108 Sejnine občinskih svetnikov
Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012 - ZUJF) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 12. 7. 2012 sprejel 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
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Novo mesto, s katerim je uskladil (znižal) sejnine za članice in člane Občinskega sveta,
delovnih teles in Nadzornega odbora z določili Zakona o uravnoteženju javnih financ.
Tako je bilo v letu 2012 za izplačila sejnine članov občinskega sveta za osem rednih in dve
izredni seji občinskega sveta. izplačanih 67.236,11 EUR.
01 011 109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)
Realizirana sredstva v letu 2012 v višini 46.203,03 EUR so bila v skladu s pravilnikom
izplačana za sejnine članom delovnih teles občinskega sveta (članom občinskega sveta in
zunanjim članom) za udeležbo na 62 rednih, 3 izrednih in 1 korespondenčni seji delovnih
teles.
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 ter
sklepov 12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 16. 2. 2012 so bila
sredstva v višini 15.266,95 EUR izplačana za štiri denarne nagrade Mestne občine Novo
mesto, in sicer dve nagradi Mestne občine Novo mesto in dve Trdinovi nagradi (4 x
2.666,67 EUR bruto). Preostali del sredstev je bil porabljen za materialne stroške, priprave
priznanj ter materialne stroške slavnostne seje občinskega sveta in podelitve priznanj in
nagrad.
01 011 111
Sejnine in drugi stroški – Nadzorni odbor
Sredstva v višini 34.150,73 EUR v letu 2012 so bila v skladu s pravilnikoma izplačana
članom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za sejnine za devet sej Nadzornega
odbora Mestne občine Novo mesto (30.766,00 EUR) ter za delo članov nadzornega odbora,
opravljeno izven sej za pet zaključnih poročil o nadzoru (2.811,28 EUR) 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,
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-

izvajanje strokovnih opravil pri realizaciji programov KS (zbiranje ponudb,
zapisniki o izbiri, sklepi o izbiri),
priprava potrebnih poročil v zvezi z delovanjem KS,
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

Neto znesek EUR

jan-maj

Tajnik sveta KS

142,73

110,62

jun-dec

Predsednik sveta KS

285,46

221,22

jan-maj

Tajnik sveta KS

100,68

78,03

jun-dec

Predsednik sveta KS

201,37

156,06

01 013 301 Materialni stroški
Sredstva za materialne stroške so bila v letu 2012 porabljena v skupni višini
931.045,54 EUR. Planirano pa je bilo 933.000,00 EUR. Sem spadajo izdatki za najemnine in
zakupnine za poslovne prostore, revizorske storitve, storitve varovanja, telekomunikacijske
storitve, izdatki za elektriko in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje prostorov, izdatki za
storitve notarjev in odvetnikov ter drugi operativni odhodki.
01 013 302 Stroški sodnih in upravnih postopkov
Sredstva v višini 32.398 EUR so bila porabljena za plačilo storitev odvetnikov, notarjev in
druge sodne stroške po sodbah. Poraba je bila nekoliko višja kot lansko leto, ker moramo
vpise v zemljiško knjigo po novem voditi preko notarjev.
01 013 305 Obveznosti iz delitvene bilance
Načrtovana sredstva v skupni višini 229.860 EUR so bila realizirana zaradi pokrivanja
obveznosti po delitveni bilanci do občine Straža. Obveznosti do občin po sklenjenem
sporazumu so v celoti poravnane.
01 013 310 Odškodnine
Odškodnine so bile izplačane v višini 1.533 EUR
01 016 002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje
V letu 2012 so realizirani obiski delegacije Mestne občine Novo mesto v pobratenih in ostalih
slovenskih ter tujih mestih oziroma državah. Obiski župana in/ali z delegacijo v letu 2012:
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Virovitica, Bihač, Banja Luka, Prijedor, Trnava, Torun, Hannover. Gostili smo delegacije iz
naslednjih tujih mest: Torun, Trnava, Prijedor, Banja Luka, Bihač, Virovitica, Niš, Sarajevo.
Veliko je bilo tudi obiskov iz ostalih slovenskih občin in udeležb naše delegacije v ostalih
slovenskih občinah.
Višina porabljenih sredstev je znašala 16.094,46 EUR (indeks realizacije je 96,37).
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.
V letu 2012 smo organizirali številne sprejeme župana (veleposlanikov, vojaških atašejev,
ministrov, županov, direktorjev, podjetnikov …) in novinarske konference z različnimi
vsebinami. Nekaj novinarskih konferenc smo pripravili oziroma sodelovali pri pripravi tudi za
zunanje ustanove oziroma klube (Zavod za turizem, JP Komunala, Cerod …). Organizirali
smo več prireditev, in sicer svečanost ob osmem februarju, 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 2011, spominske dneve,
komemoracije ob dnevu spomina na mrtve, okrogle obletnice nekaterih društev. Višina
porabljenih sredstev znaša 48.323,34 EUR (indeks realizacije je 98,40).
01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo
Sodelovali smo pri prireditvah v Dolenjskem muzeju in maja organizirali Novomeške likovne
dneve z mednarodno udeležbo. 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 …). Septembra je župan sprejel zlate
maturante, ki so zaključili maturo v šolskem letu 2011/2012. Konec oktobra smo organizirali
prireditev ob spominskem dnevu v čast ustanovitve Novomeške čete ter tradicionalne
komemoracije na vseh treh pokopališčih na dan spomina na mrtve. Soorganizirali in/ali
podprli smo tudi večje prireditve v MONM ter bili pokrovitelji različnih prireditev v našem
prostoru. Višina porabljenih sredstev je znašala 57.907,12 EUR (indeks realizacije je 99,29).
01 016 005 Javne prireditve
Mestna občina Novo mesto je organizirala ali soorganizirala (sodelovala, denarno ali
materialno podprla) več različnih javnih prireditev. Te so: Športnik leta v sodelovanju z
Agencijo za šport, občinski in regijski otroški parlament (DPM Mojca), Mojčin pustni karneval,
prihod Miklavža in dedka Mraza, novoletno dogajanje na Glavnem trgu in druge prireditve.
Omogočili smo najem dvorane v Kulturnem centru Janeza Trdine različnim društvom in
ostalim ustvarjalcem iz naše občine.
Porabljeni znesek na postavki je 65.143,04 EUR (indeks realizacije je 99,91).
01 016 009 Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje
Sredstva v višini 10.000 EUR so bila porabljena za plačilo članarine Slovenskemu
gospodarsko raziskovalnemu združenju v Bruslju na osnovi pogodbe o pridruženem članstvu
Mestne občine Novo mesto po sklepu občinskega sveta z dne 29. 01. 2004.
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01 017 101 Odplačilo dolga – glavnice najetih kreditov
01 017 103 Odplačilo dolga – obresti najetih kreditov
01 017 201 Odplačilo dolga – glavnice prevzetih kreditov od Komunale d.o.o.
01 017 202 Odplačilo dolga – obresti prevzetih kreditov od Komunale d.o.o.
Sredstva na proračunskih postavkah so bila namenjena in porabljena za odplačilo glavnice in
obresti najetih dolgoročnih kreditov, ki izhajajo iz pogodb o dolgoročnem zadolževanju
Mestne občine Novo mesto.
Plačanih je bilo 239.113,45 EUR obresti in 1.081.594,70 EUR glavnic najetih dolgoročnih
kreditov.
01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju informativnega programa ter posodobitvi
televizijske tehnologije in tehnike zaradi prehoda na digitalni signal. MO Novo mesto je s TV
Novo mesto sklenila pogodbo o financiranju, ki je bila podlaga za izplačilo sredstev. Višina
porabljenih sredstev znaša 120.000 EUR (indeks realizacije je 100,00).
.
01 084 001 Financiranje političnih strank
Sredstva v višini 145.338 EUR so bila porabljena za delovanje političnih strank na osnovi
mesečnih dotacij na osnovi Zakona o financiranju političnih strank in sklepa občinskega
sveta.
01 084 002 Novoletna obdaritev otrok
Sredstva so v celoti namenjen Društvu prijateljev mladine Mojca za novoletno obdaritev otrok
iz Mestne občine Novo mesto in se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe. 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 porabljenih sredstev znaša 17.000 EUR (indeks realizacije je 100,00).
01 084 003 Druga društva in organizacije
V letu 2012 zaradi varčevalnih ukrepov sredstev nismo razpisali.
01 084 004 Društva upokojencev v MO Novo mesto
Sredstva so bila razdeljena društvom upokojencev, ki delujejo v MO Novo mesto na podlagi
javnega razpisa za namen pokritja stroškov njihovega rednega dela. Višina porabljenih
sredstev znaša 15.000 EUR (indeks realizacije je 100,00).
01 084 005 Urejanje grobišč
Sredstva so bila namenjena vzdrževanju spomenikov in spominskih obeležij NOB ter
vzdrževanju grobov na pokopališčih v MO Novo mesto, ki nimajo lastnika. Višina porabljenih
sredstev je znašala 5.423,63 EUR (indeks realizacije je 99,52).
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02

PREDŠOLSKA VZGOJA

02 091 101 Vrtec Ciciban Novo mesto
Iz te postavke se je do 31. 12. 2012 financiralo 41 oddelkov, vključno z bolnišničnim
oddelkom, od tega za 659 novomeških otrok (skupno število vključenih otrok decembra 2012
je bilo 691 - brez otrok v bolnišničnem oddelku). Realizirano je bilo 2.122.492,30 EUR. V
tem znesku so tudi najemnine objektov.
Pri plačilu cene programa vrtcu je bil delež MO NM 58,84%, delež staršev 30,06 %, delež
drugih občin 3,21 % in delež Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 7,89 %.
02 091 102 VVE Brusnice - enota pri osnovni šoli
Iz te postavke se je do 31.12.2012 financiralo 4 oddelke, od tega za 68 novomeških otrok, za
kar je bilo namenjenih 207. 953,21 EUR.
02 091 103 VVE Stopiče - enota pri osnovni šoli
Iz te postavke se je do 31.12.2012 financiralo 6,5 oddelkov, od tega za 105 otrok, za kar je
bilo namenjenih 328.360,62 EUR.
02 091 106 Društvo Ringa Raja (koncesija)
Iz te postavke se je do 31.12.2012 financiralo 3 oddelke, od tega za 40 otrok iz novomeške
občine. Namenjenih je bilo 105.076,45 EUR.
02 091 118 Vrtci s podeljeno koncesijo (Jana d.o.o.)
Iz te postavke se je do 31.12.2012 financiralo 2 oddelka, od tega za 36 otrok iz novomeške
občine. Namenjenih je bilo 89.970,63 EUR.
02 091 107 Petrov vrtec (34. čl. Zvrt - pogodba)
Iz te postavke se je do 31.12.2012 financiralo 3 oddelke, od tega za 53 otrok iz novomeške
občine, za kar je bilo namenjenih 137.500,17 EUR.
02 091 108 Vrtec Pedenjped Novo mesto
Iz te postavke se je do 31.12.2012 financiralo 42 oddelkov, od tega dva romska. Skupno
število vključenih otrok konec decembra 2012 je bilo 721 ter 28 romskih, od tega 710
novomeških otrok (vključno z Romi). Realizirano je bilo 2.235.677,91 EUR. V tem znesku so
tudi najemnine objektov.
Pri plačilu cene programa vrtcu je bil delež MO NM 59,35%, delež staršev 28,41%, delež
drugih občin 4,52% in delež Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 7,72%.
02 091 109 Varstvo otrok v drugih občinah
Iz te postavke se je do 31.12.2012 financiralo za otroke v drugih občinah, katerih stalno
prebivališče je v Mestni občini Novo mesto, za kar je bilo namenjenih 102.748,90 EUR.
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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 104.161,00 EUR, za prispevke
in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 17.378,37 EUR, za tekoče in programsko
odvisne materialne stroške pa 14.400,00 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 53.040,32 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 14.550,00 EUR.
03 091 203 Osnovna šola Dragotin Kette
Za varuha, zaposlenega v OŠ Dragotin Kette, so bila zagotovljena sredstva za plače in druge
osebne prejemke (regres za letni dopust, prehrana med delom in prevoz na delo) v višini
15.096,42 EUR, za prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje pa v višini
2.497,86 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, zavarovanje nepremičnin in opreme in drugih
materialnih stroškov kot so: varovanje objektov, dimnikarske storitve, stroški najemnin za
prostore vzete v najem za izvajanje dejavnosti) v višini 871.968,98 EUR. Za leto 2011 so bile
plačane neporavnane obveznosti višini 157.824,47 EUR, tekoči materialni stroški za leto
2012 pa so znašali 714.144,51 EUR.
03 091 207 Tekmovanje učencev v znanju
Poročila o dosežkih, udeležbi in organizaciji tekmovanj učencev v znanju v šolskem letu
2011/12 je poslalo 8 osnovnih šol. Sredstva so bila šolam na podlagi meril razdeljena za
zgoraj navedene namene v skupni višini 9.500,00 EUR. N 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.
03 091 208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni
Osnovne šole so v letu 2012 prejele 21.000,00 EUR za sofinanciranje naravoslovnih in
kulturnih dni, ki jih bodo v šolskem letu 2012/2013 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.
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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 2012 so bila osnovnim šolam izplačana sredstva za poučevanje tujega jezika
v višini 38.890,70 EUR.
03 091 212 Sofinanciranje kosil
V letu 2011 so se približno 87 učencem iz socialno ogroženih družin krili stroški kosil, za kar
je bilo šolam nakazanih 33.208,00 EUR.
03 091 225 Financiranje športnega pedagoga na razredni stopnji
Od septembra 2011 pa do 24.6.2012 je bil pri pouku športne vzgoje od 2. do 5. razreda po 1
uro tedensko (od skupno 3 ur po predmetniku) poleg učitelja razrednega pouka sočasno
prisoten še učitelj športne vzgoje. Sočasna prisotnost učitelja razrednega pouka in učitelja
športne vzgoje omogoča višjo kvaliteto dela in večjo varnost učencev, ker se na razredni
stopnji oddelki ne delijo v skupine, medtem ko se oddelki z več kot 20 učenci na predmetni
stopnji delijo v skupine po spolu. Za sočasno prisotnost športnega pedagoga na razredni
stopnji je bilo v letu 2012 za opravljeno delo do junija 2012 izplačanih 26.123,86 EUR. Zaradi
pomanjkanja sredstev in varčevanja je bilo izvajanje tega programa v letu 2012 ukinjeno in
se od 1.9.2012 več ne izvaja.
03 091 226 Sofinanciranje računalnikarja informatika
Da v osnovnih šolah računalniška in programska oprema kot tudi interaktivne naprave
brezhibno delujejo, skrbijo računalnikarji – informatiki, ki so na šoli sistemizirani oz. zaposleni
v deležu. Ker je sistemizacija s strani države zelo nizka, naprav in opreme za vzdrževanje pa
je vedno več, pri najmanjših šolah z najmanjšim deležem zaposlenega računalnikarja od
septembra 2011 dodatno sistemiziramo 0,15 delovnega mesta računalnikarja (Brusnice,
Otočec, Stopiče), pri ostalih šolah pa 0,10. Skupaj za vse šole dosofinanciramo 0,95
računalnikarja – informatika (brez OŠ Dragotin Kette), ki potrebe po dodatnem računalnikarju
– informatiku za enkrat nima. Za ta namen so bila v letu 2012 do avgusta izplačana sredstva
v višini 17.077,90 EUR. Zaradi pomanjkanja sredstev in varčevanja je sofinanciranje
računalnikarja-informatika od 1.9.2012 ukinjeno.
03 091 227 Učna pomoč učencem v OŠ
Sredstva v višini 64.607,92 EUR so bila namenjena OŠ Bršljin za financiranje plač in drugih
osebnih prejemkov (55.723,82 EUR), prispevkov in premij za dodatno pokojninsko
zavarovanje (8.884,10 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 Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
Od 1. novembra 2006 deluje nov javni zavod Univerzitetno in raziskovalno središče Novo
mesto. Za njegovo delovanje so bila v letu 2012 porabljena sredstva v višini 198.060,00
EUR, in sicer za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov, za prispevke, davke in dodatno
pokojninsko zavarovanje ter za materialne stroške.
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03 095 001 Razvojno izobraževalni center
Za Razvojno izobraževalni center (v nadaljevanju RIC) so bila v letu 2012 porabljena
sredstva v skupni višini 409.652,86 EUR, od tega je bilo neposredno RIC-u nakazanih
64.149,09 EUR, in sicer za plače in druge osebne prejemke za delo lokalnega koordinatorja
(19.704,38 EUR), za prispevke in dodatno pokojninsko zavarovanje (3.493,67 EUR), za
programsko odvisne materialne stroške vezane na delo lokalnega koordinatorja
(1.054,00 EUR) ter za prenesene neplačane obveznosti iz leta 2011, ki so se nanašale še na
prostore na Ljubljanski cesti 28 (39.897,04 EUR), razliko v višini 345.503,77 EUR pa
predstavljajo stroški vezani na prostore na lokaciji Topliška cesta 1. Ta sredstva so bila
zagotovljena za plačilo najemnin in obratovalnih stroškov za prostore, v katerih deluje
Razvojno izobraževalni center in Občinski inšpektorat.
03 095 002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih
V letu 2012 sta bili z RIC-em sklenjeni dve pogodbi za izobraževanje odraslih v skupni višini
34.650,00 EUR.
Pogodba o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih je bila sklenjena v višini
18.900,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za dejavnosti kot so projekti: Center
vseživljenjskega učenja, Dvig ravni pismenosti, PUM- projektno učenje za mlade, Teden
vseživljenjskega učenja, ter za programe in dejavnosti kot so: študijski krožki, Borza znanja,
EDUS – središče za samostojno učenje, programi usposabljanja za aktivno državljanstvo,
programi za aktivno in kakovostno staranje, programi učenja tujih jezikov in slovenščine,
programi za razvijanje socialnih kompetenc 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 CVŽU Dolenjska,
preprečevanje odvisnosti mladih Romov, različni programi za motiviranje Romov za večje
vključevanje v izobraževanje, programi poklicne orientacije, programi usposabljanja za
življenje, za izboljšanje digitalne pismenosti, spoznavanja in ohranjanja romske kulture in
druge ustvarjalne programe, za katere je izvajalec del sredstev pridobil tudi 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 2012
plačani stroški za opravljene prevoze v višini 32.518,08 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 2012 je bilo za prevoze porabljenih
671.249,03 EUR. V teh sredstvih so zajeta plačila za obveznosti iz leta 2012 v višini
517.867,59 EUR in plačane prenesene obveznosti iz leta 2011 v višini 153.381,44 EUR.
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03 098 001 Štipendije
V letu 2012 je bilo Razvojnemu centru Novo mesto zagotovljenih 10.846,50 EUR za
pokrivanje stroškov za vzpostavitev in izvajanje Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko.

04

ŠPORT

04 081 001 Agencija za šport
Sredstva v višini 253.490,69 EUR so bila realizirana za plače, regres, dodatno kolektivno
pokojninsko zavarovanje, regres, prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za deset
redno zaposlenih v javnem zavodu Agenciji za šport Novo mesto.
04 081 002

Trenerji mlajših kategorij

Sredstva v višini 96.105,86 EUR so bila realizirana za plače, regres, dodatno kolektivno
pokojninsko zavarovanje, regres, prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za štiri
trenerje mlajših kategorij (atletika, kolesarstvo, rokomet in nogomet).
04 081 003 Materialni stroški
Sredstva v višini 108.000,00 EUR so bila namenjena za kritje 60 % osnovnih materialnih
stroškov (elektrika, komunala, ogrevanje, zavarovanje) 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).
04 081 005

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Sredstva v višini 17.100,00 EUR so bila namenjena za sofinanciranje programov Mali
sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in drugih športnih dejavnosti, ki jih organizira
Agencija za šport. Sofinanciralo se je propagandno gradivo, prevoz in strokovni kader za
akcije Mali sonček ter participacija pri sofinanciranju programov Naučimo se plavati (10-urni
plavalni tečaj za vrtce, ki se jih je udeležilo 373 otrok) in za Mini olimpijado za zadnjo
starostno skupino otrok v vrtcih. V programe so vključeni vsi vrtci iz MONM.
04 081 006

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine

Sredstva v višini 27.900,00 EUR so bila namenjena za izvedbo programov Zlati sonček
(izvaja se kot nadaljevanje iz predšolske dobe v prvi triadi OŠ), Krpan (izvaja se v drugi triadi
OŠ), Naučimo se plavati ( 10–urni plavalni tečaji za učence 1. razredov ), Hura prosti čas! in
druge 80-urne programe. Sofinanciralo se je propagandno gradivo, organizacija in izpeljava
15-urnih plavalnih tečajev (udeležilo se jih je 339 osnovnošolcev) in 20-urni tečaji plavanja na
skupino največ 20. otrok, ter organizacija (nagrade – pokali, sodniški stroški, objekti) in
izvedba šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol in sofinanciranje stroškov
sodelovanja ekip novomeških šol na tekmovanjih višjega ranga (prehrana in prevoz). V
program so vključene vse osnovne in srednje šole iz MONM. V šolskem letu 2011/2012 je
Agencija za šport izvedla 30 občinskih prvenstev za osnovne šole, 12 občinskih prvenstev za
srednje šole in 17 področnih prvenstev za srednje šole.
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04 081 007 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Sredstva v višini 102.100,00 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 24. športnim klubom in društvom, v katerih redno trenira in
tekmuje v tekmovalnem sistemu panožnih zvez skoraj 3.000 športnikov – otrok in mladine.
Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MONM.
04 081 009 Šolska športna društva
Sredstva v višini 9.999,98 EUR so bila namenjena za sofinanciranje šolskih športnih društev
v vseh osnovnih šolah 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 pokritje
stroškov za prevoze na tekmovanja. Sredstva so bila nakazana v enkratnem znesku po
zaključku šolskega leta šolam na osnovi poročila Agencije za šport. V šolskem letu
2011/2012 je bila najuspešnejša šola na športnem področju OŠ Grm, sledi OŠ Center, OŠ
Drska, OŠ Šmihel, OŠ Bršljin, OŠ Stopiče, OŠ Otočec in OŠ Brusnice.
04 081 010 Plavalni tečaji
Sredstva v višini 17.100 EUR so bila namenjena za kritje materialnih stroškov (elektrika,
komunala, ogrevanje, zavarovanje) uporabe bazena za izvedbo vseh plavalnih tečajev in
drugih dejavnosti 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
14.500,00 EUR je za izvedbo rekreacijskih lig, DŠI-ja in drugih športno rekreacijskih
dogodkov prejela Agencija za šport, sredstva v višini 7.000,00 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 21.500,00 EUR. V letu 2012 se
je DŠI-ja udeležilo 37 moških ekip, najuspešnejše ekipe so bile Krka, Avista nepremičnine in
in podjetje Revoz. V ženski konkurenci je tekmovalo 23 ekip. Najuspešnejše tri ekipe so
Krka, Policija in Avista nepremičnine. V skupni moški in ženski konkurenci je zmagala Krka,
sledi Avista nepremičnine in Policija.
04 081 012 Kakovostni šport
Sredstva v višini 89.950,00 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 24. 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 8.000,00 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
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športnih zvez. Razdeljena so bila na javnem razpisu 10. športnim klubom in društvom, v
katerih je skupaj 18 športnikov doseglo enega od razredov kategorizacije.
04 081 014 Interventna sredstva na področju športa
Sredstva v višini 5.000,00 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 4.100,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju 80- urnih programov
invalidov s sedežem v MONM in z večino članstva iz MONM. Razdeljena so bila na javnem
razpisu za sofinanciranje LPŠ v MONM. Sredstva so prejela 3 društva 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 130.400, EUR. V letu 2012 je MONM skupaj z
Agencijo za šport in AK Krka obudila tradicionalni »13. Novomeški tek«; izvedena je bila
občinska prireditev Športnik leta 2011, na kateri so bili proglašeni športnica, športnik in
športni kolektiv MONM za leto 2011, podeljena so bila Bloudkova in županova priznanja
dolgoletnim uspešnim športnim delavcem. Sofinancirana je bila zaključna etapa
»Mednarodne kolesarske dirke po Sloveniji«, 90. obletnica Nogometnega kluba Krka in
druge prireditve.

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. 3/04, 31/08, 33/08, 53/08, 18/09 in 22/2010), Zakona o knjižničarstvu in Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo financirala plače, prispevke delodajalca in druge
osebne prejemke knjižnice za 38 zaposlenih ter materialne in programske stroške knjižnice.
Realizacija od januarja do decembra 2012 je znašala 875.000 EUR (indeks realizacije 100).
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 8 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 odtočnega sistema, zamenjava kotla ter sanacija sanitarij v avli KC
Janeza Trdine). Realizacija od januarja do decembra 2012 je znašala 281.987,62 EUR
(indeks realizacije 99,47).
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 in 118/08) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
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financirala 3 redne zaposlitve v muzeju ter materialne in programske stroške za Jakčev dom.
Opravljeno je tudi investicijsko vzdrževanje v Jakčevem domu, in sicer zamenjava ogrevanja
in prehod na plinski ogrevalni sistem. Ostale stroške za 19 zaposlenih ter materialne in
programske stroške Dolenjskega muzeja zagotavlja Ministrstvo za kulturo. Realizacija od
januarja do decembra 2012 je znašala 145.736,31 EUR (indeks realizacije 100,00).
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 2012 na Glavnem trgu in na Novem trgu.
Realizacija za leto 2012 je znašala 14.120,81 EUR (indeks realizacije 86,10).
05 082 005 Nabava knjig
Po Zakonu o knjižničarstvu je občina dolžna zagotoviti nabavo obveznih izvodov knjig za
Knjižnico Mirana Jarca. Normative predpisuje Ministrstvo za kulturo. V letu 2012 je realizacija
za 12 mesecev znašala 67.701 EUR (indeks realizacije 100,00).
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, 104/06) in Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo financira plače
za 8 redno zaposlenih, materialne in programske stroške (4 premierne uprizoritve).
Realizacija sredstev za leto 2012 je znašala 411.124,97 EUR (indeks realizacije 99,98).
05 082 020 Novomeški likovni dnevi
Od leta 2009 projekt vodi Dolenjski muzej, zato se muzeju 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. Eno delo udeleženca
kolonije ostane last MO Novo mesto, ki se hrani v fondu likovne zbirke občine. V letu 2012 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 16.000 EUR. Realizacija za leto 2012 je znašala 16.000 EUR (indeks
realizacije 100,00).
05 084 002 Revija Rast
Po Odloku o ustanovitvi revije Rast (Ur.l. RS, št. 26/95) je MO Novo mesto ustanoviteljica te
revije. Prilivi so: naročnine pravnih in fizičnih oseb, sredstva občin soustanoviteljic ter
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donatorska in sponzorska sredstva. Na podlagi javnega poziva, na katerem je kandidirala le
Založba Goga smo sklenili dvoletno pogodbo za izdajo revije. Sredstva so porabljena za
plačilo tiskanja revije ter za izplačilo avtorskih honorarjev. V letu 2012 je izšlo pet številk, od
tega dve dvojni. Realizacija v letu 2012 je znašala 20.000 EUR (indeks realizacije 100,00).
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
23 kulturnih društev, sredstva so odobrena vsem prijaviteljem. Višina razpisanih sredstev je
znašala 12.800 EUR. Realizacija v letu 2012 je znašala 12.500 EUR (indeks realizacije
97,66).
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 11.800 EUR. Sredstva so odobrena vsem prijaviteljem (MePZ Pomlad, PO Krka).
Realizacija v letu 2012 je znašala 11.500 EUR (indeks realizacije 97,46).
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 10.600 EUR. Prispelo je 17 vlog in so sredstva
odobrena vsem prijaviteljem. Realizacija v letu 2012 je znašala 10.600 EUR (indeks
realizacije 100,00).
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 5.600 EUR. Prispelo je 13 vlog. Sredstva so odobrena 11
prijaviteljem, 2 nista izpolnjevala razpisne pogoje. Višina odobrenih sredstev je znašala
5.600 EUR. Realizacija v letu 2012 je znašala 5.400,00 EUR (indeks realizacije 96,43).
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, likovna, založniška produkcija). Sredstva so
dodeljena dvema prijaviteljema v višini 8.000 EUR. Realizacija v letu 2012 je znašala 8.000
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
2012 smo razpisali sredstva v višini 1.600,00 EUR za projekte, s katerimi smo obeležili: 80.
obletnico rojstva Lojzeta Slaka in 140. obletnica rojstva SKALICKY Bohuslava.
Na razpis ni prispela nobena prijava, zato smo ga razveljavili.
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. Del sredstev so namenili izdelavi indeksov za popisnice
prebivalstva iz leta 1869.
Realizacija v letu 2012 je znašala 2.500 EUR (indeks realizacije 62,50).
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 2012 je znašala 6.000 EUR (indeks realizacije
100,00).
05 086 004 Projekt Evropska prestolnica kulture
MO Novo mesto je z JZ Maribor 2012 sklenila Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta
EPK 2012 ter sofinanciranja programskih in splošnih stroškov projekta EPK 2012 št. 5/2011 SFP dne 22. 4. 2011.
V letu 2012 je MO Novo mesto sofinancirala splošne stroške delovanja JZ Maribor 2012, ki
so znašali 122.544,37 EUR ter mrežne in skupne programe v višini 104.171,21 EUR,
ostalo so bili stroški kooprodukcije oziroma programi in projekti novomeških producentov.
Realizacija v letu 2012 je znašala 557.355,98 EUR (indeks realizacije 90,24), ker je del
realizacije valute in izplačil zapadel v leto 2013.
V tabeli so programi, ki sta jih MO Novo mesto in JZ Maribor na podlagi tripartitne pogodbe
sofinancirala v letu 2011 v deležu 1:1.
V letu 2012 so bili izvedeni osnovni programi, ki jih je potrdila Vlada RS leta 2007 ter Svet
EU leta 2009. To so:
Producent
APT v koprodukciji z Rock
Otočcem
Dolenjski muzej
LokalPatriot
LokalPatriot
Rock Otočec

Projekt v letu 2012
Rock opera ČLOVEK Z BOMBAMI
Situlska umetnost, posodobitev in vodenje po etnološki razstavi
Festival Jazzinty
Festival Fotopub
Festival Rock Otočec
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Dodatne vsebine v letu 2012, ki jih je leta 2011 potrdil svet JZ Maribor 2012 na podlagi
javnega poziva, so:
Producent
LokalPatriot
Zavod za turizem
Založba Goga
Zavod Situla
LokalPatriot
Zgodovinski
arhiv
Ljubljana,
Enota
za
Dolenjsko in Belo krajino
Društvo MePZ Pomlad
Plesni
studio
Novo
mesto
Glasbena šola Marjana
Kozine
DRPD
Pihalni orkester Krka
Galerija Simulaker
Založba Goga
KC Janeza Trdine
KC Janeza Trdine in Igor
Lumpert
MO Novo mesto in Krka,
d.d.
Čedomir Jakovljević

Projekt v letu 2012
Muzejski vrtovi
Označitev kulturne dediščine
Mesto Goga, Hiša kulture
Veleblagovnica Situla
Fotografska izkušnja
Kronist Novega mesta

Popmlad
Plesna pravljica
Glasbeni mozaik
Teden kultur
Koncert Od godbe do orkestra
Razstavni multimedijski projekti
Aplikacija EPK – mobilne platforme
Kulturna vzgoja otrok in mladih
Avtorski multimedijski projekt Igorja Lumperta z mednarodnimi
glasbenimi in filmskimi ustvarjalci ter fotografi
Postavitev kipa Leonu Štuklju
Poslikava motivov Gorjanskih bajk in povesti na fasadi hiše v
mestnem jedru avtorja Jožeta Marinča

Skupni in mrežni projekti v vseh partnerskih občinah:
Producent
Društvo za spodbujanje družabnega
življenja Naprej Nazaj
Klub prijateljev IMV
JSKD v partnerskih mestih
Glasbene šole partnerskih mest
Knjižnice partnerskih mest
KC Janeza Trdine
JZ Maribor s partnerskimi mesti

Projekt v letu 2012
Otvoritvena slovesnost:
Glasbeno-plesna pravljica Sneguljčica
Muzej avtomobilske in prikoličarske industrije na
Dolenjskem
Harmonije
koncerti
Evropska pravljica
Zaključna slovesnost: sodoben vizualno-glasbeni projekt
15 ostalih mrežnih in skupnih projektov (gostovanje kitajskih
pisateljev v APT-u, Življenje na dotik, pokrivanje mreže
lokalnih, nacionalnih in mednarodnih medijev, skate
predtekmovanja in dr.)

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
2012 je Mestna godba Novo mesto zaprosila župana za dodelitev interventnih sredstev v
višini 2.500 EUR. Župan je s sklepom in sklenjeno pogodbo ugodil Mestni godbi Novo mesto
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in ji v celoti odobril zaprošeni znesek. Realizacija v letu 2012 znaša 2.500 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 sta kandidirala dva
prijavitelja, katerima so sredstva bila zagotovljena. Realizacija v letu 2012 znaša
11.746,72 EUR (indeks realizacije je 99,55).

07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH
07 097 003 Mladinski projekti
Sredstva v višini 40.200,00 EUR so bila realizirana za sofinanciranje mladinskih projektov, ki
so se 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 2012 sofinancirala projekte v 23.
društvih.
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
31.400,00 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 2012 sofinancirala redno delo 9 društev na področju
mladine, ki izvajajo svoj program neprekinjeno vsaj dve leti.
07 097 006 Mladinska infrastruktura
Sredstva v višini 12.200,00 EUR so bila namenjena delovanju mladinske infrastrukture, ki je
oplemenitena s kvalitetno programsko vsebino. Sredstva niso namenjena investicijskemu
vzdrževanju objekta, adaptaciji ali gradbenim posegom temveč izključno za izvedbo
kvalitetnih programskih vsebin za otroke in mlade, ki zajemajo sodobne multimedijske
projekte s področja sodobnih tehnologij in vizualnih umetnosti. Razdeljena so bila na podlagi
javnega razpisa.
07 097 008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti
Sredstva v višini 16.200,00 EUR so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, za delovanje
študentskih organizacij ter za delovanje Mladinskega sveta v lokalni skupnosti. Pri delovanju
študentskih organizacij v MO Novo mesto gre za programe, ki potekajo kontinuirano že več
let in imajo primerno kadrovsko, prostorsko in organizacijsko zasnovo ter program delovanja
društva. Mladinski svet Novo mesto s celoletnim programom kandidira na podlagi Zakona o
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mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000 in 42/2010) Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010).

08

SOCIALNO VARSTVO

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 preko 4000 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
in
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/novorojenca. Porabljenih sredstev je bilo v višini
61.200 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 je posameznikom in
družinam 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 82.000 EUR.
08 107 003

Stroški pogrebnin

Sredstva v višini 26.000 EUR so bila namenjena za plačilo pogrebnih stroškov za umrle
občane brez dedičev.
08 109 006 Programi socialnega varstva
Sredstva v višini 159.392 EUR so bila razdeljena za sofinanciranje 44 programov oziroma
projektov dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih
in drugih
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organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave
posameznikov oz. skupin občanov.
Regijski center NVO je projekt za podporo nevladnim organizacijam, ki ga izvaja DRPD Novo
mesto. Sredstva so bila namenjena za dodatne aktivnosti NVO s področja socialnega
varstva, predvsem svetovanju in pomoči pri prijavah na državne in evropske razpise, vpisom
v register prostovoljnih organizacij, pridobitvi statusa v javnem interesu, organiziranju
izobraževanj in delavnic za NVO.
08 109 007

Javna dela

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 14 programov javnih del s področja
socialnega varstva in mladine (Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine, Društvo
za razvijanje prostovoljnega dela, Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje, Ozara
Slovenije-nacionalno združenje za kakovost življenja, Sonček, zveza društev za cerebralno
paralizo Slovenije, Medobčinsko društvo invalidov, Območno združenje Rdečega križa,
Društvo upokojencev, Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Zavod
lokalpatriot), v katere je bilo vključenih 21 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 35 % po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo,
odvisno od ciljne skupine.

08 109 001 Splošni socialni zavodi
V devetih splošnih socialnih zavodih je bilo v letu 2012 nastanjenih povprečno 62 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 334.061 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 2012 je bilo v posebnih socialnih zavodih
nameščenih 15 občanov občine Novo mesto. Porabljenih sredstev je bilo v višini
114.000 EUR.
08 109 003 Varstveno delovni center Novo mesto
V letu 2012 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 24 duševno prizadetih občanov naše občine, za katere je občina prispevala
oskrbne stroške v skupni vrednosti 190.059 EUR.
08 109 005 Pomoč na domu
Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči
In se začne izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. V letu
2012 je bilo povprečno 195 uporabnikov pomoči. Za pomoč na domu je bilo v preteklem letu
porabljenih 310.000 EUR.
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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 2012 je nalogo družinskega pomočnika
opravljalo povprečno 9 oseb, za katere je bilo iz proračuna porabljenih 103.169 EUR.

10

ZDRAVSTVO

10 07 4001 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 2012. 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
2012 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). V letu 2012 je na tej postavki porabljenih 35.000 EUR.
10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih občanov
Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je MO NM
zavezana plačati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS s stalnim
prebivališčem v MO NM, ki so brez dohodkov in premoženja 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 2012 znašala 30,21 EUR, na otroka pa 45,48 EUR. Realizirana so bila
sredstva v višini 240.307 EUR.

11

KOMUNALNA DEJAVNOST

11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina
Sredstva na postavki so bila porabljena za redno plačevanje stroškov električne energije za
javno razsvetljavo.
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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. 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 2012 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. Obnovljene so bile tudi javne sanitarije
na avtobusni postaji. Mestna občina Novo mesto in VEOLIA Transport 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 2012 namenjena za najnujnejšo ureditev sprehajališča Šance, ter za
manjša popravila parkovnih klopi in koškov.
11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin
Sredstva iz te postavke so bila v letu 2012 porabljena za redno vzdrževanje 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,
sprehajališče Primicove Julije, Mordaksovo sprehajališče in Ragov log. 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.
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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
odstranjevanje snega v zimskem času, material za posipavanje in pripravljenost na domu v
času izvajanja zimske službe.
11 049 016 Pokopališča
Sredstva na tej postavki so bila v letu 2012 porabljena za ureditev avtobusnega obračališča
na pokopališču Srebrniče ter končanje načrtovane javne razsvetljave na pokopališču
Srebreniče.
11 051 009 Zbiranje in odvoz odpadkov
Sredstva so bila v letu 2012 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.
11 052 007 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod
Sredstva v višini 187.600 EUR so bila porabljena za investicijsko tehnično dokumentacijo,
investicijsko vzdrževanje objektov, za nepredvidene intervencije na infrastrukturi. Investicije
so izvedene v skladu s planom vzdrževanja. Finančna realizacija znaša 84,12 %, zaradi
prenosa dela obveznosti v leto 2013.
V sklopu predvidenih sredstev so se izvedla naslednja investicijsko vzdrževalna dela in
nepredvidene investicije:
-

Montažna dela izdelava peskolova in kanal. za Župančičevo sprehajališče
Sanacija kanalizacije na Ul. Slavka Gruma, montažna dela
Menjava kan. pokrova z delno sanacijo Ragovska
Sanacijska dela na ČR Ločna,
Sanacija kanalizacije Seidlova pri ŠD Marof
Komunalna kanalizacija za del naselja Žabja vas - cevi
Sanacija kanalizacije Podbevškova ul.
Sanacija kanalizacije Župančičevo sprehajališče
Zamenjava pokrovov Smrečnikova
Sanacija kanal Gabrje - tlačni vod
Ureditev ČR Mačkovec
Sanacija kanalizacije Glavni trg
Sanacija kanala Adamičeva
Sanacija dostopa ČR Petelinjek
Sanacija kanala Šolska
Zamenjava pokrovov Tržiška ul.
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-

Nepredvidena dela Petelinjek
Prevezava kanala Podbevškova ul.
Zamenjava pokrova Seidlova cesta - plava laguna
Dvig jaška Šentjernejska cesta
Sanacija kanala Lobetova ul.
Sanacija kanala Košenice
Ureditev črpališča Dolž
Zamenjava puhala na ČN Prečna
Sanacija kanala Ratež
Sanacija kanala Koštialova ul.
Dobava in montaža kisikovih sond, črpalke in puhala na ČN Prečna,
Dobava in montažna dela na ČP Žaga
Sekundarni vod Gregoričeva ul., gradbena in montažna dela, služnost.
Sekundarni vod Krka
Sekundarni sekundarna kanalizacije Muhaber, gradbena in montažna dela, kan. materiali,
Sekundarni vod Krka
Priprava dokumentacije in el. soglasja za ČP Košenice
PGD, PZI kan. in obnova vod. za novo naselje Stranska vas (romsko naselje Ruperč Vrh)

11 063 005 Oskrba s pitno vodo
Sredstva v višini 242.168,00 EUR so bila porabljena za investicijsko tehnično dokumentacijo,
investicijsko vzdrževanje objektov, za nepredvidene intervencije na infrastrukturi. Investicije
so se izvedle skladno s investicijskim planom. Finančna realizacije predvidenih sredstev je
100 %.
V sklopu predvidenih sredstev so izvedla naslednja investicijsko vzdrževalna dela in
nepredvidene investicije:
-

Montaža merilnika motnosti HACH v VH Sv. Rok
Montaža merilnika motnosti HACH v ČP Jezero
Obnova vodovoda na Saidlovi v Nm (250 m/DN 110)
VH Kij zamenjava merilnika pretoka Promag DN 300
Jašek Revoz - Cikava, menjava merilnika E+H Promag DN 100
VH Grm montaža merilnika klora
VH Ušivc montaža merilnika klora
VH Ždinja vas - Vzdrževalna dela (Streha, zasteklitev)
ČP Kamenje - Zamenjava merilnika pretoka (Promag 10 DN50)
VH Ratež (zasteklitev, merilec nivoja, ograja, lestve)
VH Marof (obnova praznotoka in ograje)
VH Stopiče in VH Otočec (menjava poc.vrat )
VH Rok - podstavek in instalacije za frekvenčno črpalko
ČP Stopiče - zamenjava vrat objektih(2xAlu, 1x vroče cinkana)
VH Laze zamenjava žične ograje
ČP Uršna sela, VH Lubanc (EKO 2x)
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Investicijsko vzdrževanje vodovodnih odsekov:
-

Obnova vodovoda Mali slatnik
Obnova vodovoda ob CČN Ločna
Obnova vodovoda Dolenje kamenje
Obnova vodovoda Ljubljanska cesta

Projektna dokumentacija:
- PZI za obnovo vodovoda na Šentjernejski

DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA KOMUNALNIH ZADEV
11 049 012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva na tej postavki so bila v letu 2012 namenjena vzdrževanju mrliških vežic in okolice,
gradnja dodatnih pokopov na pokopališču Srebrniče. Potrebno pa je bilo tudi prekriti mrliško
vežico v Srebrničah, ker so vandali odstranili celotno kritino, ki je bila iz bakra.
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 2012 porabljena za investicijsko in redno vzdrževanje parkirišč ter
parkirne hiše. Prenovljen je bil tudi del platoja Novi trg. Dejavnost izvaja Komunala Novo
mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.
11 049 015 Tržnica
Sredstva v letu 2012 so bila namenjena rednemu delovanju in vzdrževanju tržnice. Dejavnost
izvaja Komunala Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.
11 051 010
Ravnanje z odpadki - CeROD
Sredstva v višini 446.084 EUR so bila porabljena za investicijsko tehnično dokumentacijo,
investicijsko vzdrževanje objektov, za nepredvidene intervencije na infrastrukturi ter za
plačilo investicij, ki so se financirale iz okoljske dajatve 2008. Finančna realizacije
predvidenih sredstev je 100 %. Dejavnost izvaja CeROD d.o.o. ter ima aktivnosti opredeljene
v planu investicij.
11 056 002 Analize, meritve
Sredstva v višini 5.367,33 bila porabljena za poročila in za analize, monitoringe in meritve kot
so: analiza vzorcev pitne vode iz vaških vodovodov, analiza reke Krke, deratizacije brežin
reke Krke in njenih pritokov. Izvedena so bila vsa predvidena dela po planu. Finančna
realizacija znaša 59,64 %.
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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.
Zagotavljanja večernih odhodov za potrebe zaposlenih v Qlandiji, tovarni Krka in drugo so bili
zagotovljeni posebni odhodi avtobusov.
Vozni park javnega prevoza v Novem mestu sestavlja osem (8) vozil. 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, Veolie, 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 2012 je bil dokončan projekt interaktivne spletne strani z voznim redom v MPP Novo
mesto, ki uporabnikom ponuja enostavno, pregledno in kvalitetno možnost načrtovanja
potovanj v izbranih terminih. Spletna stran je pričela obratovati na začetku novega leta 2012.
Izpopolnitev aplikacije je ena od trajnostnih nalog RDS.
Mestni potniški promet je bil za uporabnike brezplačen v okviru Evropskega dneva brez
avtomobila. Brezplačne vožnje smo izvajali v času evropskega tedna mobilnosti ETM 2012.
Tudi v letu 2012, 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, ki ga imajo tako-rekoč pred nosom, 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.
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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 smo obračune prevozov članov medobčinskega društva delovnih
invalidov Novo mesto uredili 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 2012 smo v sistemu MPP postavili dve novi zavetišči za potnike na obstoječih
avtobusnih postajališčih v mestnem potniškem prometu (Sevno in Revoz), obnovili pa smo
tudi talno prometno signalizacijo na nekaterih postajališčih v mestnem potniškem prometu in
s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. L. RS, št.
110/2006) uskladili 10 prometnih znakov za označitev avtobusnih postajališč. Nova zavetišča
za potnike smo postavili na Sevnem (trojni modul) in na Belokranjski cesti – Revoz (dvojni
modul). V okviru zunanje ureditve območja pokopališča Srebrniče, ki je tudi končna postaja v
MPP, je izvedeno obračališče za avtobuse in postavljeno zavetišče za potnike (dvojni
modul). Uredili smo tudi avtobusno postajališča izven območja mesta (Kronovo/Dobovo –
opremljeno z nadstreškom) in s talno in vertikalno prometno signalizacijo opremili še 8
postajališč izven mesta, kar je vezano na zagotavljanje varnosti in boljših pogojev za otroke,
ki čakajo na šolske prevoze. Uredili smo tudi novo postajališče v MPP na vozišču in sicer na
Brodu, ter novi postajališči na področju šolskih prevozov in sicer na Potovem vrhu in
Petelinjeku.
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Pregled realizacije nalog RDS v letu 2012
zap. št.
1

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

2

Tiskanje voznih redov – zloženke

3

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 2012, drugo
Promocijske aktivnosti, obveščanje
javnosti

4
5

6

7

8
9

10
11

12

Ureditev novih zavetišč za potnike v
MPP in obnova obstoječih (1-2 novi
hišici)
Prevoz predšolskih otrok
Redno
vzdrževanje
postajališč
(prometna signalizacija in prometna
oprema)

Strokovni ogledi – prevozna sredstva;
drugi sistemi
obnova in modernizacija voznega
parka ter priprava predloga za izvedbo
drugo

Ukrep za realizacijo
Ugotavljanje potreb na
podlagi sodelovanja s KS
in
uporabniki;
delno
izvedeno:
manjše
prilagoditve voznega reda
na posameznih linijah; v
delu: rešitve za Mestne
njive, Sevno in uskladitve
VR v okviru projekta
integracije JPP
Ponatis z upoštevanjem
sprememb
Prodata, priprava poročil

Izvedeno

Priprava poročil

izvedeno

Organizacije prevozov v
sklopu
mestnega
potniškega prometa

Izvedeno, ETM 2012,
prevozi predšolskih
otrok, idr.

Obveščanje javnosti o
aktivnostih preko spletne
strani MONM in VEOLIA
– trajna naloga, nova
zloženka pred 1.9.2012,
objava člankov, obvestil
in
voščilnice
koncesionarja
in
koncedenta v lokalnih
časopisih ter na mestnih
avtobusih;
vzdrževanje
spletnega
portala
za
vozni red
Naročilo in izvedba

izvedeno

Organizacija prevoza
Tekoča naloga v izvajanju

Preizkus vozila
Zbiranje
ponudb
za
dobavo
novih
vozil,
priprava dokumentacije
zbranih ponudb
Ureditev
postajališča
Brod v območju priključka
na Topliško cesto

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

Izvedeno
–
postajališče Sevno in
Belokranjska cesta
izvedeno
Izvedena
obnova
talnih oznak, delna
obnova
vertikalne
prometne
signalizacije
in
postajnih
voznih
redov
izvedeno
V izvajanju

Izvedeno
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Druge aktivnosti
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Priprava letnega programa dela RDS za leto 2013,
Priprava poročil o izvajanju koncesije Mestni potniški promet v letu 2012,
Organizacija sestankov MONM – VEOLIA, vezano na obnovo voznega parka v MPP
Novo mesto in prenovi informacijskega sistema za sledenje potniških tokov in
nadaljevanja izvajanja koncesijske dejavnosti,
Pregled in popis stanja avtobusnih postajališč v MPP,
Izvajanje trajnih nalog iz programa dela RDS za leto 2012,
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 2012; 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,
Vzdrževanje spletne strani interaktivnega voznega reda, ki je uporabnikom dostopen
preko spletne strani Mestne občine Novo mesto,
Ureditev dveh novih zavetišč na postajališčih na Sevnem in na Belokranjski cesti;
označitev postajališča Brod v območju priključka na Topliško cesto, ureditev
postajališča Kronovo, Potov vrh, Brod, Petelinjek,

S 1: Kronovo

S 2: Belokranjska cesta
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S 3: Sevno
•

Ličarska obnova vozil Mercedes Sprinter (S4, S5)

•

Izvedba preizkusa avtobusov Otokar (S6-11)
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Vozila Otokar smo v Novem mestu preizkušali v oktobru in sicer skupaj 14 dni na različnih
delovnih nalogah. Izkušnje z novimi vozili so bile zelo dobre tako s strani izvajalca kot tudi
uporabnikov katerih pozitivne odzive smo prejeli že v času izvajanja preizkusnih voženj, kot
tudi naknadno, ko smo na linije vrnili obstoječa vozila iz dotrajanega voznega parka.
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 dovolilnic za parkiranje, dostavo in posebne skupine, 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
nemoten pretok pešcev na Glavnem trgu (zamenjava poškodovanih elementov), obenem
smo postavili tudi nekaj novih elementov za preprečevanje parkiranja preko roba parkirnega
prostora, z namenom obvarovanja fasade objekta, vozil in zagotavljanje prostora za prehod
pešcev. Označili in obnovili smo tudi nekaj parkirnih mest za avtotaksi postajališča. Nekatere
ureditve smo izvedli tudi pri vrtcu na Ragovski ulici. Na novem trgu pa smo, v sodelovanju z
Elektro Ljubljana OVE d.o.o., uredili posebni parkirni mesti za električna vozila, ki sta
opremljeni z napravo za polnjenje električnih vozil.
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S12 – S14: električna polnilna postaja za električna vozila
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.
Poudarek smo dali na pravilnem označevanju 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 tem letu smo nadaljevali z obnovo
kolesarskih površin in sicer barvanje površin, talnih oznak, zamenjava uničenih prometnih
znakov na kolesarskih stezah. Del kolesarskih stez je bil urejen v okviru novogradenj na
Ljubljanski cesti, obnove so potekale na Seidlovi cesti, Šmihelskem mostu, Topliški cesti. V
letu 2012 smo izvedli tudi projekt vzpostavitve digitalnega sloja kolesarskih stez v Mestni
občini Novo mesto. Elaborat izvedenih del je bil zaključen v novembru 2012. V pričetku 2013
bo sloj kolesarskih stez vključen tudi v spletni pregledovalnik PISO.
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 oz. 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
(pregledni trikotnik) s postavitvijo prometnih ogledal. Zamenjali smo nekaj poškodovanih in
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dotrajanih tabel za označevanje ulic v Novem mestu in drugih naseljih v Mestni občini Novo
mesto, ter izvedli nove horizontalne označbe na cestišču in drugih prometnih površinah.
Sredstva so se porabila za postavitev in izvedbo:
• Vertikalna prometna signalizacija (prometni znaki za: nevarnost, izrecne odredbe in
obvestila, dopolnilne table).
• Horizontalna prometna signalizacija (kolesarske steze, peš prehodi, vzdolžne črte ipd).
• Obvestilna signalizacija (razne obvestilne table, ulične table, turistične table na avtocesti).
• Prometna oprema (prometna ogledala za izboljšanje preglednega trikotnika v križiščih,
drugi tehnični elementi (označevanje ožin, ograje ipd.).
S15, S16: ureditev priključka v Kamenju in odprava napak na signalizaciji v Bršljinu pri
Merkurju
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S17 – S20: Ureditve na Cesti Brigad in Kapiteljski ulici
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S21 in S22: Obnova dotrajane prometne signalizacije v mestnem jedru Novega mesta
12 045 105
Prometna varnost in preventiva
V letu 2012 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru rednih nalog realiziral
naslednje:
• Priprava poročila o delu v letu 2011 in plan za leto 2012
• Izvedba programov JUMICAR in KOLESARČEK na OŠ Stopiče
• Izvedba programa AVP – posveti mi pozornost na devetih OŠ v MONM in izvedba
preventivno izobraževalnih delavnic »4 prometna deteljica« v okviru akcij Bodi
PreVIDEN in Posveti mi pozornost
• Tekmovanje Kaj veš o prometu
• Podelitev priznanj AVP
• Organizacija delavnice »Ure prometne vzgoje« za predšolske otroke v sodelovanju s
Policijo in ZŠAM (ZŠAM – prevoz otrok z avtobusom v spremstvu policistov, ki otroke
opozarjajo na nevarnosti in pravila obnašanja v prometu)
• Sofinanciranje produkcije filma o varnosti v prometu
• 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 2012 (ravnatelji srednjih in osnovnih
šol, predstavniki Policije, ZŠAM, Zavod Varna pot, MONM in AVP)
• Organizacija in izvedba preventivne delavnice »Rdeča luč za starše« v okviru
tradicionalnega srečanja SPV na Trški gori
• Nakup prometne literature in pripomočkov (Dober voznik bom; Kdo ima prednost;
priročnik za mentorje prom. vzgoje: Varno kolesarjenje)
• 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 preventivno izobraževalnih vsebin v sklopu izvedbe ETM 2012
• Izvedba delavnice »Rdeča luč za starše« na OŠ Otočec
• V okviru akcije Bodi PreVIDEN smo nabavili in v sodelovanju s Policijsko postajo
Novo mesto med udeležence v prometu razdelili 300 kosov odsevnih trakov
• 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 – zlati znak: Milan Bratić; srebrni znak: Tone Kos
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•

Varna šolska pot: Pred začetkom šolskega leta je pristojni upravni organ Mestne občine
Novo mesto pregledal stanje v šolskih okoliših. Pregled stanja je izvedla tudi Policijska
postaja Novo mesto, ki je s svojimi pripombami in predlogi prispevala boljši varnosti v
šolskih okoliših. Ugotovljeno je, da so dostopne poti, po katerih potekajo šolske poti,
glede prometne signalizacije, ki opozarja na šolo in otroke, bile opremljene pravočasno in
pravilno.

•

Svet se je udeležil mednarodnega projekta za spodbujanje uporabe otroških varnostnih
sedežev – EUCHIRES. V Sloveniji je ta akcija znana pod imenom (priljubljena figurica)
Pasavček. Svet je razdelil gradiva, ki jih je prejel s strani Agencije za varnost prometa za
vrtce in osnovne šole in jih povabil k sodelovanju. Namen akcije je spodbujanje uporabe
varnostnega pasu za starejšo populacijo. Ciljne skupine akcije so bili vozniki in potniki v
osebnih avtomobilih na vseh sedežih, poklicni vozniki tovornih vozil, avtobusov in drugi.

•

Skupaj Agencijo za varnost v prometu, smo se sodelovali v akciji »BODI preVIDEN«. S to
akcijo smo želeli opozoriti učence v šolah, njihove starše in stare starše, na uporabo
kresničk in drugih odsevnih materialov, ki zagotavljajo večjo varnost pešcev. Gradiva
smo posredovali na osnovne šole (pisma in ovojnice, plakati, razglednice, zgibanke).
Učenci četrtih razredov devetletne OŠ bodo svojim starim staršem, sorodnikom ali
znancem pri pouku napisali in poslali pismo (plačana poštnina), v katerem bo poleg
sporočila, priložena tudi razglednica in zgibanka. Razglednica se pošlje na AVP in se
vključi v žrebanje za nagrado. S poslano razglednico pa stari starši pomagajo tudi
otrokom, da bodo lahko kandidirali za nagrade uspešnih oddelkom po šolah
(najuspešnejši oddelki dobijo manjše praktične nagrade).

•

V mesecu septembru smo se v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in Dneva brez
avtomobilov s (22. september), vključili še v akcijo Vrnimo ulice otrokom. Udeležilo se je
okoli 2000 otrok iz vrtcev in šol z območja Mestne občine Novo mesto. Organizaciji tega
dogodka se je priključila še Policijska postaja, Zavod Varna pot (delavnice), Sodelujoči
otroci so se vključili v razne delavnice, ki so bile vezane na prometno varnost (poligon za
otroke, simulacija stanja pod vplivom alkohola (pijana očala), demonstracija pravilne rabe
otroškega sedeža, likovni kotiček in tehtnice za prikaz naletnih tež). Akcija je bila zelo
odmevna, ker so jo obiskali tudi mimoidoči, ki so prišli na Glavni trg.
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S 23: Srečanje na Trški gori (28.8.2012)

S24: Uvodni del preventivne delavnice Rdeča luč za starše (g. Robert Štaba – Zavod Varna
pot)
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 podjetje Elektromehanika, Gregorič Branko s.p. izvedlo 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, prometnih nesreč in drugih
nepredvidljivih vzrokov. Za potrebe pridobivanja podatkov o prometnih tokovih na
posameznih odsekih občinskih cest in na pobudo krajevnih skupnostih, občanov, šol in po
uradni dolžnosti, smo naročali izvajalcu koncesije za svetlobno prometno signalizacijo,
postavitev radarskih tabel in števca prometa na lokacijah, kjer je bilo meritve potrebno
izvesti. V okviru projekta »Varno_skupaj«, ki ga je vodil Goodyear Sava tires, smo s prijavo
na razpis uspeli pridobiti eno brezplačno radarsko tablo za opozarjanje voznikov na hitrost
vožnje. Pridobljeni podatki služijo kot pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje varnosti
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v prometu na posameznih odsekih cest. Podatke, ki jih pridobivamo iz stacionarnega števca
prometa na Šmarješki cesti, se uporabljajo za izdelavo raznih prometnih študij in izdelavo
projektov za rekonstrukcijo občinskih cest.
Novo postavljena oprema:
• Talni LED utripalci na Ljubljanski cesti – pri črpalki AGIP,
• Celovita zamenjava svetlobnih prometnih znakov v križišču Seidlove ceste,
Rozmanove ulice in Kettejevega drevoreda,
• Označitev prehoda za pešce na Ragovski ulici s prometno signalizacijo z notranjo
osvetlitvijo in LED utripalci,
• Izvedena prevezava napajanja z električno energijo za določene semaforske naprave
v Novem mestu
• Semaforska naprava na Ljubljanski cesti in na Belokranjski cesti pri trgovskem centru
Mercator in trgovini Hofer
• Zamenjava komponent semaforske glave na Seidlovi cesti in Topliški cesti,
• Obnova napajalnega kabla in cevi na križišču Seidlove in Koštialove.

S25 – S28: Goodyear tabla, talni LED utripalci na Ljubljanski cesti, prestreljena semaforska
glava na Seidlovi cesti
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S29 in S30: Popravilo napajanja za semafor (stare cevi in kable so pregrizle podgane)
12 045 107
Arhitektonske ovire
V okviru razpoložljivih sredstev smo uredili prometno infrastrukturo na stikih cest in hodnikov
za pešce 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 ulice Slavka Gruma, Šegove ulice,
Drske, Cesarjeve ulice. Z izvedenimi ukrepi smo omogočili hendikepiranim osebam
nemoteno komunikacijo z ostalimi prometnimi površinami.
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S31 – S37: Izvedba klančin na posameznih lokacijah
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 talne oznake na nekaterih avtobusnih postajališčih v mestnem
potniškem prometu in izven območja tega, zarisali (vzpostavili) smo tudi nekatera nova
postajališča. S Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
(Uradni list RS, št. 110/2006) smo uskladili del prometnih znakov za označitev avtobusnih
postajališč, zamenjali smo nekaj klopi v zavetiščih za potnike in steklenih stranic ter vitrin za
objavo voznih redov, ki so bile zaradi vandalizma razbite. Ob občinskih cestah po katerih
potekajo linije mestnega potniškega prometa je še veliko 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. Letos smo za potrebe prevoza šolskih otrok uredili
avtobusni čakališči na Potovem vrhu in Petelinjeku, ki smo ju umestili na vozišče z ureditvijo
vertikalne in horizontalne signalizacije. V Mestnem potniškem prometu smo uredili dve novi
postajališči in ju opremili s prometno signalizacijo in vitrino za vozni red (postajališče Brod in
Regrča vas / sv. Rok pri vodohranu) dvoje avtobusnih postajališč smo opremili z zavetišči za
potnike in sicer na Belokranjski cesti – Revoz in postajališče na Sevnem. Na področju izven
mesta pa smo z zavetiščem za potnike uredili postajališče Kronovo/Dobovo, pripravili smo
tudi temelje za postajališči pri novi športni dvorani Stopiče, ki sta še v fazi priprave.
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S38: Horizontalne oznake na postajališču pri OŠ Otočec;
op.: fotografije postajališč so prikazane pri obrazložitvi p.p. 12 045 101

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 izpeljali pripravo projektne dokumentacije za ureditev
prehodov za pešce na Malem Slatniku, vključno z razširitvijo projekta in pridobitvijo soglasja
pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direkciji RS za ceste. V nadaljevanju je izdelava
projektne dokumentacije za gradnjo pločnika v Šmihelu. Na obstoječih prometnih površinah
smo izvedli tudi nekaj izboljšav v prid najšibkejše kategorije udeležencev v prometu – pešci;
označitev prehodov, koridorjev, obnove talnih oznak v bližini šol idr...
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S39 – S42: obnova prehodov za pešce v bližini OŠ Otočec
12 045 110
Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa
Sredstva smo porabili za urejanje območij omejene hitrosti in vzdrževanja fizičnih ukrepov za
umirjanje prometa. Tudi letos smo na nekaterih ulicah naročili postavitev in izvedbo ukrepov
za umirjanje prometa. Izvedli smo obnove talnih oznak, menjave poškodovanih komponent,
ukrepi so bili izvedeni tudi v mestnem jedru, Cesti Brigad, Smrečnikovi ulici, Ragovski ulici.

S43 in S44: umirjanje prometa na cesti Brigad
Na Ragovski cesti, v območju pred priključkom ulice Marjana Kozine smo iz smeri Ragovega
izvedli ureditev talnih zvočnih zavor za umiritev prometa pred prehodom za pešce, kjer smo
na podlagi meritev hitrosti v prometu ugotovili, da se pogosto pojavljajo prekoračitve hitrosti
vožnje.
12 045 111
Nacionalni program varnosti cestnega prometa
Namenjena sredstva so bila porabljena za vodenje in realizacijo raznih akcij kot so Teden
brez avtomobila in Evropski teden mobilnosti ETM 2012, Akcija bodi PreVIDEN, izvajanje
programa Jumicar in Kolesarček, tekmovanje Kaj veš o prometu, aktivnosti v okviru akcije
Prvi šolski dan, Dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Srečanje ravnateljev OŠ in srednjih
šol, predstavnikov Policijske uprave in policijske postaje Novo mesto, članov ZŠAM, SPV in
drugih akterjev na področju varnosti v cestnem prometu v Mestni občini Novo mesto, izvedba
oglasov na TV in radiu, ipd.
Aktivno smo se vključili v reševanju problematike varnosti prometa na državni cesti R2 448.
V križišču Lešnica (križišče državne in občinske ceste) smo predlagali rešitve s ciljem
zmanjševanja prometnih nesreč, ki jih je upravljavec delno upošteval in po izvedeni
spremembi prometne signalizacije in prometne opreme je stanje varnosti v križišču
izboljšano. Svet se je aktivno vključil tudi v reševanje problematike varnih šolskih poti in
podajal predloge za izvedbo nekaterih rešitev za izboljšanje dostopov v času izvajanja
gradenj (izvedba koridorjev za pešce).
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V fazi projektiranja je projekt za ureditev pločnika v Šmihelu (od Krallove do Vorančeve
ulice), projekt za ureditev cestne razsvetljave in prehodov za pešce v Malem Slatniku oz.
Smolenji vasi od Lobetove ulice do konca Malega Slatnika pa je zaključen. V fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja je tudi projekt rekonstrukcije mostu preko Bršljinskega
potoka. Iz postavke Nacionalni program varnosti cestnega prometa so bile financirane razne
akcije (program Jumicar in Kolesarček, nakup brošur, odsevni trakovi, kresničke, aktivnosti v
sklopu ETM 2012 ipd).
Op.: druge izvedene naloge so predstavljene že v obrazložitvi p.p. 12 045 105 – prometna varnost in preventiva

S45: Jumicar v OŠ Stopiče

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. 3.000 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
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podlagi potrjenih letnih planov vzdrževanja občinskih cest. Plačevanje
osnovi potrjenih
situacij o izvršenih delih.

poteka na

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 proračunu za 2012 so bila predvidena komaj zadostna sredstva za redno
vzdrževanje a smo jih bili primorani znižati z rebalansom na sredstva, ki so omogočala
minimalno vzdrževanje cest. Zaradi navedenih dejstev smo koncesionarju mesečna sredstva
omejili na določen znesek, s tem smo vzdrževalna dela izvajali do konca leta v okviru še
razpoložljivih proračunskih sredstev.
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):
Dobovo, Šentpeter, Jelše, D. Kamenje, Birčna vas, Pugljeva ul., Paha - Jagodnik, Ruperč
vrh, Rozmanova, Uršna sela, Ivana Roba, Pod trško goro, Koštialova, Podbevškova,
Cesarjeva, Ob Težki vodi, Kuzarjev kal, Stopiče, Gabrje – Hrušica, Črmošnjice pri
Stopičah….
• preložitev - sanacija pogreznjenih granitnih kock na Rozmanovi cesta,
• izvedli smo sanacije na asfaltnih cestah v KS; Stopiče, Brusnice, Podgrad, Mali Slatnik,
Birčna vas, Bučna vas, Otočec – Koti, Dolž, Kandija-Grm,…,
• dodali smo nove varnostne ograje (JVO); Dolž, Mihovec, Stopiče...,
• zgradili smo oporni zid v Vinji vasi in v Kotih , obnovili pa zid na Drski in Smrečnikovi ulici,
• izvedli smo obrezovanje dreves in grmičevja ob kategoriziranih cestah, predvsem ob
lokalnih cestah.
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. Izvedli smo tudi
temeljito prenovo lesenega mosta v Šentpetru, na katerem smo zamenjali spodnjo nosilno
plast in zgornjo obrabno plast v celi površini 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
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odkupov zemljišč, seznam zemljišč, ki so bila predvidena za nakup v letu 2012 je razviden iz
plana nabav izvedena je bila tudi dopolnitev 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 2012 smo
izvedli kar nekaj takih meritev; Bučna vas, G. Suhadol, Srebrniče, Dolž, Lešnica, Laze …
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 na osnovi
pogodbe in zahtevka povrne ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

14 KMETIJSTVO
14 042 102 Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju dveh kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjata z
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, in sicer: prvo s predelavo sadja, drugo pa s predelavo,
obdelavo in dodelavo lesa na kmetiji.
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 17 zahtevkov
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 2012 največ zanimanja med vlagatelji oz. upravičenci,
kar dokazuje 78 prejetih vlog vlagateljev. Sofinancirali smo skupaj 74 zahtevkov, za katere je
bilo izplačanih 87.295,00 EUR, in sicer za naslednje namene:
- za nakup kmetijskih strojev in opreme je bilo sofinanciranih 52 zahtevkov upravičencev v
deležu 16,5 % od upravičenih stroškov, za agromelioracije (ureditev kmetijskih zemljišč) je
bilo sofinanciranih 19 zahtevkov upravičencev in 2 zahtevka za postavitev večletnega
nasada – oboje v deležu 28,5 %; 3 vlagatelji oz. upravičenci so naknadno odstopil od vloge
oz. podpisane pogodbe zaradi finančne nezmožnosti izvedbe načrtovane investicije.
- za ukrep Varstvo tradicionalne krajine in stavb (razpisan znotraj iste proračunske postavke),
katerega namen je sofinanciranje naložb v obnovo tradicionalne stavbne dediščine na
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podeželju (kmetijskih poslopij), s ciljem ohranjanja kulturne dediščine v občini in s tem
izboljšanja kakovosti življenja na podeželju in njegove večje gospodarske vitalnosti, je
prispela le 1 vloga upravičenca. Občina je v višini 3.000,00 EUR sofinancirala obnovo
kozolca, za katerega je bilo predhodno pridobljeno pozitivno mnenje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
Znotraj navedene postavke smo krili stroške Zavodu za gozdove Slovenije, OE Novo mesto
za izdelavo elaborata za gozdove v lasti Mestne občine Novo mesto in izdelavo letnega
programa dela za iste gozdove – skupaj 2.000,00 EUR.
14 042 115 Zaokrožitve zemljišč
Upravičencem smo financirali 100 % upravičenih stroškov 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 9 vlog oz. financirali 9 zahtevkov upravičencev.
14 042 117
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Ukrep tehnične podpore je namenjen sofinanciranju delovanja društev oz. združenj, ki
delujejo na področju kmetijstva in podeželja. Zanj smo v letu 2012 prejeli 9 vlog upravičencev
v skupni višini 26.178,42 EUR, po zahtevkih pa izplačali 8-im društvom 17.626,70 EUR (eno
društvo odstopilo od vloge). Delež sofinanciranja je pri navedenem ukrepu znašal 76,02 % in
je bil enoten za vsa društva in združenje.
14 042 111
Zatočišče za zapuščene živali
Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov namestitve in oskrbe zapuščenih živali v
zavetišču, in sicer za plačilo bivalnih prostorov (boksov), oskrbnine in dela na terenu.
Do meseca oktobra 2012 je občina krila Zavetišču za živali – Turk, k.d., Zajčji vrh pri
Stopičah stroške za oskrbo zapuščenih živali, sprejetih v zavetišče v letu 2011. Razlog
navedenemu stanju so bili zamiki, nastali pri plačilu računov iz preteklosti, tako da je na
postavki v navedem obdobju letno primanjkovalo dobrih 20.000,00 EUR. Z novembrskim
rebalansom povečana finančna sredstva na postavki (iz 40.000,00 EUR na 60.000,00 EUR)
so bila namenjena kritju stroškov oskrbe zapuščenih živali, sprejetih v zavetišče v tekočem
letu 2012.
V letu 2011 je zavetišče občini izstavilo račune za skupaj 179 psov (7 iz leta 2010, 96 iz leta
2011 in 76 iz leta 2012), za katere je bilo skladno z zakonom obračunanih 5092 oskrbnih dni.
Oddanih je bilo 111 psov (62 %), poginili so štirje (2,5 %), evtanaziranih pa je bilo 60 psov
(33 %), v zavetišču ostajajo še 4 psi. Najpogostejši vzroki evtanazij so bili: starost, bolezen,
agresivnost ter bivanje več kot 30 dni v zavetišču.
Realizacija na postavki je bila 55.238,15 EUR oz. 92,08 % glede na planirano.
Cena 30-dnevne oskrbe za psa skupaj z boksi je v letu 2012 znašala povprečno 309,00 EUR
z DDV.
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15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO
15 041 101 Projekti na področju malega gospodarstva
V celoti so bile realizirane vse aktivnosti in cilji, ki smo jih predvideli v planu proračuna v
vrednosti 68.561,25 EUR in predstavlja 100 % finančno realizacijo, z upoštevanjem
prenesenih sredstev iz leta 2011 v višini 18.898,51 EUR. Sredstva so bila namenjena za
sofinanciranje dejavnosti, ki se ustaljeno izvajajo že od začetka delovanja Razvojnega centra
Novo mesto in se nanašajo na: sofinanciranje različnih izobraževanj in usposabljanj
podjetnikov ter njihovih zaposlenih in spodbujanje 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
varčnost, vlaganje v raziskave in razvoj, idr.
15 041 103 Razvojni center
Sredstva so bila porabljena v višini 57.597,71 EUR, kar pomeni 100 % finančno realizacijo
načrtovanih sredstev. Izvedene naloge so se nanašale na aktivnosti nabora inovativnih
predlogov, dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja regije; občina je sofinancirala naloge
koordinacije in priprave izvedbenih načrtov regije; izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko
in mikrokreditov. S temi ukrepi občina pospešuje gospodarski razvoj občine in regije,
omogoča oziroma olajša vstop novih ali 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
41350003 Regionalna destinacijska organizacija
RDO je predvidena nova organizacijska struktura slovenskega turizma, ki naj bi delovala kot
generator razvoja turistične dejavnosti v lokalnem okolju. 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. Deluje po principu javno-zasebnega partnerstva. Enako kot prejšnja
leta, je bila tudi v letu 2012 podlaga za sofinanciranje podpisana letna pogodba o
sofinanciranju. Skupna obveznost iz tega naslova je znašala 69.198,00 EUR, kar pomeni
100 % finančno realizacijo načrtovanih sredstev. Del teh sredstev je bil prenesen iz leta
2011, in sicer v višini 33.676,00 EUR.
41350005 Drugi programi in projekti
Sredstva načrtovana za nepredvidene programe oz. projekte v višini 2.921 EUR, so bila v
letu 2012 porabljena za sofinanciranje izvedbe projekta Predstavitev obrti Mestne občine
Novo mesto na mednarodnem sejmu Viroexpo v Virovitici (Hrvaška), kar pomeni 100 %
finančno realizacijo načrtovanih sredstev.
41350006 Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijo
Razvojni center Novo mesto je meseca oktobra 2010 pripravil operacijo »Trajnostni razvoj
JVS z ekoremediacijami« s katerim je kandidiral na 7. roku Javnega poziva za predložitev
vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi» razvojne prioritete »Razvoj regij«, OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov
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2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012. Z ERM občine pridobijo strokovne podlage s
pregledom stanja in možnostmi uporabe ERM za reševanje različnih okoljskih problemov, s
poudarkom na čiščenju in odvajanju odpadne vode. Dogovor o sodelovanju pri izvedbi
operacije je podpisalo 19 občin v regiji. Sofinancirana je iz sredstev ESRR v višini 72,88 %,
ostala sredstva so v enaki višini zagotovile občine partnerice v projektu. V letu 2012, ko se je
operacija tudi zaključila, je delež Mestne občine Novo mesto znašal 1.183,79 EUR. Finančna
realizacija načrtovanih sredstev je 99,89 %.
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.
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. Letno se sprejemajo t.im. Letni izvedbeni načrti (LIN), ki
vsebujejo projekte, ki se izvajajo in sofinancirajo iz programa Leader.
Mestna občina Novo mesto kot članica LAS-a DBK je na podlagi pogodbe prispevala
finančna sredstva v višini 100.000 EUR, ki so bila v skladu s pravili izvajanja programa
Leader tudi 100 % finančno realizirana, in sicer 80 % vrednosti je bilo namenjenih za
izvajanje lokalne razvojne strategije Dolenjska in Bela krajina, kar pomeni realizacijo izbranih
projektov v letu 2012, medtem ko je bilo 20 % vloženih sredstev porabljenih za vodenje,
usposabljanje in animacijo LAS.

16 TURIZEM
16 047 310 Zavod za turizem
V letu 2012 je zavod zasledoval predvsem tri velike cilje: nadaljnja promocija turističnih
znamenitosti Mestne občine Novo mesto, (so)organizacija številnih prireditev in dogodkov v
sklopu oživljanja mestnega jedra ter vključitev v izvedbo projekta EPK 2012.
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
oz. soorganizacijo tradicionalnih prireditev (Pustovanje, Teden cvička, Martinovanje,
Polharija, …), 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 turističnega programa Zavoda za turizem.
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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 2012 je bilo tako porabljenih 656,06 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 imela v letu 2012
sklenjeno pooblastilno pogodbo z Zarjo d.o.o. Novo mesto, po kateri je omenjeno podjetje
upravljalo stanovanja in poslovne prostore v lasti občine. Za izvedene storitve je Zarja d.o.o.
mesečno izstavljala račune za upravljanje in vzdrževanje. Poleg stroškov po pogodbi so na
tej postavki zajeti tudi vsi ostali 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 in Zarje d. o.
o. Novo mesto. V letu 2012 je bilo porabljenih 77.825,64 EUR.
18 061 003 Stroški upravljanja s stanovanji
Poleg določenih stroškov upravljanja s stanovanji, so na tej postavki vključena tudi sredstva
za poravnavanje najema poslovnih prostorov za Klub zdravljenih alkoholikov Novo mesto. Na
tej postavki je bilo v letu 2012 plačanih 464,23 EUR stroškov.
18 061 004 Prenos kupnin na stanovanjski sklad
Na postavki je bilo v letu 2012 za namen prenosa kupnin na stanovanjski sklad izplačanih
1.762,61 EUR.
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 2012 je
bilo porabljenih skupaj 94.954,88 EUR sredstev. Od tega za subvencije k neprofitnim
najemninam 32.105,49 EUR, za subvencije k tržnim najemninam pa 62.849,39 EUR.
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19

UREJANJE PROSTORA
POSTAVKA

19 062 001 – Planska in urbanistična
dokumentacija
19 062 002 – Prostorski informacijski sistem
19 062 004 – Mestno jedro
19 062 005 - Študije in projekti
19 062 007 – Strokovne podlage s področja
varstva okolja
Skupaj 19

PLAN 2011

REALZACIJA 2011

157.000,00

104.960,14

41.000,00
35.500,00
45.000,00
24.500,00

21.521,73
35.432,33
38.092,50
12.870,00

303.000,00

212.876,70

19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija
Realizacija je manjša od planirane porabe zaradi tega, ker nekateri prostorski akti katerih
pripravo vodimo do konca leta 2012 še niso bili zaključeni (OPPN za jedro naselja Otočec in
Regerške košenice 2) oziroma se ni pristopilo k pripravi vseh planiranih projektov (OPPN
Športni park Portoval, OPPN južna zbirna cesta, SD UN Novi trg), ker zanje ni bila podana
pobuda oziroma izražena potreba.
Sredstva so bila porabljena za:
• Strokovne podlage za širše območje EUP NM/6-OPPN-f za OPPN Bučna vas -vzhod
• OPPN gospodarska cona Na Brezovici – sofinanciranje
• Geomehansko in hidrogeološko poročilo za OPPN Šipčev hrib
• SD OLN Brusnice - sofinanciranje,
• OPPN za jedro naselja Otočec,
• OPPN Regrške Košenice 2,
• Strokovne podlage za SD OPN za romsko naselje Žabjak in Brezje (geodetski načrt)
Otočec,
• Idejni projekt kolesarskih poti v območju DPN za 3. razvojno os,
• Letalske posnetke za območje MONM v natančnosti merila 1:5000,
• 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),
• Materialne stroške izvedbe projekta »Arhitektura in otroci«.
19 062 002 Prostorski informacijski sistem
Realizacija je manjša od planirane porabe, ker ni bil izdelan 3D model mestnega jedra in ni
bilo potrebno zagotoviti geodetskih načrtov za načrtovane OPPN-je h katerim nismo
pristopili.
Sredstva so bila porabljena za:
• dopolnitev geodetskega načrta za izdelavo Strokovnih podlag za širše območje EUP
NM/6-OPPN-f za OPPN Bučna vas –vzhod,
• izdelavo geodetskega načrta strokovne podlage (IDP) in OPPN za južno Šmihelsko
cesto (rekonstrukcija in prestavitev od Westrove do Regrških Košenic),
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•
•
•
•
•

nadgradnjo GIS programske opreme,
posodobitev podatkov za portal PISO za leto 2012
materialni stroški za ploter A0 HP 500 PS (papir, glava, črnilo,…),
izobraževanje za uporabo programa ARCGIS 10.1
povračilo stroškov izdaje nadomestnih osebnih dokumentov občanom zaradi
preimenovanja nekaterih ulic oziroma poimenovanja novih ulic kot posledica
uveljavljenega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem
mestu.

19 062 004 Mestno jedro
Realizacija na proračunski postavki je dosežena.
Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejnih zasnov različnih avtorjev za prenovo tržnice in
Florijanovega trga ter za izdelavo in idejnega projekta za prenovo tržnice za izbrano
varianto.
19 062 005 Študije in projekti
Realizacija je skoraj dosegla planirano oziroma je manjša od planirane, ker za OPPN-je v ni
bilo potrebno izdelati okoljskih poročil.
Sredstva so bila porabljena za:
• Študijo variant prestavitve regionalne ceste R3-664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo
mesto (obvoznica Birčna vas)
• geološke raziskave za IDP prenove tržnice v mestnem jedru,
• PGD za parkirišča ob OŠ Šmihel
• Dodatek k študiji variant prestavitve Šmihelske ceste - 4. dodatna varianta.
19 062 007 Strokovne podlage s področja varstva okolja
Realizacija je nižja od planirane zato, ker se do konca leta 2012 priprava občinskega
programa varstva okolja še ni začela.
Sredstva so bila porabljena za izdelavo Poročila o stanju okolja v Mestni občini Novo mesto.

20

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

20 022 001 Dejavnost CZ
Sredstva civilne zaščite so bila namenjena usposabljanju in zavarovanju obveznikov civilne
zaščite, sofinanciranju klubov in društev, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju ter pomoči
ogroženemu prebivalstvu, za izvedbo vaje »Rešujmo življenja-2012« na kateri je sodelovalo
215 udeležencev iz Slovenije in tujine, in sicer okrog 180 kinologov ter drugi člani
jamarskega kluba, potapljačev, skavtov, radio klub in ekipe prve pomoči ter gasilska društva.
Določena sredstva so bila uporabljena za refundacijo stroškov odsotnosti z dela udeležencev
pripadnikov civilne zaščite v času izobraževanja. Izvedli smo dodatno usposabljanje ekip
prve pomoči in jih opremili za regijsko tekmovanje, ter sofinancirali nakup opreme za
nevladne klube in društva, ki sodelujejo znotraj zaščite in reševanja. Pomagali smo s
subvencijo malice za pripadnike Radio kluba in kinološkega kluba, ki sta organizirala in
izvedla svoje vaje. Sredstva so bila porabljena v višini 9.012,23 EUR.
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20 022 002 Nakup opreme
Finančna sredstva namenjena nakupu opreme so porabljena za nakup hidrantnih omaric in
zamenjavo podzemnih hidrantov, za gasilske cevi, gasilske uniforme in uniform za civilno
zaščito. Pri nabavi opreme je bil poudarek na osebni in skupni zaščitni ter reševalni opremi
operativnih enot. Sredstva so bila porabljena v višini 8.324,80 EUR.
20 022 003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč
Ni nam uspeloa sanacija zaklonišča na Mestnih njivah (zamenjava dotrajanih oken in vrat),
smo pa servisirali šest filtrov iz zaklonišča na Jerebovi ulici, kje trenutno deluje Strelsko
društvo Novo mesto. Tukaj štejemo še druga tekoča vzdrževanja ter plačilo vode in
elektrike. Sredstva so bila porabljena v višini 9.419,22 EUR.
20 032 001 Plače, prispevki In drugi osebni prejemki (GRC)
Leta 2012 je bilo v JZ GRC zaposlenih 50 od tega v štirih izmenah po 8 do 9 operativcev,
dva sta trenutno na šolanju na Igu pri Ljubljani in poveljnik. V dnevni službi (režija) pa so
zaposleni 4 delavci. 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.
V letu 2012 je bilo v GRC NM opravljeno 265 intervencij. Sredstva so bila realizirana v višini
860.000 EUR.
20 032 002 Materialni stroški
Gasilsko reševalni center pestijo problemi pokrivanja materialnih stroškov za nemoteno delo,
zlasti zaradi zastarelosti opreme in vozil (nekatera celo 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. Sredstva so bila porabljena v
višini 71.400,00 EUR.
20 032 003 Požarna taksa.
Požarno takso, ki jo iz naslova požarnih zavarovanj nakazujejo zavarovalnice, razdeli Odbor
Vlade Republike Slovenije za požarni sklad po že ustaljenem ključu za posamezne občine.
Odbor je za MO Novo mesto v letu 2012 dodelijo sredstva v višini 182.281,00 EUR, ki so bila
razdeljena po sklepu občinskega odbora za požarni sklad, in sicer: 50% Gasilsko
reševalnemu centru in 50% Gasilski zvezi za društva 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 zaposlenih, za izvedbo tekmovanj in
organizacijo usposabljanj, srečanja gasilskih veterank in veteranov in drugih aktivnosti na
lokalnem in državnem nivoju.
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20 032 005 Dejavnost gasilskih društev
Enaka kritika velja pri dodelitvi sredstev za prostovoljna gasilska društva v Mestni občini
Novo mesto, ki zagotavljajo Javno gasilsko službo in imajo od župana podeljeno koncesijo.
Dodeljena sredstva so bila dodeljena bolj po volji posameznikov kot po realnih potrebah.
Finančna sredstva si bila porabljena za nabavo osebne in skupne opreme , zavarovanje
gasilcev, gasilskih domov in opreme, Ob 100. letnici PGD Brusnice smo pomagali pri nabavi
vozila za gašenje gozdnih požarov, za PGD prečna pa pri nabavi gasilskega vozila za prevoz
moštva.
Finančna sredstva namenjena za to postavko so porabljena v višini 40.400,00 EUR.

22

KRAJEVNE SKUPNOSTI

V letu 2012 so bila sredstva razdeljena v dve postavki po posamezni krajevni skupnosti, in
sicer na postavko redno delovanje krajevne skupnosti in na postavko programi lastnih
sredstev krajevne skupnosti. V krajevnih skupnostih, ki imajo uveden krajevni
samoprispevek, je bila oblikovana še 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 kuriva in stroškov ogrevanja, voda in komunalne
storitve, odvoz smeti, telefon, faks, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče
vzdrževanje drugih objektov, pisarniški material in drugih stroškov v zvezi z delovanjem
organov KS. Sredstva so se nakazovala mesečno (po dvanajstinah) na račune krajevnih
skupnosti, višina sredstev za posamezno krajevno skupnost pa je bila določena na osnovi
razdelilnika, v katerem je upoštevanih več kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2),
število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca), oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km),
dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina javnih poti (0,5 točk/km), samoprispevek
(15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore KS (150 točk). Na osnovi skupnega
števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS so določeni skupni mesečni in letni
zneski za delovanje.
Sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti so bila porabljena tudi za sofinanciranje
izgradnje, rekonstrukcije in sanacije občinskih cest, predvsem v kategoriji lokalnih cest in
javnih poti, za izgradnjo komunalne infrastrukture in projektov za komunalno infrastrukturo,
kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje, za sanacijo in rekonstrukcijo občinskih cest v
kategoriji javnih poti, za izgradnjo pločnikov ob občinskih cestah ter za izgradnjo in sanacijo
pokopališč, mrliških vežic. S temi sredstvi so se pokrivale prenesene obveznosti iz leta 2011.
Računi so bili plačani na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci, skladno z izstavljenimi
začasnimi in končnimi situacijami.
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Programi lastnih sredstev krajevnih skupnosti
Postavka programi lastnih sredstev obsega sredstva, ki so jih krajevne skupnosti pridobile
izven občinskega proračuna, s strani donatorjev in so jih porabljale 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.
22 049 112 Samoprispevek KS Birčna vas
Sredstva krajevnih samoprispevkov so namenska in so se porabila za investicije in
rekonstrukcije komunalne in druge infrastrukture, ki je navedena v investicijskih programih za
uvedbo samoprispevkov, ki je bil podlaga za razpis in kasneje za uvedbo samoprispevka.
Krajevna skupnost Birčna vas je v letu 2012 iz postavke samoprispevek asfaltirala voziščno
konstrukcijo ceste na Ruperč Vrhu pri vikendih, uredila ekološke otoke v krajevni skupnosti in
izdelala oglasne table.
22 049 113 Samoprispevek KS Dolž
V KS Dolž so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:
1. rekonstrukcija cest, pločnikov, javne razsvetljave,
2. izgradnja kanalizacije po KS,
3. rekonstrukcija in vlaganje v kulturno in družbeno infrastrukturo.
V letu 2012 ni bilo izvedenih investicij iz postavke samoprispevek.
22 049 130 Samoprispevek KS Gabrje
V KS Gabrje so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:
1. izgradnja kanalizacije po krajevni skupnosti,
2. vzdrževanje objektov skupne rabe,
3. športna igrišča in sofinanciranje športnih dejavnosti,
4. rekonstrukcija vaških in poljskih poti.
V letu 2012 je krajevna skupnost Gabrje iz sredstev samoprispevka izvedla zemeljska,
gradbena in obrtniška dela pri sanaciji kulturnega doma Gabrje.
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. izgradnjo 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.

165

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012
V letu 2012 so v krajevni skupnosti Mali Slatnik izvedli I. fazo kanalizacije v naselju Krka. II.
fazo, projekt bodo dokončali v prihodnjem letu.
22 049 114 Samoprispevek KS Podgrad
V KS Podgrad so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:
1. izgradnjo 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.
V krajevni skupnosti Podgrad v letu 2012 ni bilo izvedenih investicij iz postavke
samoprispevek.
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.
V letu 2012 je bila v krajevni skupnosti Uršna sela iz postavke samoprispevek izvedena
sanacija mrliške vežice.
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OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2012

4.3

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012
(v EUR, brez centov)

NAZIV SKUPINE KONTOV

SKUPINE

ZNESEK

Tekoče leto

KONTOV
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Predhodno
leto

163.838.500

155.710.518

0

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

4.088.077

4.239.285

1

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

3.346.178

3.338.702

2

NEPREMIČNINE

127.220.841

122.035.925

3

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

30.510.704

30.429.887

4

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

6.952.764

5.614.781

5

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV

2.717.362

2.513.283

6

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

8.749.061

8.749.061

7

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

1.586.150

1.595.209

8

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

3.866

40.408

9

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

51.811.985

49.717.721

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

11.486.949

12.201.377

200

200

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

922.228

29.953

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

647.058

394.852

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

0

0

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

571.057

404.481

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

360.000

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

442

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

3.616.180

2.996.146

18

NEPLAČANI ODHODKI

5.369.784

8.375.745

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

175.325.449

167.911.895

6.996.220

5.679.608

11.768.781

13.361.726

2.640

0

166.292

170.498

3.937.697

6.086.139

I. AKTIVA SKUPAJ
99

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

678.061

882.823

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

1.495.267

2.037.931

25

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

1.264.188

0
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26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

56.461

844.118

28

NEPLAČANI PRIHODKI

4.168.175

3.340.217

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

163.556.668

154.550.169

90

SPLOŠNI SKLAD

155.034.470

148.108.879

91

REZERVNI SKLAD

107.044

97.044

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

7.954.118

5.836.486

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

461.036

507.760

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

0

0

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0

0

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

175.325.449

167.911.895

6.996.220

5.679.608

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
99

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

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 2012 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, brez centov)
NAZIV

Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v lasti
A. Dolgoročno odloženi
stroški
B. Dolgoročne premoženjske
pravice
C. Druga neopredmetena
sredstva

Nabavna
vrednost
(1.1.)

Popravek
vrednost
(1.1.)

131.889.990 36.281.872

Povečanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje Zmanjšanje
Neodpisana
nabavne
popravka Amortizacija
vrednost
vrednosti
vrednosti
(31.12.)

9.810.559

3.438.865

2.293.870

2.586.244 101.687.438

0

0

0

0

0

0

0

4.239.284

3.338.702

1.510

152.716

152.716

160.193

741.899

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

25.336.399

48.306

826.820

127.957

0

0

25.986.956

E. Zgradbe

96.699.526 30.381.581

F. Oprema
G. Druga opredmetena
osnovna sredstva

7.491.016

3.004.963

1.987.925

2.068.743

70.723.180

5.460.063

2.513.283

1.476.370

153.229

153.229

357.308

4.065.842

154.718

0

14.843

0

0

0

169.561

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi občina izkazuje programsko opremo, katere
neodpisana vrednost znaša 1.551 EUR ter projekte, ki jih ima v upravljanju Javno podjetje
Komunala d.d. Novo mesto, katerih neodpisan vrednost znaša 740.348 EUR. V letu 2012 je
občina odpisala programsko opremo v višini 18.782 EUR ter projekte dane v upravljanje v
višini 133.934 EUR. Odpisana neopredmetena dolgoročna sredstva so bila v celoti
amortizirana.
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2012 je znašala 160.193 EUR.
Vrednost zemljišč se je v primerjavi z letom 2012 povečala za 698.863 EUR in je na dan
31.12.2012 znaša 25.986.956 EUR. Novih nabav je bilo v višini 826.820 EUR, prodanih pa je
bilo za 127.957 EUR zemljišč v lasti občine.
Neodpisana vrednost zgradb v občini na dan 31.12.2012 znaša 70.723.180 EUR. Novih
nabav (v celoti se nanašajo na investicije v teku) je bilo v višini 7.491.016 EUR. V letu 2012
je občina odpisala nabavne vrednosti zgradb v višini 3.004.963 EUR, največja vrednost v
višini 2.622.223 EUR se nanaša na odpis objekta čistilne naprave v porečju reke Krke zaradi
izgradnje novega objekta. Sedanja vrednost odpisanega objekta je znašala 816.867 EUR.
Amortizacija zgradb je v letu 2012 znašala 2.068.743 EUR.
Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v občini na dan
31.12.2012 znaša 4.235.403 EUR. Novih nabav opreme je bilo v višini 1.491.213 EUR,
odpisane pa je bilo za 153.229 EUR opreme. Odpisana oprema je bila v celoti amortizirana.
Amortizacija opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2012 znašala
357.308 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 31.12.2012 znašale 8.705.270 EUR.
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročno danih posojil prikazuje spodnja tabela.
Tabela št. 13: Gibanje dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročno danih posojil
Z N E S E K (v EUR brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL

I. Dolgoročne finančne naložbe
(A+B)
A. Naložbe v delnice

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja

Knjigovodska
vrednost
naložb in
danih posojil
(31.12.)

Znesek
odpisanih
naložb in
danih
posojil

Znesek
povečanja
naložb in
danih posojil

Znesek
zmanjšanja
naložb in
danih posojil

8.749.061

0

0

8.749.061

8.749.061

0

43.791

0

0

43.791

43.791

0

0

0

0

0

0

0

9.798

0

0

9.798

9.798

0

33.993

0

0

33.993

33.993

0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja
2. Naložbe v delnice v finančne
institucije

Znesek
naložb in
danih
posojil
(31.12.)

Znesek
naložb in
danih posojil
(1.1.)

4. Naložbe v delnice v tujini

0

0

0

0

0

0

B. Naložbe v deleže

8.705.270

0

0

8.705.270

8.705.270

0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja

3.183.474

0

0

3.183.474

3.183.474

0

0

0

0

0

0

0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja

5.521.796

0

0

5.521.796

5.521.796

0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki
imajo obliko d.d.

0

0

0

0

0

0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki
imajo obliko d.o.o.

0

0

0

0

0

0

6. Naložbe v deleže v tujini

0

0

0

0

0

0

1.595.209

5.215

14.274

1.586.150

1.586.150

0

0

5.052

1.568.247

1.568.247

0

2. Naložbe v deleže v finančne
institucije

II. Dolgoročno dana posojila in
depoziti (A+B)
A. Dolgoročno dana posojila

1.573.299

1. Dolgoročno dana posojila
posameznikom

0

0

0

0

0

0

2. Dolgoročno dana posojila javnim
skladom

0

0

0

0

0

0

3. Dolgoročno dana posojila javnim
podjetjem

1.568.247

0

0

1.568.247

1.568.247

0

4. Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam

5.052

0

5.052

0

0

0

B. Druga dolgoročno dana posojila

21.910

5.215

9.222

17.903

17.903

0

10.344.270

5.215

14.274 10.335.211

10.335.211

0

III. Skupaj (I+II)
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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 je premoženje občine, ki ga je občina pridobila na
različne načine; skozi ustanovitvene deleže ob ustanavljanju družb, skozi konverzijo svojih
terjatev v lastniške deleže, skozi lastninsko preoblikovanje družb na osnovi zakona.
Naložbe v delnice v državi:
Naziv delnice

Knjigovodska vrednost delnice na
dan 31. 12. 2012

Delnice na podlagi sklepa o dedovanju

9.798

Delnice HIT Nova Gorica

33.993

Dolgoročne kapitalske naložbe v državi:
Naziv javnega sklada ali druge osebe
javnega prava

Knjigovodska vrednost na
dan 31.12.2012
(v EUR)

Lastniški delež MO Novo
mesto

ZARJA, Stanovanjsko podjetje d.o.o.

5.469.674

67,90 %

Javno podjetje Komunala Novo mesto

2.590.622

65,80 %

CEROD, d.o.o. Novo mesto

571.807

52,70 %

Televizija Novo mesto d.o.o.

50.609

22,20 %

Razvojni center, d.o.o. Novo mesto

21.045

50,40 %

1.513

1,70 %

Počitniška skupnost Krško

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 31.12.2012
izkazovala v višini 1.586.150 EUR. Največji delež predstavlja dolgoročno dano posojilo
Razvojnemu centru d.o.o. Novo mesto v višini 1.568.247 EUR za izvajanje dveh projektov
(Garancijska shema za Dolenjsko in Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i.
Mikrokrediti).
V letu 2012 je bilo odplačanih za 9.222 EUR drugih danih posojil, njihova knjigovodska
vrednost pa je na dan 31.12.2012 znašala 17.903 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 dana v upravljanje je na dan 1. 1. 2012 znašalo 49.717.721 EUR,
stanje terjatev na dan 31.12.2012 pa znaša 51.811.985 EUR.
Tabela št. 14: Specifikacija največjih prejemnikov sredstev v upravljanje na dan 31.12.2012
Naziv pravne osebe, ki upravlja sredstva

Vrednost terjatve na dan 31. 12. 2012 (v
EUR)

Knjižnica Mirana Jarca

7.850.197

Osnovna šola Stopiče

5.688.480

Zdravstveni dom Novo mesto

5.576.402

Osnovna šola Drska

5.558.208

Dolenjske lekarne

4.010.549

Dolenjski muzej

3.304.149

Vrtec Ciciban Novo mesto

3.282.642

Agencija za šport

2.658.443

Gledališče APT Novo mesto

2.545.386

Vrtec Pedenjped

2.261.431

Kulturni center Janez Trdine

2.210.043

Osnovna šola Grm

1.456.566

Osnovna šola Šmihel

1.352.252

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

4.3.4 Denarna sredstva v blagajni
Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2012 znaša 200 EUR in predstavlja
znesek gotovine v pomožni blagajni upravnih taks.

4.3.5

Denarna sredstva na računih

Stanje denarnih sredstev na računu občine je na dan 1. 1. 2012 znašalo 29.953 EUR, na dan
31. 12. 2012 pa znaša 922.228 EUR.
Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov proračuna se nanaša na krajevne
skupnosti. Na dan 1. 1. 2012 je znašalo 391.690 EUR, na dan 31. 12. 2012 pa 476.521 EUR.
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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.
2012 in 31. 12. 2012
Stanje 01.01.2012
26.690

Stanje
31.12.2012
14.201

Bršljin

27.738

22.842

Brusnice

24.411

40.509

Naziv KS
Birčna vas

Bučna vas

7.102

16.061

32.181

41.174

2.986

12.797

Drska

21.037

25.353

Gabrje

3.056

3.844

Gotna vas

7.119

7.081

Kandija-Grm

1.838

5.749

Karteljevo

57.142

45.011

Ločna-Mačkovec

10.613

15.050

Majde Šilc

10.254

14.926

Mali Slatnik

21.532

47.141

Mestne njive

28.709

27.309

Otočec

7.741

22.217

Podgrad

7.418

3.977

Prečna

22.751

29.098

Regrča vas

25.478

30.221

Stopiče

15.544

18.878

Šmihel

7.201

5.981

Uršna Sela

2.180

2.727

Žabja vas

20.969

24.374

SKUPAJ

391.690

476.521

Center
Dolž

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
prihodek, pa občina izkaže neplačane prihodke. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je na
dan 31.12.2012 znašalo 647.058 EUR (v primerjavi z letom 2011 so se povečale za 63 %).

173

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012
Tabela št. 16: Specifikacija kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2012
Naziv kupca
Komunala Novo mesto d.o.o.
Papir servis d.o.o.

Vrednost terjatve na dan
31.12.2012 v EUR
232.424
200.736

CEROD d.o.o.

63.740

Krka, tovarna zdravil d.d.

37.440

GRM Novo mesto

33.930

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere občina sestavlja
premoženjsko bilanco občine so na dan 31.12.2012 znašale 571.057 EUR. Največji delež
predstavlja stanje sredstev na računih krajevnih skupnosti občine, in sicer v višini 476.520
EUR in terjatve do Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v višini 45.390 EUR.
Kratkoročne finančne naložbe
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami na dan 31.12.2012 občina izkazuje depozit v višini
360.000 EUR.
Druge kratkoročne terjatve
Med druge kratkoročne terjatve občina uvršča terjatve do državnih in drugih institucij ter
ostale kratkoročne terjatve iz poslovanja. Na dan 31.12.2012 stanje drugih kratkoročnih
terjatev znaša 3.616.180 EUR. Glede na leto 2011 so se povečale za 20 %.
Največji delež terjatev se nanaša na terjatve za neplačani komunalni prispevek v višini
2.653.804 EUR in na terjatve za neplačane komunalne takse v višini 221.067 EUR.

4.3.7

Neplačani odhodki

Stanje neplačanih odhodkov v občini na dan 31.12.2012 znaša 5.369.784 EUR (v primerjavi
z letom 2011 padec za 36 %). Med neplačane odhodke občina evidentira odhodke, ki še niso
bili poravnani, vendar so že nastali v letu 2012. 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 4.954.859 EUR ter neplačani izdatki, ki so v višini
250.689 EUR.
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4.3.8 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Stanje prejetih varščin je na dan 31. 12. 2012 znašalo 2.640 EUR in se nanaša na prejeto
varščino za prodano zemljišče.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih je občina na dan 31. 12. 2012 izkazovala v višini
166.292 EUR. Slednje se nanaša na obračune plače za december 2012, izplačane v mesecu
januarju 2013.
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 31.12.2012 znaša 3.937.697 EUR,
do dobaviteljev v državi v višini 3.829.672 EUR in do dobaviteljev v tujini v višini
108.025 EUR. V primerjavi z letom 2011 so se obveznosti do dobaviteljev zmanjšale za
36 %.
Tabela št. 17: Specifikacija kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2012
Naziv dobavitelja
CGP d.d. Novo mesto

Vrednost obveznosti na dan
31.12.2012 v EUR
2.561.807

Begrad d.d. Novo mesto

156.316

Komunala d.o.o. Novo mesto

149.472

VEOLIA d.d. Koper

125.924

Rotreat Abwasserreinigung GmbH

106.385

Protekt Dolenjska d.o.o.

90.197

Trata d.o.o. Novo mesto

88.734

Elektro energija d.o.o. Ljubljana
Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture

71.739
52.086

Vrednost zapadlih obveznosti na dan 31. 12. 2012 znaša 1.899.066 EUR, od tega so zadržki
za nedokončane gradbene projekte v višini 1.153.542 EUR. V spodnji tabeli so prikazane
večje zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan na dan 31. 12. 2012.
Tabela št. 18: Zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2012
Naziv dobavitelja
CGP d.d. Novo mesto
Rotreat Abwasserreinigung GmbH
Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture

Višina zapadle obveznosti na dan
31.12.2012 v EUR (z zadržki)
1.473.580
106.385
52.086
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31. 12. 2012 znašale 678.061 EUR in
zajemajo tudi kratkoročni del dolgoročnih poslovnih obveznosti v višini 28.073 EUR (del, ki
zapade v plačilo v letu 2013). Glede na leto 2011 so se obveznosti povečale za 10 %.
Največji delež predstavlja obveznosti do prebivalcev krajevnih skupnosti v občini za vračilo
vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 438.983 EUR.
Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja občina uvršča obveznosti za čista izplačila
po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah ter obveznosti na podlagi odtegljajev od plač v
višini 81.357 EUR, obveznosti za DDV v višini 61.036 EUR ter druge kratkoročne obveznosti
iz poslovanja v višini 65.612 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
31.12.2012 znaša 1.495.267 EUR (v primerjavi z letom 2011 padec za 29 %) in zajemajo
tudi kratkoročni del dolgoročnih obveznosti za najemnino za vrtec Pikapolonica v višini
37.825 EUR. Največji znesek predstavljajo obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna,
in sicer v višini 786.560 EUR in obveznosti do neposrednih uporabnikov poračuna v višini
451.840 EUR.
Zapadli del kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kotnega načrta na dan
31.12.2012 znaša 33.334,12 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. Neplačani prihodki na dan 31. 12. 2012 znašajo
4.168.175 EUR in so se v primerjavi z letom 2011 povečali za 24 %.
Neplačani davčni prihodki na dan 31. 12. 2012 znašajo 854.214 EUR in zajemajo
neporavnane terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 633.147 EUR
ter neporavnane terjatve za komunalne takse v višini 221. 067 EUR. Neplačani nedavčnih
prihodki znašajo 2.655.224 EUR in se nanašajo na neporavnane terjatve za komunalni
prispevek. Drugi neplačani prejemki v višini 658.737 EUR pa zajemajo neporavnane terjatve
na osnovi izdanih računov.
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Lastni viri in dolgoročne obveznosti
4.3.10 Splošni sklad
V splošnem skladu občina izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Splošni sklad občine na
dan 31.12.2012 znaša 155.034.470 EUR in se je v primerjavi z letom 2011 povečal za 4 %.
Občina ima namensko oblikovani del splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena
sredstva, ki je na dan 31. 12. 2012 znašal 101.454.691 EUR in zajema knjigovodsko
vrednost omenjenih sredstev.
Splošni sklad za finančne naložbe je na dan 31. 12. 2012 znašal 10.335.212 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. 2012 znašale 51.811.985 EUR.

4.3.11 Rezervni sklad
Občina je v letu 2012 dodatno oblikovala rezervni sklad v višini 10.000 EUR in je tako na dan
31.12.2012 znašal 107.044 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Občina v letu 2012 ni imela
omenjenih izdatkov tako, da se vrednost rezervnega sklada tekom leta 2012 ni zmanjšala.

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.
Vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti je na dan 31. 12. 2012 znašala 9.218.306 EUR,
vse do domačih poslovnih bank. Dolgoročna finančna obveznost, ki zapade v plačilo v letu
2013 je prikazana v bilanci stanja kot kratkoročna obveznost do financerjev in znaša
1.264.188 EUR. V primerjavi z letom 2011 se je dolgoročna zadolženost povečala za 36 %,
razlog pa je v dodatni dolgoročni zadolženosti občine v višini 3.600.000 EUR. Skupaj pa je
občina odplačala za 1.081.595 EUR dolgoročnih finančnih obveznosti.
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Tabela št. 19: Pregled dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2012
Naziv

Plačila v letu 2012

Stanje na dan 31.12.2012

Nova Ljubljanska banka, d.d.

178.045

814.184

Banka Koper

494.170

3.469.576

UniCredit Bank

298.960

4.470.333

EKO SKLAD

110.420

464.213

1.081.595

9.218.307

SKUPAJ

Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja
Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31. 12. 2012 znašale 525.137 EUR,
od tega obresti v višini 14.520 EUR. Vrednost drugih dolgoročnih obveznosti iz poslovanja, ki
zapadejo v plačilo v letu 2013 znaša 65.898 EUR in je v bilanci stanja prikazana kot druge
kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 28.073 EUR ter kot kratkoročne obveznosti do
uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 37.825 EUR.
Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja zajemajo obveznosti za najemnino vrtca
Pikapolonica v višini 350.705 EUR, obveznost do podjetja, kateremu se vlaganja v objekt
poračunavajo z najemom poslovnega prostora v lasti občine v višini 130.139 EUR, plačilo
obrokov za poslovni najem osebnega avtomobila v višini 29.773 EUR ter obrokov za finančni
najem osebnega avtomobila v višini 1.796 EUR
Tabela št. 20: Pregled drugih dolgoročnih obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2012
Naziv
Občina Straža

Plačila v letu 2012

Stanje na dan 31.12.2012

229.860

/

Vrtec Pikapolonica - najemnina vrtec

41.262

350.705

Novak Marija, Robert - poslovni najem

15.700

130.139

Porsche Leasing - poslovni najem
Hypo Leasing Ljubljana – poslovni
najem

10.688

29.773

Hypo Leasing Ljubljana – finančni najem
SKUPAJ

1.536

/

5.806

1.796

304.852

512.413
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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 Novo ljubljansko 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. 2012.
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,
Osnovna šola Otočec,
Osnovna šola Bršljin,
Osnovna šola Šmihel,
Osnovna šola Stopiče,
Osnovna šola Center,
Osnovna šola Grm,
Osnovna šola Dragotina Ketteja,
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-

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 denarnih sredstev na enotnem zakladniškem računu občine je na dan 1. 1. 2012
znašalo 2.622.255,64 EUR, na dan 31. 12. 2012 pa je znašalo 3.330.516 EUR.
Stanje depozita je na dan 1. 1. 2012 znašalo 2.622.693 EUR, na dan 31. 12. 2012 pa
3.331.397 EUR.
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Tabela št. 21: Stanje denarnih sredstev javnih zavodov in krajevnih skupnosti, ki so del EZR
na dan 31. 12. 2012
Račun
012850100015234
012856000000173
012856000000270
012856000000561
012856000000852
012856000001143
012856030194915
012856030275522
012856030358748
012856030373298

Naziv
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO
KS KARTELJEVO
ANTON PODBEVŠEK TEATER
UNIVERZITETNO IN RAZISKOV. SREDIŠČE
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO
GASILSKO-REŠEVALNI CENTER
DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO
KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE
KNJIŽNICA MIRANA JARCA

Datum
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

Stanje
922.228,33
42.894,08
45.083,38
38.225,50
30.940,98
2.526,32
25.153,47
5.828,05
22.456,55
15.346,97

012856030378342
012856030640048
012856030672543
012856030672640
012856030672931
012856030673028
012856030673125
012856030673222
012856030673319
012856030690585
012856030711828
012856030717163

DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE
OSNOVNA ŠOLA OTOČEC
OŠ BRŠLJIN
OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE
OSNOVNA ŠOLA CENTER
OSNOVNA ŠOLA GRM
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

28.731,50
108.448,74
72.472,55
29.994,77
37.814,07
73.204,17
148.384,49
79.060,75
73.044,47
31.868,13
101.841,31
6.254,49

012856030719394
012856030722207
012856030922997
012856033131784
012856450832214
012856450832311
012856450832408
012856450832505
012856450832602
012856450832796
012856450832893
012856450832990

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE
AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
OSNOVNA ŠOLA DRSKA
KS BRUSNICE
KS GABRJE
KS BUČNA VAS
KS DOLŽ
KS BIRČNA VAS
KS MALI SLATNIK
KS PODGRAD
KS PREČNA

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

20.276,05
53.066,12
838.661,77
51.806,13
40.508,60
3.843,61
16.061,33
12.797,14
14.052,72
47.130,15
3.976,75
29.081,97

012856450833184
012856450833281
012856450833378
012856450833475
012856450833572
012856450833669
012856450833766
012856450833863
012856450833960
012856450834057
012856450834154
012856450834251

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

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

22.841,69
41.173,97
25.353,47
7.080,53
5.748,91
15.050,38
27.308,83
14.925,67
30.220,62
5.981,27
24.374,75
22.216,72

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

18.878,07
2.725,51
-3.330.953,44

012856450834348 KS STOPIČE
012856450834736 KS URŠNA SELA
012857777000015 ZAKL.PODR.EZR MO NOVO MESTO
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Tabela št. 22: Upravljanje sistema EZR v letu 2012
Zap.št.

Konto

Naziv

Znesek v EUR

1.

1100

Denarna sredstva na računu

2.

1110

Kratkoročni depozit

3.

1600

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti

623

4.

1800

Neplačani odhodki

587

1.

2450

2.

2810

AKTIVA SKUPAJ
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
EZR
Neplačani prihodki

3.

9000

Splošni sklad

-3.330.516
3.331.397

2.091
587
623
881

PASIVA SKUPAJ

2.091

Prejete obresti zakladniškega podračuna so bile v letu 2012 v višini 5.956 EUR, plačane
obresti in stroški upravljanja pa so znašali 5.512 EUR.
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in stroške
upravljanja za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 in znaša 444 EUR.
Tabela št. 23: Presežek upravljanja EZR za leto 2012
Zap.št. Konto

Naziv
Presežek upravljanja preteklega leta

Znesek v EUR
437

1.

4035

Plačila domačih obresti

5.512

2.

7102

Prihodki od obresti
Prenos proračuna pripadajočega dela rezultata poslovanja
sistema EZR za pretekla leta
PRESEŽEK UPRAVLAJANJA TEKOČEGA LETA

5.956
437
444
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4.5 INVESTICIJSKI ODHODKI
OBČINSKA UPRAVA
23 01 013 303
Investicijski odhodki – Občinska uprava
Za potrebe občinske uprave je bilo nabavljeno pisarniško pohištvo in oprema, opravljena so
bila popravila elektroinštalacij in strehe na Seidlovi cesti 1. Izdelan je bil elaborat ekonomskih
učinkov spremembe šolskih okolišev mestnih osnovnih šol in projekt v sklopu združenja
zgodovinskih mest Slovenije. Realizacija je bila 96 %.
23 01 013 312
Investicijski odhodki - Energetika
Sredstva so bila namenjena za izdelavo strokovnih gradiv s področja energetike: dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave v Mestni občini Novo mesto, energetska pregleda osnovnih šol Bršljin in Grm ter
za izdelavo in izvajanje programa za energetsko knjigovodstvo, s katerim se spremlja poraba
energentov v javnih objektih, ki so v lasti MONM. Finančna realizacija proračunske postavke
znaša 96,54 %.

PREDŠOLSKA VZGOJA
23 02 091 110
Investicijsko vzdrževanje vrtcev
V proračunu predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev smo namenili za
sanacijo druge faze strehe na vrtcu Pedenjped, ureditev teras z nadstrešnicami v vrtcu Bibe,
ureditev igralnice v vrtcu Labod, odpravo pomanjkljivosti po inšpekcijskih odločbah, nakup
opreme igralnic in za plačilo neporavnanih obveznosti v letu 2011 izvršenih del. Skladno z
dogovorjenim planom investicijsko vzdrževalnih del v vrtcih je bil cilj v celoti dosežen.
Predvidena sredstva so bila porabljena v višini 303.954,15 EUR, kar pomeni 98,05 %
finančno realizacijo.

IZOBRAŽEVANJE
23 03 091 205
Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol so bila predvidena sredstva v višini 150.000 EUR,
od tega 25.236 EUR za plačilo izvršenih del in prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2011,
ter 124.764 EUR za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije (PZI Mali Slatnik, OŠ
Drska – projektna rešitev za ureditev zamakanja), za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
(ureditev sanitariji v glasbeni šoli), interventna popravila (stopnišče in okna na OŠ Šmihel),
odprave pomanjkljivosti na šolskih stavbah po inšpekcijskih odločbah (hidranti, meritve
elektroinštalacij, strelovod na OŠ Center in glasbeni šoli, ureditev stene na OŠ Bršljin) ter
investicijske transfere javnim zavodom. Skupna poraba sredstev v letu 2012 je znašala
126.123,75 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 84,08%. Skladno s šola usklajenega
plana investicijskega vzdrževanja in del za leto 2012 na osnovnih šolah so bila vsa dela
realizirana, neplačana sta bila projektna dokumentacija za kotlovnico ter odkup zemljišč za
potrebe dostopne ceste v OŠ Dragotin Kette, kar se prenaša v leto 2013.
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23 03 091 214
Investicijski odhodki – OŠ Grm
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo lani izvršenih in neplačanih del
rekonstrukcije in plinifikacije kotlovnice v višini 14.979,97 EUR ter delno energetsko sanacijo
objekta (okna) v višini 40.700,65 EUR ter investicijsko dokumentacijo v višini 4.800 EUR.
Skupaj je bilo porabljenih za 60.480,62 EUR, kar je 67,20 % plana. Za ta namen smo imeli
planiranih 90.000 EUR. Nerealizirana (plačilo je bilo izvedeno v letu 2013) je bila PZI
dokumentacija za energetsko sanacijo v višini 22.920,00 EUR.
23 03 091 225
Investicijski odhodki – OŠ Bršljin
Sredstva v višini 50.000 EUR so bila predvidena za izdelavo investicijske in projektne
dokumentacije za energetsko sanacijo šole ter delno prekritje strehe. Ker je bilo predhodno
potrebno izvesti še energetski pregled objekta se je zadeva časovno zamaknila v leto 2013.
Iz sredstev plana 2012 je bila plačana izvedbena projektna dokumentacija za prekritje strehe
v višini 4.440,00 EUR ter delno investicijska dokumentacija v višini 4.800,00 EUR, torej
skupaj 9.240,00 EUR, kar predstavlja 18,48 %. Izvedbena dokumentacija PZI za energetsko
sanacijo pa je zapadla za izplačilo v leto 2013. V letu 2012 se je začel postopek javnega
naročila za pridobitev izvajalca za prekritje strehe.
23 03 091 228
Investicijski odhodki – OŠ Center
Na tej postavki je bilo planiranih 48.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za delno menjavo
oken na vzhodni strani objekta. Vrednot opravljenih del je znašala 47.195,14 EUR. Finančna
realizacija postavke znaša 98,32 %.

ŠPORT
23 04 081004

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

S postavke so bila realizirana sredstva v višini 156.000,00 EUR. Prejemnik sredstev je
Agencija za šport, ki je v skladu z odlokom poskrbela za tekoče investicijsko vzdrževanje
športnih objektov, s katerimi upravlja. V letu 2012 je Agencija redno vzdrževala vse športne
objekte, dokončano je bilo Kegljišče Portoval, obnovljena sejna soba na stadionu na
Portovalu, Dom športov na Loki skupaj s sejno sobo, postavljena »stena športnikov« v
prostorih Agencije za šport, popravljene tribune v ŠD Marof in drugo.
23 04 081023
Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča
Sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila realizirana za obnovo obstoječih otroških in športnih
igrišč pred sezono, rednemu vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral, ograj ...) skozi
sezono ter ureditvi novega igrišča v KS Ločna, na Seidlovi cesti. Agencija vzdržuje 20 igrišč
v mestnih KS občine. V letu 2012 je bilo zgrajeno otroško igrišče v Ločni.
23 04 081 025
Investicijski odhodki – Velodrom Češča vas
Na Velodromu Češča vas je bila planirana poraba sredstev v višini 25.600,00 EUR. Plačan je
bil le račun v višini 550 EUR za strokovno mnenje glede sanacije objekta. Transfer
kolesarskemu klubu Adria Mobil znaša 25.000 EUR. Skupna poraba sredstev na postavki
tako znaša 25.550 EUR, kar pomeni 99,80 % finančno realizacijo.
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23 04 081 031
Športna dvorana Stopiče
Končni obračun na projektu športne dvorane Stopiče je pokazal, da je za poravnavo vseh del
na objektu potrebno zagotoviti še dodatna sredstva v višini 20.000 EUR za dokončanje
strehe na terasi vrtca. Prenos obveznosti iz leta 2011 znaša 191.000 EUR. Skupna
obveznost je tako znašala 211.000 EUR. Zadeva je bila v celoti realizirana v višini
210.370,64 EUR. Postavka je tako realizirana v višini 99,70 %.
23 04 081 032
Mestna večnamenska dvorana Portoval
Sredstva v višini 710.000,00 EUR so bila predvidena za izvedbo projektne dokumentacije
PGD za mestno večnamensko dvorano Portoval, za odkup zemljišč ter plačilo spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča. Stroški so bili realizirani v višini 705.836,41 EUR, od
tega je strošek nabave zemljišč 283.664,21 EUR, sprememba namembnosti zemljišča je
znašala 19.169,00 EUR ter stroški projektne in investicijske dokumentacije 403.003,20 EUR.
Plan je realiziran v višini 99,41 %.

KULTURA
23 05 082 007
Investicijski odhodki - Narodni dom
Na narodnem domu je bilo potrebno sanirati poškodovano ostrešje ter delno zamenjati
strešno opeko. Zamenjani so bili tudi leseni deli zaščitne konstrukcije okoli strehe. Vrednost
opravljenih del je znašala 19.117,20 EUR. Za ta dela je bilo planiranih 20.000 EUR, tako da
je bil plan finančno realiziran v višini 95,59 %.
23 05 082 019
Investicijski odhodki - APT
Za finančni zaključek projekta APT je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva glede na to,
da se je del obveznosti v višini 11.100 EUR prenesel iz leta 2011. Predvidena sredstva so
bila namenjena poplačilu montažne podkonstrukcije za motorje v višini 8.154,07 EUR ter
izvedbo teraco tlaka v višini 19.944,00 EUR. Del obveznosti v višini 19.944,00 EUR se
prenaša v leto 2013. Skupna plačila v letu 2012 so bila tako izvedena v višini
19.248,95 EUR, kar znaša 52,56 % finančno realizacijo.
23 05 082 022

Investicijski odhodki - sanacija klimatskega sistema v Kulturnem
centru Janeza Trdine
V proračunu predvidena sredstva so bila namenjena za plačilo v letu 2011 izvršene
rekonstrukcije klimatskega sistema v veliki dvorani in za zamenjavo toplovodnega bojlerja v
Kulturnem centru Janeza Trdine. Plačilo opravljenih del je bilo prenešeno v leto 2012.
Predvidena sredstva so bila porabljena v višini 302.016,91 EUR, finančna realizacija znaša
96,37 %.

SOCIALNO VARSTVO
23 08 109 008
Investicijski odhodki – Humanitarni center
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izgradnje in preureditev prostorov
humanitarnega centra RK Novo mesto na Ulici Slavka Gruma 54 a.
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ROMI
23 09106 001
Stanovanjsko reševanje Romov
Sredstva na tej postavki stanovanjsko reševanje Romov so bila planirana v višini 249.500,00
EUR v letu 2012. Od tega je bilo v največjem deležu planiranih 220.000,00 EUR za odkup
zemljišč v romskem naselju Brezje na podlagi Javnega razpis za sofinanciranje komunalne
infrastrukture v romskih naseljih v letu 2012. Porabili smo sredstva v znesku 207.782,00
EUR od katerih pa smo z refundacijo 199.454,92 EUR dobili vrnjeno od Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Preostala sredstva na postavki »stanovanjsko reševanje
Romov«, pa je namenjena nujnim investicijskim posegom za reševanjem stanovanjskih
problemov v skladu zdravstvenimi standardi za ohranjanje bivalnih pogojev v Romskih
naseljih. Poleg obnove in dostave 2 pridobljenih rabljenih bivalnikov s strani Civilne zaščite
URSZR Ljubljana in nekajkratnih deratizacijskih posegov smo morali na zahtevo zdravstvene
inšpektorice zagotoviti bivalno zdravstvene standarde v večnamenski stavbi v romskem
naselju v Šmihelu. Sredstva smo namenili dokončanju projekta Društva za razvoj
prostovoljnega dela »dvig socialnega in kulturnega kapitala«, kjer živijo predstavniki romske
skupnosti. Sredstva smo namenili na nakup dveh zabojnikov in ureditev komunalne
infrastrukture.
Realizacija je bila v znesku 233.367,17 EUR, kar predstavlja 93,53 % glede na plan.

23 11 KOMUNALNA DEJAVNOST
23 11 064 003
Javna razsvetljava – investicijsko vzdrževanje
Sredstva namenjena investicijskem vzdrževanju so bila v letu 2012 porabljena za nujna
sanacijska dela na poškodovanih vodih javne razsvetljave.
23 11 051 007
Investicijski odhodki – CeROD II
Sredstva v višini 1.360.000 EUR so bila predvidena za izgradnjo čistilne naprave za izcedne
vode v sklopu projekta CeROD II, nadzor nad gradnjo čistilne naprave, stike z javnostjo ter
vodenje investicije s strani javnega podjetja Cerod. V letu 2012 so bili doseženi predvideni
cilji, saj je čistilna naprava začela s poskusnim obratovanjem. Predvidena sredstva so bila
porabljena v višini 1.015.884,57 EUR, kar pomeni 74,70 % finančno realizacijo. S strani
kohezije in države so bili realizirani prihodki v višini 819.978,35 EUR od tega
696.981,60 EUR iz kohezijskega sklada in 122.996,75 EUR iz proračuna RS.
23 11 052 001
Kanalizacija v KS Brusnice
Sredstva v višini 10.000 EUR so bila namenjena za pridobitev gradbenega dovoljenja in
izvedbo elektroenergetskih priključkov za čistilne naprave. Investicija je zaključena, finančna
obveznost zapade v letu 2013.
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23 11 052 002
Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi
Sredstva so bila namenjena gradnji naslednjih kanalizacijskih sistemov:
Konto
Projekt
42040109
42040113
42040125
42040128
42040129
42040130
42040131
42040136
42040137
42040138
42040140
42040141
42040148
42040150

PLAN
2012
(EUR)

REALIZACIJA indeks
(EUR)
(%)

Kanalizacija Prečna
58.500
Kanalizacija Gabrje
511.300
Kanalizacija v KS Žabja vas
165.000
Kanalizacija in vodovod Stopiče
66.200
Kanalizacija v KS Birčna vas
1.870.000
Kanalizacija Ločna - Mačkovec - Mlinarska
pot
205.000
Kanalizacija Sveti Rok
110.000
Kanalizacija Šentjošt
30.000
Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik
460.000
Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju
Krka
420.000
Kataster greznic in malih čistilnih naprav
12.000
Kanalizacija v KS Podgrad
26.500
Kanalizacija Drejčetova pot
20.400
Kanalizacija Ljubljanska cesta
5.000
SKUPAJ

3.959.900

58.466
444.726
131.522
38.044
1.551.556
204.875

99,94
86,98
79,71
57,47
82,97
99,94

72.438
23.921
454.856
320.369

65,85
79,74
98,88
76,28

12.000
19.718
0
0

100
74,41
0
0

3.332.491

84,16

420 40 109 Kanalizacija Prečna
S sredstvi se je dokončala izgradnja male čistilne naprave za 50PE ter zgradilo črpališče s
tlačnim vodom. Investicija je zaključena v skladu s terminskim in finančnim planom.
420 40 113 Kanalizacija Gabrje
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odvajanje južnega dela
naselja Gaberja, za predel Kandija ter za ureditev ostale infrastrukture na navedenem
območju. Investicija je zaključena skladno s planom obsega izgradnje ter terminskim in
finančnim planom.
420 40 125 Kanalizacija Žabja vas
S sredstvi se je v delu KS Žabja uredilo odvodnjavanje odpadnih voda ter obnovilo
vodovodno omrežje. V sklopu izgradnje se je z razpoložljivimi sredstvi uredila meteorna
kanalizacija ter se vzdolž kanalizacijskih vodov izvedlo asfaltiranje ceste v celotni širini
vozišča. Investicija je zaključena. Za navedeno investicijo je podana vloga za pridobitev
uporabnega dovoljenja.
420 40 128
Kanalizacija in vodovod Stopiče
Sredstva so bila porabljena za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2011.
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420 401 29 Kanalizacija v KS Birčna vas
Investicija »Kanalizacija v KS Birčna« se je pričela izvajati v letu 2011. Sredstva v letu 2012
so bila namenjena dokončanju izgradnje kanalizacijskega sistema. Tako se je v obdobju
2011-2012 izgradila kanalizacija v naseljih Birčna vas in Stranska vas, skupne dolžine
12.401m. V naselju Birčna vas je bilo zgrajeno 21 gravitacijskih kanalov (Bv1 – Bv20 in
Kanal M) v skupni dolžini 6088m. V naselju Stranska vas pa 24 gravitacijskih kanalov (Sv1 –
Sv21) in 5 tlačnih vodov v skupni dolžini 6313m ter 5 črpališč. Za priključitev naselij Stranska
vas in Birčna vas na obstoječi kanalizacijski sistem Novo mesto je bil zgrajen povezovalni
kanal Stranska vas – Poganci skupne dolžine 3503 m, katerega sestavljajo 4 gravitacijski
kanali (SP1, SP2, SP3, Sv9b), 2 črpališča in 2 tlačna voda.
Investicija je v zaključni fazi. Podana je vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja. Investicija
je izvedena skladno s planiranim obsegom izgradnje ter zaključena v pogodbenem roku.
Skupna vrednost obračunanih izvedenih del za obdobje 2011-2012 znaša 2.435.608 EUR.
Končni obračun bo pregledan in potrjen v letu 2013.
Investicijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V obdobju 2011-2012 je bila investicija sofinancirana s strani Evropskega sklada za
regionalni razvoj v višini 1.876.147 EUR.
420 40 130 Kanalizacija Ločna Mačkovec - Mlinarska pot
Ulica Mlinarska pot se nahaja v severovzhodnem delu Novega mesta na območju Krajevne
skupnosti Ločna - Mačkovec. V letu 2011 se je na navedenem območju pričela izgradnja
kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih voda, obnova vodovodnega
omrežja, novogradnja plinskega in telefonskega omrežja ter ureditev in posodobitev ceste.
Investicija se je zaključila skladno s terminskim in finančnim planom.
420 40 131 Kanalizacija v ZN Sveti Rok
V letu 2012 so se sredstva porabila za gradnjo kanalizacije od novega naselja Sveti Rok do
obstoječe kanalizacije v dolžini 400 m. Z izgradnjo kanalizacije je poleg novega naselja,
možna priključitev na kanalizacijo tudi več obstoječih objektov, ki nimajo urejeno odvajanje
odpadnih voda. Investicija je zaključena skladno s terminskim in finančnim planom
420 40 136 Kanalizacija Šentjošt
Sredstva so bila porabljena za dokončanje projektne dokumentacije PGD in PZI. Za
navedeno investicijo se je v letu 2012 pridobilo tudi gradbeno dovoljenje.
420 40 137 Kanalizacija in obnova vodovoda Veliki Slatnik
V letu 2012 se je izvedla I. faza, ki je obsegala izgradnjo kanalizacijskega omrežja v skupni
dolžini 1.074 m, izgradnjo tlačnega voda, črpališča ter obnovo vodovoda. Zaradi velikih
posegov v cestno infrastrukturo se je izvedla celotna rušitev asfaltiranih površin na področju
graditve vodov, skladno s pogoji in soglasjem na projektno dokumentacijo upravljavca ceste.
Izvedene so nove asfaltne površine v skupni površini 4488m2, z urejenim odvodnjavanjem
ter bankinami, robniki in muldami. Saniran je tudi prepust meteorne vode skozi cesto pri
kanalu VS3. Dodatno se je na objektu kanalizacije in vodovoda izvedel razvod javne
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razsvetljave v skupni dolžini 480m (kabelska kanalizacija, ozemljitveni trak, obsipi in zaščitni
trak), vključno s pripravo za elektro priključek.
Celotna vrednost gradbenih del je znašala 401.973 EUR. Na podlagi oddaje načrta porabe
za sofinanciranje investicije v skladu z določili 21. člena ZFO - 1 je bila investicija
sofinancirana s strani državnih sredstev in sicer višini 397.400 EUR. Preostala sredstva so
bila porabljena za poplačilo stroškov nadzora varstva pri delu, stroškov odškodnin ter za
poplačilo obveznosti iz preteklega obdobja.
420 40 138 Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka
Občina je v letu 2011 pričela z izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v naselju Krka. V
letu 2012 so bila sredstva porabljena za dokončanje investicije. V obdobju 2011 -2012 se je v
sklopu investicije izgradilo 2.200 m kanalizacije, 1.890 m vodovoda, 310 m tlačnega voda,
črpališče, javna razsvetljava ter obnovilo 5.700 m ceste. Celotna vrednost gradbenih del je
znašala 772.200 EUR z vključenimi stroški nadzora ter varstva pri delu. Investicija je
dokončana skladno s terminskim in finančnim planom. Zgrajeni objekt je v fazi pridobitve
dopolnilnega gradbenega in uporabnega dovoljenja.
420 40 141 Kanalizacija v KS Podgrad
Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove, ki je potrebna za projektiranje
izgradnje kanalizacije v KS Podgrad.
420 40 140 Kataster greznic in malih čistilnih naprav
V letu 2012 se kataster greznic ni izvajal saj so bila planirana sredstva namenjena poplačilu
obveznosti iz leta 2011.
420 40 148 Kanalizacija Drejčetova pot
Sredstva na postavki so bila predvidena za novelacijo projektne dokumentacije PGD in PZI.
Zaradi usklajevanja projektnih izhodišč s krajani do izdelave projektne dokumentacije ni
prišlo, zato sredstva na postavki v celoti niso realizirala.
420 40 150 Kanalizacija Ljubljanska cesta
Sredstva v višini 5.000 EUR so bila predvidena za prevzem dela obveznosti MONM, ki izhaja
iz Pogodbe o programu opremljanja in izvedbi 1. faze na podlagi Odloka o občinskem
prostorskem načrtu »Prenova ob Ljubljanski cesti 47«. Obveznosti iz navedene pogodbe se
bodo poravnale v letu 2013.
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:
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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 2014. Predvidena je naslednja
dinamika izgradnje in struktura financiranja:

Zap.
št.

Realizacija po letih
Viri sredstev

3

Kohezijski sklad
EU
RS-lastna
udeležba
Občina

4

Skupaj brez DDV

1
2

Skupaj
EUR
8.802.625

2014
2011

2012

2013

1.565.216

2.466.583

3.274.404

1.496.423

4.698.527

276.215
835.456

435.279
1.316.574

577.836
1.747.760

264.075
798.737

15.054.557

2.676.887

4.218.436

5.600.000

2.559.234

1.553.404

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.
Izgradnja Centralne čistilna naprava Novo mesto je v zaključni fazi. Začetek poskusnega
obratovanja je predviden v mesecu marcu 2013. Gradnja novega primarnega kanala do CČN
Ločna je zaključena in je v uporabi.
Za drugi del projekta, to je za sisteme po zaporednih številkah 3-10, je bil izvajalec uveden v
delo dne 18.10.2012. Na podlagi določil pogodbe je čas dokončanja del tristopetinšestdeset
(365) dni od datuma začetka del.
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23 11 063 002
Investicijski odhodki - Vodovodni sistemi
V letu 2012 so bile na področju vodovodnega sistema realizirane naslednje investicije:
Konto
Projekt
42040122
42040132

Vodovod Gornja Težka voda
Vodovod Novi Ljuben - Drganja
Sela
42040134
Vodovod Stopiče - Orehek
42040147
Vodovod in kanalizacija Ždinja
vas
SKUPAJ

PLAN 2012
(EUR)

REALIZACIJA
(EUR)

5.000
4.000
280.000

Indeks
(%)

0
0

0
0

274.182
0

97,92
0

274.182

83

43.000
332.000

42040122
Vodovod Gornja Težka voda
Zaradi zapletov pri odkupu zemljišča se sredstva na postavki niso realizirala.
42040132
Vodovod Novi Ljuben - Drganja sela
Sredstva so bila namenjena za odkup zemljišča za vodohran. Zaradi zapletov pri odkupu
zemljišča se sredstva na postavki niso realizirala.
42040134
Vodovod Stopiče - Orehek
Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovodnega omrežja ter povezovalnega voda. V
sklopu obnove vodovodnega omrežja se je izvedla tudi sanacija lokalne ceste. Investicija je
dokončana skladno s terminskim in finančnim planom.
42040147
Vodovod in kanalizacija Ždinja vas
Sredstva so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda in
izgradnjo kanalizacije. Zaradi sprememb v obsegu projektiranja se sredstva na postavki niso
realizirala. Celotna dokumentacija se bo izvedla v letu 2013.
23 11 063 006

Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na
območju Dolenjske
V letu 2012 so bila na navedeni postavki planirana sredstva v višini 25.000 EUR. Sredstva v
višini 24.418 EUR so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije ter za pridobitev
upravnih dovoljenj. Finančna realizacija znaša 97,67%.
23 11 063 005
Vzdrževanje hidrantov in katastra
420 50 002
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. V letu 2012 je bila sklenjena letna pogodba v višini 10.000 EUR. Sredstva v višini
9.570 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje, pregled ter zamenjavo hidrantov, kar
predstavlja 95,70 % realizacijo.
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420 50 003
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.
V letu 2012 je bila sklenjena letna pogodba v višini 25.000 EUR. Sredstva v višini 21.666
EUR so bila porabljena za poplačilo prenesenih obveznosti, za redno vzdrževanje, pregled
ter zamenjavo hidrantov, kar predstavlja 86,67 % realizacijo.
23 11 063 010
Garažna hiša pri zdravstvenem domu Novo mesto
V planu smo imeli 2.000 EUR za plačilo stroškov investicijske dokumentacije. Zaradi
usklajevanja in pridobivanja potrebnih podatkov za ekonomske izračune ter iskanju
potencialnih investitorjev smo realizacijo preložili v leto 2013.

CESTNO GOSPODARSTVO
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 2011 in preplastili najnujnejše odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe;
Otočec – Kij, Ob Težki vodi, Cankarjeva ulica, Križe, Medičeva ulica …
23 13 045 110
Rekonstrukcije občinskih cest
Predvidena sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo občinskih cest. Za rekonstrukcijo
Koštialove ulice je bil izbran izvajalec na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa
je bilo izvedeno na podlagi sklenjenih pogodb in aneksa ter izdanih situacij oziroma računov
v letu 2011, prav tako velja za izvedeno rekonstrukcijo dela Smrečnikove ulice od regionalne
ceste do Vrtnarije GG – gre za poplačila obveznosti iz preteklega leta. Iz te postavke je tudi
plačana izdelava projekta za povezavo Rozmanove ceste z Jerebovo ulico.
420 50 114 Obnova ceste Brusnice - Leskovec
Sredstva v višini 30.000 EUR so bila predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije,
novelacijo projektne dokumentacije, in pričetek gradnje mostu čez Vrtaški potok v Velikih
Brusnicah. Cilj glede predvidenih del je bil dosežen, finančna realizacija je bila
28.478,00 EUR oziroma 94,93 %.
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23 13 045 111
Novogradnje – državne ceste
Predvidena sredstva so bila 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. Vložen je predlog za razlastitev
zemljišča. V letu 2012 smo plačali prenesene obveznosti.
LJUBLJANSKA CESTA
Z investitorjem DARS in izvajalcem CGP NM smo v letu 2011 končali novogradnjo dela
Ljubljanske ceste. V letu 2013 pa nas čaka še odkup razlaščenega zemljišča, kot tudi odkup
morebitnih razlik v površini med zgrajenim in projektiranim delom odseka novozgrajene
Ljubljanske ceste. V letu 2012 pa smo izvedli potrebno rekonstrukcijo uvozov na Tržiški ulici,
posledično zaradi novogradnje Ljubljanske ceste, kot tudi odkupe zemljišč po izvedeni
geodetski odmeri 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
Urad je z državnimi službami vodil priprave na investicije (pridobivanje zemljišč, projektiranje,
soglasja na projektno dokumentacijo, recenzije projektov…) za rekonstrukcije in novogradnje
naslednjih državnih cest:
BELOKRANJSKA CESTA
Rekonstrukcija glavne ceste G2 – 105 (Novo mesto – Metlika) obsega traso od uvoza za
Revoz do konca naselja Jedinščica. Pričetek del je bil konec avgusta 2009, konec del je bil v
novembru 2010, vsa potrebna zaključna dela smo opravili v letu 2011, v letu 2012 je
izvedena geodetska odmera dejanskega stanja (obveza DRSC), MONM pa izvaja odkupe
dodatnih zemljišč, v izplačanih sredstvih so zajeta tudi poplačila obveznosti iz preteklega
leta.
ŽABJA VAS – KRIŽIŠČE
Naročen projekt rekonstrukcije križišča, bo izdelan v letošnjem letu, delno je že plačan.
Vzporedno potekajo odkupi zemljišč v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
Vsi navedeni projekti zajemajo rekonstrukcijo in gradnjo vozišča, pločnikov, javne
razsvetljave, avtobusnih postajališč in prestavitev vseh obstoječih komunalnih vodov kot tudi
izvedbo novih komunalnih vodov. Na Belokranjski, Šmihelski in Ljubljanski cesti pa smo
poleg naštetega zgradili še kolesarske steze.
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Za vse navedeno so sredstva zagotovljena na osnovi sporazumov med Direkcijo Republike
Slovenije za ceste in Mestno občino Novo mesto. Investicije vodi občina skupaj z DRSC.
Podrobneje je struktura investicij razvidna v načrtu razvojnih programov. Izvajanje in
plačevanje investicij je izvedeno na podlagi sofinancerskih pogodb z državo ter izstavljenih
situacij oziroma računov.
420 40 212 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas
Sredstva v višini 3.204 EUR so bila realizirana za pripravo podatkov za pridobivanje zemljišč
za potrebe rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika. Glede na to, da MIP DRSC ni
zagotavljala deleža sredstev za potrebe odkupov zaradi razširitve regionalne ceste, so bile
vse aktivnosti glede odkupov ustavljene. Finančna realizacija znaša 91,54%.
420 50 108 Obnova ceste Novo mesto – Šentjernej – skozi naselje Ratež
Sredstva v višini 568.000 EUR so bila predvidena za zagotavljanje lastnega deleža pri
rekonstrukciji ceste skozi naselje Ratež. Načrtovan obseg rekonstrukcije ceste je bil izvršen
skladno s terminskim planom del za leto 2012, finančna realizacija pa je bila zaradi prenosa
plačila obveznosti v leto 2013 le 233.530,16 EUR, oziroma 41,11 %.
420 40 215 Izgradnja krožišča na Otočcu
Sredstva v višini 50.000 EUR so bila predvidena za predhodna arheološka izkopavanja na
območju predvidene izgradnje krožišča. Z izgradnjo krožišča se bo fizično pričelo skupaj z
MIP DRSC v letu 2013. Arheološka izkopavanja na terenu in končno poročilo arheoloških
raziskav so bila izvršena v dogovorjenem roku, recenzija poročila s strani pristojnega
konservatorja ZVKDS OE Novo mesto pa do konca leta 2012 ni bila opravljena. Predvidena
dela na investiciji so bila v letu 2012 opravljena. Finančna realizacija v letu 2012 pa je bila
40.779,60 EUR, oziroma 81,56 %.

16 TURIZEM
23 16 047 310
Investicijski odhodki – Turistična infrastruktura Gorjanci
Za izvajanje projekta nadkritja ostalin cerkve Sv. Jere na Gorjancih smo v letu 2012 naročili
geodetski posnetek ter projekt za izvedbo nadkritja. Vrednost opravljenih storitev je znašala
10.000 EUR. Postavka je bila 100% realizirana. Ker je projekt prijavljen v sistem LAS
LEADER bo MONM iz tega naslova po končanih delih lahko pridobila povrnitev 65%
upravičenih stroškov.

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
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skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
občina pridobiti pred izvedenimi postopki prodaje premoženja ali pridobivanja premoženja.
23 17 062 003
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so bila načrtovana sredstva porabljena
predvsem za izdelavo programov opremljanja za novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v
naselju Krka in za novozgrajen kanalizacijsko omrežje v naseljih Birčna vas, Stranska vas in
Poganci ter nadzor nad izvajanjem komunalne opreme v povezavi z novo trgovino Hofer ob
Belokranjski cesti in Mercator v Bršljinu.
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 in spre. Od načrtovanih 50.000,00 EUR je bilo porabljenih
40.251,65 EUR, kar predstavlja 80,5% realizacijo.
23 17 062 008 Izvedba UN Livada
Za realizacijo cestne infrastrukture znotraj ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono
Livada so bila odkupljena stavbna zemljišča v k.o. Bršljin. Nakup zemljišč je pogoj za
pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo infrastrukture. Na Livadi so bila pridobljena
zemljišča od Granitcommerce d.o.o., od Elektro Ljubljana d.d. in Bojanc Marije, vse skupaj
851m2.
23 17 062 010
Izvedba ZN Župnca
Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z investitorji objektov preteklih letih skoraj v
celoti izvedla 1. fazo komunalne infrastrukture, predvidene z Zazidalnim načrtom Župnca.
Zagotovljena sredstva niso zadostovala za izvedbo zgornje plasti asfalta in dokončanje javne
razsvetljave, zato sredstva na tej postavki niso bila porabljena.
23 17 062018 NGC – Nadomestna gospodarska cona (NGC)
Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za nakup zemljišč oziroma za ureditev
lastniških razmerij, tako da je občina postala lastnica nepremičnin, po katerih bo zgrajena
prometna infrastruktura na območju NGC.
Navedeno območje ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna
gospodarska cona ob Straški cesti. Cona je namenjena ureditvi večje površine za parkiranje
tovornih vozil in obrtno-proizvodnim, storitvenim ter v manjši meri trgovskim dejavnostim.
23 17 062 017 Inkubator
Projekt Znanstveno tehnološki park z mrežnim inkubatorjem je eden izmed podprojektov
Gospodarskega središča JV Slovenije, ki se izvaja na podlagi uspešne prijave zasebnega
investitorja-podjetja IMOS d.d. na javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje
tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih
središč za izgradnjo ter vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku. Mestna
občina Novo mesto pri realizaciji tega projekta sodeluje z delnim sofinanciranjem stroškov za
zagon in delovanje družbe za upravljanje podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku. Sredstva
v višini 65.814,68 EUR so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2011 v višini
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20.814,68 EUR ter za prevzem obveznosti za leto 2012 v višini 45.000 EUR, v skladu z
veljavno pogodbo. Finančna realizacija postavke znaša 100 %.
23 17 062 019
Ureditev GJI Šipčev hrib
V letu 2012 so bila sredstva v višini 20.000 namenjena za pripravo projektne in investicijske
dokumentacije za opremljanje območja z gospodarsko javno infrastrukturo. Zaradi
varčevalnih ukrepov se sredstva na postavki niso realizirala. Izdelava projektne in
investicijske dokumentacije je predvidena v letu 2013.

CIVILNA ZAŠČITA
23 20 032 006 Investicijski odhodki – nakup opreme
Sredstva so bila namenjena za dokončno odplačilo leasinga za gasilska vozila (gasilske
lestve, gasilsko kombinirano vozilo in prvo napadalno vozilo). Opravili smo servis dvižnih
gasilskih letev (Bronto skylift), ki je po 10 letih uporabe obvezen za lastnika. Sredstva, ki so
porabljena znašajo 124.943,70 EUR

196

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012

5. POROČILO O DELU OBČINSKE UPRAVE MESTNE
OBČINE NOVO MESTO
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UVOD
Poročilo o delu občinske uprave za leto 2012 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 2012 opravili naslednje naloge in dejavnosti:
- organizacijske, koordinacijske, strokovne ter tehnično-administrativne naloge, vezane
na župana,
- (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 2012 so enkrat do dvakrat mesečno potekale seje Kolegija župana, na katerih smo
obravnavali 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.
Javne prireditve
Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo
V letu 2012 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.
Organizirali smo več prireditev, in sicer svečanost ob osmem februarju, praznovanje dneva
boja proti okupatorju, sklop prireditev ob občinskem prazniku z mednarodno udeležbo in
slavnostno sejo oziroma prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj Mestne občine Novo
mesto za leto 2011.
Sodelovali smo pri prireditvah v Dolenjskem muzeju in maja organizirali tradicionalne
Novomeške likovne dneve z mednarodno udeležbo. 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 …). Septembra je župan sprejel zlate maturante, ki so zaključili maturo v
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šolskem letu 2011/2012. 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(državni kvalifikacijski turnir v boksu, letno skupščino
Obrtne zbornice Dolenjske in Bele krajine, 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,
• Prijedor,
• Banja Luka,
• Bihač,
• Virovitica.
Veliko je bilo tudi obiskov iz ostalih slovenskih občin in udeležb naše delegacije v drugih
mestih (predvsem v okviru SOS-a in EPK-ja).
OBČINSKI SVET
Oddelek za občinski svet je z opredeljenim obsegom nalog 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.
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I.

Podatki o sejah

1.

Občinski svet - podatki o sejah
Občinski svet

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2.

število sej:

8 rednih, 2 izredni

povprečna udeležba na seji

27,5 svetnika ali 91,2 %

skupno število (pod) točk dnevnega reda

175 ali 21,9 na sejo

število sprejetih sklepov

185 ali 22,5 na sejo

število sprejetih osnutkov odlokov

31 ali 3,9 na sejo

število sprejetih odlokov

32 ali 4 na sejo

skupni čas trajanja sej

2346 min ali 234,6 min/sejo

število podanih pobud in vprašanj na sejah

122 ali 15,2 na sejo

število posredovanih odgovorov na sejah

117 ali 14,6 na sejo

število objavljenih aktov v Uradnem listu RS
(21 odlokov, 2 pravilnika/poslovnika, 1 sklep, 1
obvezna razlaga)

25

Delovna telesa občinskega sveta

Občinski svet ima 13 stalnih delovnih teles, in sicer:
8 odborov in
5 komisij.
Za delovna telesa je oddelek za občinski svet v obdobju januar – december 2012 opravil
vsa organizacijske, tehnične, administrativne ter delno strokovne naloge, 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) naloge po sejah: priprava in posredovanje poročil za seje občinskega sveta, arhiviranje
gradiv, posredovanje evidence prisotnosti na sejah za obračun sejnin.
Podatki o sejah delovnih teles
Število sklepčnih sej delovnih teles občinskega sveta v obdobju januar – december 2012 je
bilo skupaj 66 sej (62 rednih, 3 izredne, 1 korespondenčna).
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Pregled sej po delovnih telesih:
Delovna telesa

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in
imenovanja
Komisija za statut in
poslovnik
Komisija za medobčinsko in
mednarodno sodelovanje
Komisija za priznanja in
nagrade
Komisija za vloge in pritožbe
Odbor za družbene
dejavnosti,
Odbor za okolje in prostor

Število sej

Št.
sprejetih
sklepov
47

Št.
točk
na
sejo
4,6

Skupni
čas
trajanja
v min
378 min

242 min

7,8
(86,7%)

5R,1I

14

14

2,3

0

5,7
(81,4%)
0

0

0

0

0

3

6,3 (90%)

9

14

3

175 min

0
8

0
7,5
(83,3%)
8,6
(95,5%)

0
41

0
46

0
5,1

0
651 min

34

32

4,8

603 min

6,9
(76,7%)

28

28

4

238 min

7,2 (80%)

14

15

3,5

70 min

7,8
(86,7%)
7,5
(83,3%)
7,7
(85,5%)
5 (55,5%)

63

66

7,9

567 min

42

39

5,25

824 min

10

10

3,33

182 min

5

5

5

90 min

78
(82 %)

307

316

4.7

7
(skupno z
OKP)
7
(skupno z
OOP)
7 ločenih (6 R,
1 I)
4

Odbor za komunalo in
promet

9.

11.

Odbor za lokalno
samoupravo
Odbor za davčno politiko,
proračun in finance
Odbor za gospodarstvo

12.

Odbor za mladino

3

13.

Odbor za spremljanje
položaja romske skupnosti
SKUPAJ

1

14.

Št.
točk
dnev.
reda
47

8 R, 2 I, 1 K

8.

10.

Povpreč.
udeležba
na seji

8
8

62 R, 3 I, 1K

4020 min

R = redna I = izredna K = korespondenčna
V obdobju januar – december 2012 so tako delovna telesa občinskega sveta:
− imela skupno 66 sej ali povprečno 5,5 sej na mesec,
− obravnavala skupno 307 točk dnevnega reda ali povprečno 4,7 točke na sejo,
− sprejela naslednjo skupno število pismenih dokumentov: 6 zapisnikov ter 69 poročil za
občinski svet.
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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 sejah Nadzornega odbora
Nadzorni odbor - št. sej : 9
udeležba na seji
skupni čas trajanja sej

SKUPAJ
60
1.116 min

POVPREČJE
6,7 (95,7 %)
124 min

4. Vodenje evidenc, poročil, analiz in statistike
Oddelek za občinski svet je 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.
III.

POVZETEK

V obdobju januar 2012 – december 2012 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):
− 10 sej občinskega sveta (8 rednih, 2 izredni),
− 66 sej delovnih teles občinskega sveta,
− 9 sej nadzornega odbora,
ter izdelano naslednje število pisnega gradiva:
− 83 zapisnikov in 79 poročil delovnih teles: skupaj 162 ali v povprečju 13,5 na mesec,
− 501 sklepov ali povprečju 41,8 na mesec,
− 25 priprav čistopisov in objav sprejetih aktov in sklepov v Uradnem listu RS ali v povprečju
2,1 na mesec.
Vse seje občinskega sveta in pretežna večina sej delovnih teles je potekala 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 2012 - december 2012 je to znašalo skupaj 83 sej ali 6,9 seje na mesec v skupnem
trajanju 7482 minut.
Letni cilji so bili zastavljeni na ravni celotne občinske uprave.
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Oddelek je pri svojem delu uresničil del teh letnih ciljev tako, da je pravočasno (v
poslovniškem roku) zbiral in posredoval vsa gradiva za seje občinskega sveta in delovna
telesa občinskega sveta, pripravljena v občinski upravi, koordinirala seje delovnih teles ter
pravočasno pripravljal in posredoval 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 seje občinskega sveta in
delovnih teles s formalnega vidika pri delu oddelka ni bilo.
CIVILNA ZAŠČITA
1. Civilna zaščita
Sredstva civilne zaščite so bila namenjena usposabljanju in zavarovanju obveznikov civilne
zaščite, sofinanciranju klubov in društev, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju ter pomoči
ogroženemu prebivalstvu, za izvedbo vaje »Rešujmo življenja-2012« na kateri je sodelovalo
223 udeležencev iz celotne Slovenije in tujine, in sicer okrog 192 kinologov ter drugi člani
jamarskega kluba, potapljačev, skavtov, radio klub in ekipe prve pomoči ter gasilska društva.
Usposabljali smo ekipe prve pomoči in jih opremili za regijsko tekmovanje, ter sofinancirali
nakup opreme za nevladne klube in društva, ki sodelujejo znotraj zaščite in reševanja.
Pomagali smo s subvencijo malice za pripadnike Radio kluba, ki je organiziral in izvedel vajo
zvez na Gorjancih ter podprli akcijo »Očistimo reko Krko«, ki jo je izvedel klub za podvodne
aktivnosti Novo mesto, ki sodeluje v ZRP. Skavtom in tabornikom smo pomagali z nabavo
opreme in finančno. Tudi enako velja za kinološko skupino, ki smo jo opremili za udeležbo na
vaji v gorah in pomagali finančno pokriti stroške.
Finančna sredstva namenjena nakupu opreme so porabljena za nakup opreme za
hindrantne omarice ter zamenjavo podzemnih hidrantov v nadzemne, za nakup gasilskih
cevi, gasilske uniforme in uniforme civilne zaščite. Pri nabavi opreme je bil poudarek na
osebni in skupni zaščitni ter reševalni opremi operativnih enot. Pomagali smo gasilcem
Brusnic in Prečna pri nabavi novih vozil ( za gozdne požare in za prevoz mladine) ter pri
opremljanju z reševalno opremo.
Ni nam uspela zamenjava oken pri zaklonišču na Mestnih njivah, ki je včasih služil kot
prostor za Krajevno skupnost in Rdeči Križ, upamo, da nam letos ta projekt bo realiziran.
2. Požarna varnost
2.1. Poklicno gasilstvo
Leta 2012 je bilo v Poklicni gasilski enoti GRC zaposlenih 43 operativcev v štirih izmenah po
8 do 9 gasilcev, dva sta trenutno na šolanju na Igu pri Ljubljani. V dnevni službi (režija) pa
so zaposleni 4 delavci in poveljnik. Poleg tega GRC zagotavlja požarno varnost v podjetjih
uspešno sklenili pogodbeni odnos s podjetjema Akripol d.d. in Novoles Plus d.d., v katerih
izvajamo naloge požarne preventive v podjetju Revoz pa imamo vodjo izmene in dva gasilca.
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Od skupnega števila zaposlenih, za 18 delavcev sam GRC zagotavlja plače oz. Mestna
občina zagotavlja le 80 % 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.
V letu 2012 je bilo v GRC Novo mesto opravljeno 265 intervencij (118 požarnih, 82
prometnih, 85 tehnično reševanje, 8 intervencij z nevarnimi snovmi ter več kot 10 ob črpanju
vode).
Vsi prihodki v letu 2012 so bili doseženi z izvajanjem javne gasilske službe ter prodajo blaga
in storitev na trgu, iz dotacij MO Novo mesto, Republiške uprave za zaščito in reševanje in
požarnega sklada Vlade republike Slovenije.
Gasilsko reševalni center pestijo problemi zagotavljanja materialnih stroškov za nemoteno
delo, zlasti zaradi zastarelosti opreme in vozil (nekatera celo preko 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.
Sredstva za investicije so bila namenska poplačilu leasinga za gasilska vozila (gasilske
lestve). Ni nam uspela nabava gasilske cisterne in napadalnega kombiniranega vozila,
planiramo ta načrt izpeljati v letu 2013.
2.2. Prostovoljno gasilstvo
Sredstva namenjena dejavnost zveze so porabljena predvsem za delovanje zveze, za
izvedbo tekmovanj in organizacijo usposabljanj na lokalnem in državnem nivoju. V Gasilsko
zvezo Novo mesto je vključenih 48 prostovoljnih gasilskih društev, je v preteklem letu delala
zelo pohvalno in sodelovala pri preventivnih aktivnostih, gašenju požarov in odpravi posledic
neurja in poplav.
V skladu s planom je OGP Novo mesto nabavljalo gasilsko in reševalno opremo, ki je
tipizirana z uredbo o opremljanju gasilskih enot. Prostovoljnim gasilskim društvom smo
razdelili dotacijo v višini 1000 do 1500 EUR. Organiziranih je bilo 29 različnih tečajev na
katerih se je udeležilo okrog 1382 tečajnikov-gasilcev.
Na tekmovanju za prvaka GZ Novo mesto v vseh kategorijah je tekmovalo 128 ekip kar je
okrog 2000 gasilcev. Državnega tekmovanja so se udeležile tri ekipe.
Na pionirsko mladinskem tekmovanju je sodelovalo 68 ekip pionirk in pionirjev ter mladink in
mladincev kar je skupaj 890 udeležencev. Organizirali smo tradicionalni 52. gasilski Avto
relly na katerem je sodelovalo 89 tekmovalnih enot skupaj pa 782 udeležencev.
S sredstvi, ki so bili namenjeni delovanju Gasilske zveze, sicer zelo skromnimi, smo pokrili
vse aktivnosti zveze in gasilskih društev, v katerih je včlanjenih okrog 5750 gasilcev. Za
društva, ki opravljajo Javno gasilsko službo v okvirju Občinskega gasilskega poveljstva Novo
mesto so sredstva bila namenjena predvsem za izobraževanja, nakup opreme in vozil, za
obletnice društev, za zavarovanja gasilcev in gasilskih domov. Sofinancirali smo nakup vozila
za PGD Brusnice in Prečna, ter pomoč drugim društvom, častili obletnice in nabavljali
osnovno osebno in reševalno opremo. Organizirali smo 7. srečanje veteranov naše GZ v
Dolnji Straži, katerega se je udeležilo okrog 365 gasilskih veterank in veteranov. Na nivoju
zveze smo izvedli usposabljanje pod nazivom »pravilno vodenje poslovnih listin«, katerega
so se udeležili vsi predstavniki gasilskih društev.

205

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012
2.3. Požarna taksa
Požarno takso, ki jo iz naslova požarnih zavarovanj nakazujejo zavarovalnice, smo razdeli po
sklepu Odbora Vlade Republike Slovenije za požarni sklad po že ustaljenem ključu za
posamezne občine. Odbor je za MO Novo mesto v letu 2012 namenil sredstva v višini
182.281,00 EUR, ki so bila razdeljena po sklepu odbora 50% Gasilsko reševalnemu centu in
50% Gasilski zvezi za društva iz MO Novo mesto. Iz teh sredstev je sofinancirana nabava
opreme in izobraževanja.
Poročilo o namenski porabi požarne takse smo dostavili Vladnemu odboru za požarni sklad
in Republiški upravi za požarno takso.
2. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
OBČINSKI INŠPEKTORAT
MESTNO REDARSTVO
Tabela 1: Število in vrsta ukrepov
Obvestila o prekršku
Ustna opozorila

2863
1201

Plačilni nalogi

2210

Pozivi pravnim osebam
Predano v izterjavo
Prihodki prekrškovnega organa (1. 1. - 31.12. 2012)

55
705
ozir. 55.585,00 eur
92.781,73 eur

Tabela 2: Najpogostejše kršitve po lokacijah
Šmihelska cesta

748

Kandijska cesta (Zdravstveni dom Novo mesto)

402

Rozmanova ulica (od GT do PT)

330

Novi trg 7 (za pošto)

136

Tabela 3: Najpogostejše kršitve po predpisih
ZPrCP-A – Ustavitev in parkiranje je prepovedano na označenem
parkirnem prostoru za invalide, razen za osebe iz prvega odstavka
66. člena tega zakona.
ZPrCP-A – Ustavitev in parkiranje je dovoljeno na ozkem ali
nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod vrhom klanca ipd.).
ZPrCP-A – Udeleženci cestnega prometa morajo ravnati v skladu z
omejtivami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s prometno
signalizacijo. Tako morajo ravnati tudi tedaj, ko je to v nasprotju s
prometnimi pravili.
ZPrCP-A – Ustavitev in parkiranje je prepovedano na prehodu za
pešce, stezi za pešce, pločniku ali v območju za pešce. Če je s
predpisano prometno signalizacijo dovoljeno parkiranje na pločniku,
mora biti za pešce zagotovljen najmanj 1,60 m širok del pločnika, ki
ne sme mejit na vozišče.

456

384
335

280
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Tabela 4: Število in vrsta ukrepov prekrškovnega organa
Ugovori

201

Zahteva za sodno varstvo

20

Odločbe o prekršku

215

Sklep

26

Zahteva za odpravo pomanjkljivosti

10

Pisna opozorila

4

Odstopi

100

Dopisi

154

Sodba v imenu ljudstva

32

Uradni zaznamki

262

Plačilni nalog za plačilo sodne takse

140

Prekrškovni organ je rešil 212 spisov.
INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
Tabela 5: Število in vrsta ukrepov v inšpekcijskih postopkih
Prijave

68

Novi spisi
Terenski pregledi
Zapisniki na terenu
Pisna opozorila na zapisnikih
Dopisi (zahteve, vabila, pozivi, vročanje odločb II. stopnje,…)
Zapisniki o zaslišanjih
Odločbe
Sklepi
Odstopi (pravni službi, carinskim uradom, inšpekcijam,…)
Uradni zaznamki (telefonski razgovori, osebno, vpogledi,…)

34
90
84
2
210
2
59
132
21

Prejete pritožbe

19

Prejeti predlogi za obnovo postopka

18

Tabela 6: Število in vrsta ukrepov v prekrškovnih postopkih
Dopisi (obvestila o prekrških, poziv kršiteljem,…)
Pisna opozorila
Odločbe o prekrških
Plačilni nalogi
Zahteve za sodno varstvo
Sklepi
Odstopi (sodiščem, davčnim uradom, carinskim uradom,…)
Uradni zaznamki (telefonski razgovori, osebno, vpogledi,…)
Inšpekcijski organ je rešil 83 spisov.

91
33
59
34
30
2
75
86

288
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URAD ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
V letu 2012 smo na uradu za finance in računovodstvo opravljali naloge s področja priprave
in izvajanja proračuna, rebalansa proračuna za leto 2012, polletno Poročilo o izvrševanju
proračuna za leto 2012, izdelave zaključnega računa proračuna za leto 2011 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 2012 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 2012 v prvi obravnavi
V mesecu januarju 2012 je bil občinskemu svetu posredovan v obravnavo Odlok o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2012. Na 11. redni seji občinskega sveta 15. 12. 2011 je
bilo gradivo tudi potrjeno.
Ker proračun za leto 2012 ni bil sprejet do konca leta 2011, je bil županu posredovan predlog
sklepa o začasnem financiranju v obdobju januar - marec 2012.
Priprava Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 v drugi obravnavi
V mesecu marcu 2012 je bil pripravljen dopolnjen predlog Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2012 in v drugo obravnavo tudi posredovan občinskemu svetu na
13. redno sejo dne 29. 3. 2012 in bil tudi sprejet.
Priprava predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2012 – prvi rebalans proračuna
V mesecu juliju 2012 je bil pripravljen prvi rebalans proračuna Mestne občine Novo mesto za
leto 2012 za obravnavo po skrajšanem postopku in tudi bil sprejet na 16. redni seji 12. 7.
2012.
Priprava predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2012 – drugi rebalans proračuna
V mesecu novembru 2012 je bil pripravljen drugi rebalans proračuna Mestne občine Novo
mesto za leto 2012 za obravnavo po skrajšanem postopku in tudi bil sprejet na 18. redni seji
15. 11. 2012.
Priprava zaključnega računa proračuna za leto 2011 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 2011. Poročilo o realizaciji finančnih načrtov proračunskih uporabnikov je
bilo sestavni del Zaključnega računa proračuna za leto 2011.
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Priprava poročil o realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2011
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.
 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 oddelku pripravili Poročilo o
izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2012, ki ga je obravnaval
občinski svet na svoji seji v mesecu juliju.
V letu 2012 je bilo glede na določila Odloka občinskemu svetu posredovano tudi poročilo o
realizaciji proračuna v prvem tromesečju preteklega leta.
Preverjanje stanja na transakcijskem računu in priprava dnevnih poročil o stanju sredstev na
računu ter usklajevanje dnevne likvidnosti.
V letu 2012 so bili vknjiženi vsi prejeti računi z datumom dokumenta 31. 12. 2012. 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 2011
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. 03. 2012. 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 2011
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 2012 pridobila soglasje k začetku postopka
zadolževanja s strani Ministrstva za finance v višini 3.600.000 EUR. Speljali smo vse
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postopke za pridobitev kredita za investicijo izgradnje hidravlične izboljšave kanalizacijskega
sistema in centralne čistilne naprave v Novem mestu. Urad je mesečno skrbel za vračilo
glavnic in obresti ter trimesečna in letna poročila o stanju dolgoročne zadolženosti
posredoval na Ministrstvo za finance v skladu s predpisi.
Kratkoročno zadolževanje
V mesecu januarju 2012 smo speljali postopek za pridobitev likvidnostnega kredita v višini
1.700.000 EUR, ki je bil v celoti poplačan v mesecu juliju 2012.
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 2012 prejeli 7.131 računov in jih po predpisanem postopku
evidentirali v knjigo prejetih računov ter izvedli plačilo.
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 oddelku vodimo tudi evidenco plačil samoprispevka.
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,
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-

-

obračunavali mesečne obroke za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu in
izdajali položnice za plačilo mesečnih obrokov, spremljali plačila, vodili izterjavo pri
zapoznelih plačilih, delali izračune za predčasne odkupe stanovanj, obveščali
Stanovanjski sklad o predčasnih odplačilih in izdajali potrdila o odplačilih stanovanj,
vodili obračun zamudnih obresti in delali izračune revalorizacij za potrebe uradov,
na posredovane predloge izdajali naročilnice.

Ob zaključku poslovnega leta 2012 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.
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 2012 so bili zagotavljanje likvidnosti
proračuna občine v povezavi s predvideno porabo v okviru glavnega programa, 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 2012 smo do konca leta prejeli 318 vlog za odmero komunalnega prispevka.
Izdanih je bilo 330 odločb in 34 sklepov o ustavitvi postopka. Nerešenih je še 82 zadev.
V zvezi z izdajo odločb so se izvajale tudi naslednje aktivnosti:
• Sodelovanje z upravno enoto, Komunalo in projektanti;
• Sodelovanje z občinskim inšpektoratom;
• Spremljanje dokončnosti odločb;
• Spremljanje plačil komunalnega prispevka in izvršb;
• Posredovanje neplačanih odločb v izterjavo;
• Informativni izračuni komunalnega prispevka za stranke
o Na željo strank je bilo narejenih 65 informativnih izračunov.
• Reševanje zahtevkov za vračila komunalnega prispevka po prenehanju veljavnosti
gradbenega dovoljenja;
• Ugotavljanje obstoječega stanja, površin obstoječih objektov in spremembe površin
gradbenih parcel po sprejetju OPN in usklajevanje podatkov s strankami;
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•

Reševanje pritožb na odločbe o odmeri komunalnega prispevka na 1. stopnji. V letu
2012 smo prejeli 39 pritožb na odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

Prihodki od odmerjenih komunalnih prispevkov so bili realizirani v višini 4.506.189,35 EUR,
kar pomeni da so za 288.971,35 EUR oziroma 6,85 % presegli načrtovane prihodke v višini
4.217.218,00 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:
-

-

-

»Odlok o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka za 1.
fazo izgradnje komunalne opreme znotraj območja OPPN za prostorsko ureditev
skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na
cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem»,
»Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja stavbnih
zemljišč » Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci«,
»Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja stavbnih
zemljišč » Kanalizacija v naselju Krka«,
Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja zazidalnega načrta »Podbreznik« in predlog« Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»Podbreznik«.
Pregled sprejetih Odlokov o komunalnem prispevku po občinah v Sloveniji in priprava
primerjalnih izračunov odmere komunalnega prispevka s sosednjimi občinami in
ostalimi primerljivimi občinami v Sloveniji.

IZVAJANJE KOMUNALNE OPREME PO POGODBAH O OPREMLJANJU:



Pri izvajanju komunalne opreme z investitorji so bile pripravljene naslednje pogodbe
o opremljanju :
-

-

Pogodba o opremljanju za kanalizacijsko omrežje na območju UE NM - 23 j Sveti Rok
z investitorji nove pozidave;
»Pogodba o opremljanju za vodovodno omrežje na območju UE NM- 23 j Sveti Rok
z investitorji nove pozidave,
»Pogodba o opremljanju zemljišč na podlagi OPPN Brod Drage »s podjetjem BROD
INVEST d.o.o.,
»Pogodba o opremljanju zemljišč na podlagi OPPN za prostorsko ureditev skupnega
pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem« s podjetjem HOFER TRGOVINA, d.o.o.,
»Dodatek št. 2 k pogodbi o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne
infrastrukture na območju ZN Podbreznik, št. 354-13/2006, z dne 22.8.2006 in k
»Pogodbi o opremljanju«, št. 411-27/2008, z dne 07.05.2008 s podjetjem IMOS, d.d.;
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-

-

-

»Pogodba o opremljanju v zvezi z izvedbo komunalne opreme na podlagi »OPPN
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti« s podjetjem AvtoTransporti
Kastelec Transportne storitve, špedicija Lado Kastelec s.p.,
»Pogodba o opremljanju in izvedbi 1. faze komunalne opreme na podlagi Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Prenova ob Ljubljanski cesti 47« s podjetjem CGP,
družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
»Pogodba o opremljanju v zvezi z izgradnjo komunalne opreme na podlagi "OPPN
za Turistično območje na Brezovici" z investitorjem FRANC RIFELJ, s.p.,Ždinja vas
30,
»Pogodba o opremljanju v zvezi s komunalnim opremljanjem območja na podlagi
OPPN Gospodarska cona na Brezovici » z investitorjem 2. ZNASS, transport d.o.o.,
Ratež 14b,

Podane so bile tudi naslednje POBUDE:
- za spremembo zakonodaje na področju komunalnega prispevka za znižanje faktorja
dejavnosti ,
- za spremembo zakonodaje na področju komunalnega prispevka s spremembo
klasifikacije vrst objektov
- za pomoč kmetom pri novogradnjah in ohranjanju kmetij z dodelitvijo sredstev po
razpisih na podlagi s tem namenom zagotovljenih proračunskih sredstev.
- zaradi povečanja prilivov iz naslova nepravočasnih plačil glede na rok plačila, ki
izhaja iz odločbe in zamudnih obresti v sodelovanju z Uradom za finance ponovno
vzpostavljen sistem opominjanje zavezancev za plačilo komunalnega prispevka po
izdanih odločbah s strani Urada za finance in računovodstvo, nato pa v roku 30 dni
posredovanjem odločbe s strani Urada za davke v izvršbo Carinskemu uradu RS.
•

Planirani cilji in realizacija le teh:
Planirani cilji v letu 2012, so bili;
a.
Doseči načrtovane prihodke
b.
opominjanje zavezancev k pravočasnim plačilom komunalnega prispevka in
ažurno spremljanje plačil
c.
hitrejše reševanje vlog za odmero komunalnega prispevka.

Navedeni cilji so bili uspešno realizirani.

2. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Mestna občina Novo mesto skrbi za bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč, 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.
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V zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile v letu 2012
izvedene naslednje aktivnosti :
• Priprava baze za odmero NUSZ: v letu 2012 je bila priprava podatkov za odmero
zaključena nekoliko prej kot v letu 2011. Razlog za to je boljše sodelovanje z Davčno
upravo pri posredovanju medletnih sprememb v primerjavi s prejšnjimi leti. Poleg
vnosa novih površin pri objektih in nezazidanih stavbnih zemljiščih, 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 2012 je obsegala 12.373 zavezancev, vnesenih je
bilo cca. 1000 sprememb. Na izdane odločbe je prispelo 130 pritožb, kar predstavlja
1 % glede na število izdanih odločb. Večina pritožb se je nanašalo na spremembe, ki
jih zavezanci niso sporočili občini.
• Odmera nadomestila pravnim osebam in realizacija prihodkov:
Prihodki iz naslova NUSZ v letu 2012 s strani pravnih oseb so bili realizirani v višini
3.717.859,95 EUR, kar pomeni, da so za 3,27 % presegli načrtovane prihodke v višini
3.600.000,00 EUR.
-

-

•

Prihodki iz naslova NUSZ v letu 2012 s strani fizičnih oseb so bili realizirani v višini
826.974,11 EUR, kar pomeni, da so za 3,37 % presegli načrtovane prihodke v višini
800.000,00 EUR.
Nižje od načrtovanih prihodkov so bili realizirani le prihodki od zamudnih obresti, kar
je glede na višjo realizacijo v neposredni povezavi tudi s pravočasnostjo plačil NUSZ
glede na roke zapadlosti plačil. Realizirani prihodki v višini 14.780,60 EUR
predstavljajo 29,56 % načrtovanih prihodkov v višini 50.000,00 EUR.
Skupni prihodki iz naslova NUSZ znašajo 4.559.614,64 EUR in za 109.614,66 EUR
oziroma za 2,46 % presegajo skupno načrtovane prihodke v višini 4.450.000,00 EUR.
Planirani cilji in realizacija le teh:
Planirani cilji v letu 2012, so bili;
d.
čimprejšnja odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi
likvidnostnih težav MONM
e.
ažurno spremljanje in vnos sprememb zavezancev, ki vplivajo na odmero
nadomestila, .
f.
delo s strankami
g.
hitrejše reševanje pritožb.

Navedeni cilji so bili uspešno realizirani.
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•

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.
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 (Društvo
Ringa-Raja in Jana d.o.o.) ter sklenjeno pogodbo s Petrovim vrtcem.
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 skladno z
zakonodajo tudi sredstva za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, ki so
vključeni v vrtce izven občine Mestne občine Novo mesto.
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, spreminja pedagoško delo,
izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako, da bi se čim bolj približal potrebam
otrok.
Zagotoviti sredstva za izvajanje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in
omogočiti tem otrokom pogoje določene v odločbah Centrov za socialno delo. 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. Mestna občina Novo mesto temu namenja veliko posluha.
S tem pa nastajajo tudi dodatni stroški, ker se zaradi vključitve otroka s posebnimi
potrebami v redni oddelek znižuje normativ, dodatna strokovna pomoč specialne
pedagoginje na posameznega otroka in spremljevalci gibalno oviranim otrokom.

215

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012
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 in 40/12),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZZUPJS,
94/10-ZIU, 40/12-ZUJF),
- 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),
- 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),
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99).
Financiranje izvajanja javne službe v vrtcih ureja Zakon o vrtcih. V poglavju o financiranju
vrtcev od 28.-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
programa in stroške živil za otroke. Prav tako mora lokalna skupnost ustanoviteljica
zagotavljati tudi sredstva za stroške, ki niso všteti v ceno programa. V proračunu lokalne
skupnosti 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 (v nadaljevanju: Zvrt) upravičeni
do sredstev iz proračuna lokalne skupnosti, in sicer v višini 85% povprečne cene na otroka
novomeških vrtcev.
Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z javnimi zavodi sproti po potrebi išče dodatne
kapacitete in zagotavlja sredstva za novo odprte oddelke. V Mestni občini Novo mesto smo
zaradi povečanega števila vpisanih otrok 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. V Vrtcu Pedenjped smo v januarju 2013 odprli nov vrtčevski
oddelek na OŠ Drska. V Vrtcu Ciciban smo uredili in opremili nov oddelek v enoti Labod in
imamo tako pripravljeno za sprejem dodatnih otrok v ta oddelek. Rešitve pri zagotavljanju
varstva predšolskih otrok sproti iščemo, saj se trudimo sprejeti čim več otrok v vrtce in tako
smo z novim šolskim letom sprejeli vse, ki so izrazili interes za vključitev v vrtec.

• 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;
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-

-

-

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.

Zakonske podlage
a) za izvajanje dejavnosti:
-

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006, 102/2007,107/10, 87/11),
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), 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), 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
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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
zakonodaji neposredno zadolžena lokalna skupnost, ki je tudi ustanoviteljica javnih osnovnih
in glasbenih šol, ter organizacij za izobraževanje odraslih.
Letni cilji, zastavljeni s proračunom so bili vsebinsko in finančno uspešno realizirani na vseh
postavkah. Vse odredbe za izplačila sredstev so bile vsebinsko in finančno preverjene in šele
nato oddane v izplačilo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V Mestni občini Novo mesto je 9 osnovnih šol in štiri podružnice. V šolskem letu 2011/2012
je bilo v osnovno šolo vključenih 3.251 učencev. Pouk je potekal v 164 oddelkih redne
osnovne šole, ki ga je obiskovalo 3.161 učencev, v 8 oddelkih programa z nižjim
izobrazbenim standardom (OŠPP), ki ga je obiskovalo 57 učencev, ter v 5 oddelkih
posebnega programa vzgoje in izobraževanja, v katere je bilo vključenih 33 učencev.
Glasbena šola Marjana Kozine je imela 35,32 oddelkov, ki jih je obiskovalo 647 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 2012 pa so bila vrnjena
integralno v proračun. Za GŠ Marjana Kozine so bile pogodbe sklenjene s 7 občinami v
skupni višini 34.031,14 EUR (cca 32 % vseh sredstev), za OŠ Dragotin Kette pa z 10
občinami v skupni višini 27.395,32 EUR (cca 36 % 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 2012 posvetovalnica sama
sklepala pogodbe z občinami v skladu s 14. členom odloka o ustanovitvi. Pogodbe je sklenila
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z občinami: Črnomelj, Metlika, Semič, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske
Toplice, Straža in Šmarješke Toplice v skupni višini 29.941,00 EUR (cca 22 % vseh
sredstev). Sredstva so bila v celoti poračunana pri financiranju posvetovalnice v letu 2012,
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
oblikovanje lokalnih in mednarodnih projektnih partnerstev. Svojo dejavnost skoraj v celoti
pokriva iz sredstev pridobljenih na državnih in mednarodnih razpisih. RIC je do 30.11.2011
posloval v najetih prostorih na Ljubljanski cesti 28, po poteku najemne pogodbe pa se je z
omenjene lokacije preselil v prostore na Topliški cesti 2.

• 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 osnovi javnega razpisa MONM izbere izvajalce letnega programa športa ter z njimi sklene
pogodbo o sofinanciranju športnih programov. 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. 24/00),
- 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).
Mestna občina Novo mesto je v letu 2012 sofinancirala delovanje občinskega javnega
zavoda Agencija za šport Novo mesto, ki upravlja in vzdržuje športne objekte (Športna
dvorana Marof, Športno rekreacijski park Portoval, Teniška igrišča ob Krki, Športno
rekreacijski center Loka, bazen OŠ Grm, Kegljišče Portoval), otroška in športna igrišča in
skrbi za izvedbo določenega obsega nacionalnega programa športa na področju programov
za otroke in mladino. Skupna vrednost financiranja javnega zavoda Agencije za šport s strani
MONM je v letu 2012 znašala 553.396,53 EUR za plače 10 zaposlenih in 4 trenerjev, za
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materialne stroške zavoda in objektov, športne prireditve in programe za predšolske in
šoloobvezne otroke. Poleg tega še 176.000,00 EUR za tekoče investicijsko vzdrževanje
športnih objektov ter otroških in športnih igrišč v mestnih krajevnih skupnostih MONM.
Za realizacijo drugega dela nacionalnega programa športa v MONM so poskrbela športna
društva in klubi, za katere je MONM izvedla Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v letu 2012. Skupna vrednost podpisanih pogodb z izvajalci letnega
programa športa v MO NM je znašala 211.150,00 EUR.

• INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH
Naloge na področju mladine zajemajo:
- tekoče zadeve: dopisi, spremljanje zakonodaje na področju mladine,
- priprava primopredajnega zapisnika strokovni sodelavki, ki je prevzela področje
Interesnih dejavnosti mladih,
- priprava razpisne dokumentacije za pet javnih razpisov na področju interesnih
dejavnosti mladih:
Oznaka

Razpisno področje

Višina razpisanih sredstev
v EUR
34.400,00

a)

Otroški in mladinski programi v javnem
interesu

b)
c)
d)

Mladinski projekti
Mladinska infrastruktura
Delovanje študentskih organizacij v lokalni
skupnosti

22.600,00
15.000,00
20.000,00

e)
f)
Skupaj

Večdnevni mednarodni glasbeni festivali
Mladinski center – sofinanciranje najemnine

16.000,00
15.000,00
123.000,00

Na podlagi zakonskih določb, sredstva na vseh proračunskih postavkah Interesne dejavnosti
mladih razdeljujemo preko javnih razpisov. Na mladinskem področju nimamo javnega
zavoda, saj se z mladino in dejavnostmi povezanimi z otroki in mladimi ukvarjajo različne
organizacije (društva in zasebni zavodi).

•
-

VISOKO ŠOLSTVO
DELOVANJE UNIVERZITETNEGA IN RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA
tekoče naloge: spremljanje dela na področju delovanja javnega zavoda, mesečna
izplačila zavodu ter spremljanje potencialnih možnosti razvoja univerzitetnega
prostora v Novem mestu (poslanstvo URS-a je spodbujanje razvoja visokega šolstva
ter ustanavljanje fakultet s končnim ciljem, da se ustanovi univerza v Novem mestu);
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-

priprava in oddaja primopredajnega zapisnika s področja Visokega šolstva, ki ga je
prevzela nova strokovna sodelavka.

URAD ZA KULTURO, ZDRAVSTVO IN SOCIALO
• KULTURA
V letu 2012 so realizirane naslednje naloge na področju kulture:
- priprava in sprejetje Strokovnega načrta za javne razpise in pozive na področju
kulture,
- realizacija projekta Evropska prestolnica kulture 2012:
Osnovne vsebine iz osnovne prijave iz leta 2007:
Producent
APT v koprodukciji z
Rock Otočcem
Dolenjski muzej
LokalPatriot
LokalPatriot
Rock Otočec

Projekt v letu 2012
Rock opera ČLOVEK Z BOMBAMI
Situlska umetnost, posodobitev in vodenje po etnološki
razstavi
Festival Jazzinty
Festival Fotopub
Festival Rock Otočec
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Dodatne vsebine v letu 2012, ki jih je leta 2011 potrdil svet JZ Maribor 2012 na podlagi
javnega poziva, so:
Projekt v letu 2012
Producent
LokalPatriot
Muzejski vrtovi
Zavod za turizem
Označitev kulturne dediščine
Založba Goga
Mesto Goga, Hiša kulture
Zavod Situla
Veleblagovnica Situla
LokalPatriot
Fotografska izkušnja
Zgodovinski arhiv
Kronist Novega mesta
Ljubljana, Enota za
Dolenjsko in Belo
krajino
Društvo MePZ Pomlad Popmlad
Plesni studio Novo
Plesna pravljica
mesto
Glasbena šola
Glasbeni mozaik
Marjana Kozine
DRPD
Teden kultur
Pihalni orkester Krka
Koncert Od godbe do orkestra
Galerija Simulaker
Razstavni multimedijski projekti
Založba Goga
Aplikacija EPK – mobilne platforme
KC Janeza Trdine
Kulturna vzgoja otrok in mladih
KC Janeza Trdine in
Avtorski multimedijski projekt Igorja Lumperta z
Igor Lumpert
mednarodnimi glasbenimi in filmskimi ustvarjalci ter
fotografi
MO Novo mesto in
Postavitev kipa Leonu Štuklju
Krka, d.d.
Čedomir Jakovljević
Poslikava motivov Gorjanskih bajk in povesti na fasadi
hiše v mestnem jedru avtorja Jožeta Marinča
Skupni in mrežni projekti v vseh partnerskih občinah:
Producent
Projekt v letu 2012
Društvo za spodbujanje družabnega Otvoritvena slovesnost:
Glasbeno-plesna pravljica Sneguljčica
življenja Naprej Nazaj
Klub prijateljev IMV
Muzej avtomobilske in prikoličarske industrije na
Dolenjskem
JSKD v partnerskih mestih
Harmonije
Glasbene šole partnerskih mest
koncerti
Knjižnice partnerskih mest
Evropska pravljica
KC Janeza Trdine
Zaključna slovesnost: sodoben vizualno-glasbeni
projekt
JZ Maribor s partnerskimi mesti
15 ostalih mrežnih in skupnih projektov (gostovanje
kitajskih pisateljev v APT-u, Življenje na dotik,
pokrivanje mreže lokalnih, nacionalnih in mednarodnih
medijev, skate predtekmovanja in dr.)
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-

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

priprava gradiv za občinski svet (svetniški odgovori),
poslovno poročilo o delovanju javnih zavodov v let 2011,
izdaja sklepov o delovni uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju kulture
brez izplačil delovne uspešnosti,
priprava zaključnega računa za področje kulture,
pripravljeno strokovno gradivo o stanju v Narodnem domu ter predlogi o rešitve
problemov,
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi občinskih prireditev (kulturni praznik, spominski
dnevi MO Novo mesto),
priprava ter sklenitev pogodb za interventna sredstva na področju arheološke in
kulturne dediščine ter Novomeških likovnih dnevov,
redno izplačilo sredstev za plače, prispevke in materialne stroške javnim zavodom,
katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto,
izvedba devetih javnih razpisov in pozivov na področju kulture (objava razpisov,
odpiranje vlog, obravnava vlog, izdaja odločb, sklenitev pogodb, izplačila sredstev):
projekti na področju kultur
projekti poklicnih javnih organizacij
projekti za oživitev mestnega jedra
redno delo kulturnih društev
programi zasebnih zavodov v jav. interesu
programi v javnem interesu
obletnice pomembnih Novomeščanov
revija Rast
sofinanciranje najemnin org.v jav. Int.

SKUPAJ

9.600,00
20.000,00
5.600,00
12.800,00
8.000,00
12.800,00
1.600,00
20.000,00
16.000,00
106.400,00

POVZETEK:
Naloge na področju kulture zajemajo naloge, ki so vezane na področno zakonodajo (javni
razpisi in pozivi, spremljanje ter spreminjanje in dopolnjevanje dokumentov s področja
kulture, izplačila sredstev za plače, prispevke, materialne in programske stroške za javne
zavode, priprava mnenj, soglasij, sklepov za področje kulture, naloge in zadolžitve, ki jih
odredita vodja oddelka, direktor, župan in kolegija OU ter zadolžitve in naloge občinskega
sveta in odgovori na svetniška vprašanja). Med naloge sodijo tudi dejavnosti povezane s
projektom Evropska prestolnica kulture (EPK) ter delo koordinatorja EPK.
V tekoče naloge sodijo tudi sodelovanje in organizacija različnih prireditev MO Novo mesto
ter sodelovanje pri organizaciji prireditev posameznih kulturnih producentov.

•

SOCIALA

Ob dejstvu, da bo delež starejše populacije v prihodnje še naraščal, je bilo in bo le-tej
potrebno nameniti toliko več pozornosti. Lokalna skupnost je sodelovala in finančno, v okviru
proračuna, podpirala razvoj dejavnosti in kapacitet, ki omogočajo kvalitetnejše preživljanje
tega obdobja. So tudi druge ranljive skupine, ki ravno tako potrebujejo več pozornosti in
obravnave, npr. invalidi, osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, socialno
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ogroženi, Romi idr. Na področju sociale občina zagotavlja zakonske naloge kot tudi dodatni,
občinski program, ki predstavlja nadgradnjo skrbi za te skupine 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 bo 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 240 EUR.

-

Javna dela: MO NM bo kot naročnik javnih del krila stroške razlike do izhodiščnih
plač za brezposelne osebe v višini od 40 do 60 % po Splošni kolektivni pogodbi za
negospodarstvo.

-

Občina subvencionira in bo tudi v prihodnje subvencionirala najemnine stanovanj
(neprofitne in tržne) za socialno ogrožene.

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.
Podrobna ocena stanja in cilji MO NM na področju primarnega zdravstva so predstavljeni v
Strategiji razvoja primarnega zdravstva v Mestni občini Novo mesto iz leta 2008.
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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 2012 plačala prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom s
stalnim prebivališčem v MONM, ki so brez dohodkov in premoženja 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 2012 znašala 30,21 EUR.

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE
Glede na obsežnost in raznolikost del in nalog, ki jih Urad za razvoj in investicije pokriva, so
izvedene aktivnosti in projekti obravnavani po naslednjih vsebinskih sklopih:
1. RAZVOJNI PROGRAMI, PODJETNIŠTVO IN EU ZADEVE
2. INVESTICIJE IN PROJEKTI
3. ENERGETIKA
V letu 2012 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.
Velik poudarek je urad namenil področju energetike in izvajanju Lokalnega energetskega
koncepta Mestne občine Novo mesto. Prav tako intenzivno je potekalo spremljanje javnih
razpisov za pridobivanje sredstev iz skladov EU in proračuna RS.
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 na področju šolstva, kulture, športa, turizma,
komunalne dejavnosti in cestnega gospodarstva.
Krovna zakonodaja, ki jo urad pri izvajanju nalog z delovnega področja upošteva:
- Zakon o graditvi objektov ZGO1
- Zakon o javnih financah
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
- Zakon o javnem naročanju ZJN 2
- Energetski zakon
- Zakon o cestah
in izvedeni podzakonski akti ter občinski predpisi.
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1. RAZVOJNI PROGRAMI, PODJETNIŠTVO IN EU ZADEVE
V letu 2012 je Urad za razvoj in investicije kontinuirano izvajal naloge na področju razvojnih
projektov, ki so že v teku ali v fazi nastajanja ter na področju spodbujanja podjetništva. Z
Razvojnim centrom Novo mesto je Urad sodeloval pri uresničevanju podjetniških programov
kot tudi pri pripravi in sofinanciranju regionalnih razvojnih programov.
PODJETNIŠKI PROGRAMI:
- usposabljanje in izobraževanje za podjetnike in njihove zaposlene (seminarji,
usposabljanja in tečaji iz različnih področij; npr. davčna zakonodaja, učenje tujih jezikov,
ipd.). V letu 2012 so bila tako sofinancirana najrazličnejša strokovna izobraževanja in
seminarji, ki se jih udeležili podjetniki in ostali zaposleni v malih in srednjih podjetjih s
sedežem v MO NM;
- podjetniško svetovanje, preverjanje podjetniških idej, pomoč pri pripravi poslovnih načrtov
in investicijskih programov: zagotavljanje strokovne podpore vsem potencialnim in že
delujočim podjetjem;
- inovativna dejavnost v podjetništvu (priprava in izvedba javnega povabila za
sofinanciranje upravičenih stroškov inovacij podjetnikov v Mestni občini Novo mesto): v
letu 2012 se je na javno povabilo z inovativnimi predlogi odzvalo 11 podjetnikov, z
sedežem v mestni občini Novo mesto, sofinanciranih je bilo 11 inovativnih predlogov.
- informiranje in druge oblike promocijskih aktivnosti vzpodbujanja podjetništva;
- 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);
- predstavitev in promocija obrti in podjetništva Mestne občine Novo mesto na
mednarodnem sejmu Viroexpo v Virovitici (Hrvaška);
- podjetniški večeri, razvijanje podjetniških idej, projekt Podjetno v svet podjetništva.
RAZVOJNI PROGRAMI
Na področju regionalnega razvoja – programsko obdobje do leta 2013, so se določeni
regionalni projekti zaključili oz. so v zaključni fazi (Mladiekoin, Slohra, Globalnet), izvedene
so bile prijave novih projektov (Integracija podeželskih produktov v turistično blagovno
znamko JVS, Mladi in podjetni.) Urad je v letu 2012 spremljal in po potrebi aktivno sodeloval
v regijskih razvojnih programih, za katere je prispeval tudi finančna sredstva.
- 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
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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. Vsako leto se sprejme t.im. LIN – letni
izvedbeni načrt, v okviru katerega se izberejo najboljši projekti, ki so tudi sofinancirani iz tega
vira.
- Regionalna destinacijska organizacija - RDO
RDO je predvidena organizacijska struktura slovenskega turizma, ki bo delovala kot
generator razvoja turistične dejavnosti v lokalnem okolju. Glavna vsebina delovanja RDO je
organizacija turistične ponudbe za turiste in ponudbe za lokalno samoupravo. Njen pomen
na lokalni ravni je enak kot STO – Slovenska turistična organizacija na državni ravni. Deluje
po principu javno-zasebnega partnerstva (občine v JVSLO, Zavod za turizem NM, Kompas,
Terme Krka in drugi). Naloge RDO-ja opravlja Razvojni center Novo mesto.
- Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami (trajnostni razvoj JVS z ERM):
Razvojni center Novo mesto je meseca oktobra 2010 pripravil operacijo »Trajnostni razvoj
JVS z ekoremediacijami« s katerim je kandidiral na 7. roku Javnega poziva za predložitev
vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi » razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012. Dogovor o sodelovanju pri izvedbi operacije je
podpisalo 19 občin v regiji. Z ERM bodo občine dobile strokovne podlage s pregledom stanja
in možnostmi uporabe ERM za reševanje različnih okoljskih problemov, s poudarkom na
čiščenju in odvajanju odpadne vode.
Načrtovani cilji so bili v letu 2012 vsebinsko uspešno realizirani. Nadaljnje aktivnosti bodo
potekale v okviru dolgoročno zastavljenih ciljev na področju regionalnega razvoja in v okvirih
državne strategije. V pripravi je regionalni razvojni program JV Slovenije za obdobje 2014 do
2020. Na področju podjetništva se pričakujejo določene nadgradnje že obstoječih
programov.
SPREMLJANJE DRŽAVNIH IN EU RAZPISOV
- Redno, tedensko spremljanje javnih razpisov, objavljenih v Uradnih listih in na spletnih
straneh ministrstev in EU. V letu 2012 je bilo obravnavanih 121 javnih razpisov.
- Priprava tedenskih informacij o aktualnih javnih razpisih s področij delovanja občinske
uprave, javnih zavodov in drugih subjektov.
- Kontinuirano obveščanje potencialnih prijaviteljev o aktualnih javnih razpisih in tedensko
objavljanje povzetkov aktualnih razpisov na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
- Priprava, sodelovanje, koordinacija in strokovno tehnična pomoč pri pripravi razpisne
dokumentacije za projekte, ki so bili v letu 2012 prijavljeni na razpis (javna razsvetljava,
energetski pregledi, energetska sanacija stavb);
- 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.
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USPEŠNE PRIJAVE URADA NA JAVNE RAZPISE
- Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti javne razsvetljave za
obdobje 2011 do 2013 – UJR1; nosilec: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; naziv
projekta: Energetska prenova javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto; vrednost:
489.560 EUR.
- Javni razpis PUREE1 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko
učinkovitost v javnem sektorju; nosilec: Elektro Maribor Energija plus; naziv projekta:
Izdelava razširjenega energetskega pregleda stavbe - OŠ Grm in OŠ Bršljin; vrednost:
8.500 EUR.
- Javni razpis PUREE1 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko
učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju; nosilec: Elektro Maribor
Energija plus; naziv projekta: Izvedba razširjenega energetskega pregleda objektov Vrtec Pedenjped, enota Pedenjped in enota Metka; vrednost: 697 EUR.
- Povabilo k oddaji ponudb skladno z 23. členom ZF; nosilec: Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo; naziv projekta: Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik; vrednost:
395.000 EUR.
- Regionalni razvojni program "Razvoj regij"; nosilec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in
naziv projekta: Kanalizacija v KS Birčna vas; vrednost: 1.206.400 EUR.
- Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih
naseljih za leto 2012; nosilec: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko; naziv projekta: Odkup zemljišč v naselju Brezje, vrednost: 200.000 EUR (pomoč
pri pripravi razpisne dokumentacije).
- Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev državnega priznanja v mladinskem
sektorju za leto 2012; nosilec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; predlog:
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (prejemnik priznanja).
- Vključitev projekta Trdinov vrh - Sv. Jera / Turistična infrastruktura Gorjanci v Načrt
izvedbenih projektov LAS Dolenjska in Bela krajina 2012 (Las Leader).
Nadaljnji cilj je intenzivno pridobivanje državnih sredstev in sredstev EU preko javnih
razpisov in drugih virov financiranja, kar pa je odvisno od številnih dejavnikov, predvsem pa
od zasledovanja strateških ciljev Mestne občine Novo mesto, od zrelosti projektov,
podpornega okolja, pripravljene projektne dokumentacije in finančnih zmožnosti vlagatelja.
2. INVESTICIJE IN PROJEKTI
Načrtovanje investicij temelji na strateških dokumentih MONM, načrtu razvojnih projektov ter
možnostih sledenja državnih usmeritev – razpisi. 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 z drugimi uradi OU (odkupi, izvedba JN, …).
Zaključene investicije v letu 2012 – povzetek:
finančno je bil zaključen projekt telovadnice Stopiče. Projekt APT pa je bil zaradi prenosa
obveznosti finančno zaključen v januarju 2013. V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev
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so bile v letu 2012 izvedene - zaključene naslednje investicije: sanacija strehe vrtca
Pedenjped, izgradnja teras z nadstrešnicami v vrtcu Bibe in ureditev igralnice v vrtcu Labod.
Na področju kulture je bila finančno zaključena sanacija klimatskega sistema v KC Janeza
Trdine.
Investicije v izvajanju - povzetek:
projekta Športna dvorana Portoval in Garažna hiša pri Zdravstvenem domu se nadaljujeta v
letu 2013, v teku so investicije (pričete v letu 2012) na področju komunalne dejavnosti: izgradnja čistilne naprave za izcedne vode v sklopu projekta CeROD II; - na področju
cestnega gospodarstva – občinske ceste: - gradnja mostu čez Vrtaški potok v Brusnicah; na področju cestnega gospodarstva – državne ceste: - rekonstrukcija ceste skozi Ratež in
izgradnja krožišča na Otočcu.
Na Uradu je vodenje investicij potekalo po naslednjih sklopih: občinska uprava, predšolska
vzgoja, izobraževanje, šport, kultura, turizem, komunalna dejavnost in cestno gospodarstvo.
OBČINSKA UPRAVA
Iz razloga selitve občinske uprave na eno lokacijo (Seidlova cesta 1) smo namenili več
sredstev za investicijska vlaganja v upravne prostore in opremo občinske uprave, in sicer:
investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov in pohištvene opreme (montaža klimatskih
naprav, letni pregled in popravila klimatskih naprav, pregled ogrevalnih naprav, ureditev
elektroinstalacij, pleskanje prostorov po potrebi, ostala tekoča popravila in vzdrževalna dela).
PREDŠOLSKA VZGOJA
Investicijsko vzdrževanje vrtcev
V sodelovanju s posameznimi VVO je bil na začetku proračunskega obdobja pripravljen plan
investicijskega vzdrževanja na objektih, ki je temeljil na odpravi pomanjkljivosti po
inšpekcijskih odločbah, dotrajanosti posameznih elementov ter potreb po ureditvi novih
igralnic. V dogovoru z VVO je del investicijskega vzdrževanja izvedla MONM, del pa VVO,
katerim so bila sredstva povrnjena v obliki transferjev javnemu zavodu.
V letu 2012 smo izvedli vse potrebne aktivnosti za izvedbo naslednjih investicijsko
vzdrževalnih del v vrtcih v Mestni občini Novo mesto: sanacija druge faze strehe na vrtcu
Pedenjped, ureditev teras z nadstrešnicami v vrtcu Bibe, ureditev igralnice v vrtcu Labod,
odpravo pomanjkljivosti po inšpekcijskih odločbah, nakup posameznih kosov opreme
igralnic, sofinanciranje zunanjega igrišča.
IZOBRAŽEVANJE
Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Glavni poudarki so bili: izdelava investicijske in projektne dokumentacije, investicijsko
vzdrževanje, interventna popravila, odprave pomanjkljivosti na šolskih stavbah po
inšpekcijskih odločbah ter investicijski transferi javnim zavodom.
OŠ Grm
V letu 2012 je bil izveden celovit energetski pregled ter pripravljena projektna in investicijska
dokumentacija.
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OŠ Bršljin
Predvidena izdelava investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo šole ter
delno prekritje strehe. Ker je bilo predhodno potrebno izvesti še energetski pregled objekta
se je zadeva časovno zamaknila v leto 2013. Pripravljena je izvedbena projektna
dokumentacija za prekritje strehe ter delno investicijska dokumentacija. Podpisana je tudi že
pogodba za prekritje strehe, izvedba je predvidena v času poletnih počitnic 2013.
OŠ Center
Izvedena je bila delno menjavo oken na vzhodni strani objekta in sicer je bilo zamenjanih 52
oken.

ŠPORT
Velodrom Češča vas
Velodrom Češča vas – podano je bilo strokovno mnenje glede sanacije objekta.
Mestna večnamenska dvorana Portoval
Pripravljena je projektna dokumentacija PGD za mestno večnamensko dvorano Portoval.
Prav tak so bili izvedeni postopki odkupa zemljišč ter spremembe namembnosti kmetijskega
zemljišča.
KULTURA
Narodni dom
Objekt Narodni dom je dotrajan in potreben temeljite sanacije. Zaradi ohranjanja obstoječega
stanja, še zlasti pa zaradi zagotavljanja varnosti, je potrebno na objektu redno izvajati
vzdrževalna dela. V letu 2012 je bilo na objektu sanirano poškodovano ostrešje ter delno
zamenjana strešna opeka zaradi zamakanja. Zamenjani so bili tudi leseni deli zaščitne
konstrukcije okoli strehe.
Anton Podbevšek Teater
V letu 2012 je bila opravljena montaža podkonstrukcije za motorje ter izvedba teraco tlaka.
TURIZEM
Turistična infrastruktura Gorjanci – sanacija cerkve Sv. Jera
Za izvajanje projekta nadkritja ostalin cerkve Sv. Jere na Gorjancih smo v letu 2012 naročili
geodetski posnetek ter projekt za izvedbo nadkritja. Projekt je prijavljen v program LAS
LEADER.
KOMUNALNA DEJAVNOST
CeROD II
Projekt je namenjen zmanjšanju količin odloženih odpadkov na Odlagališču odpadkov
Leskovec in posledično podaljšanju njegove življenjske dobe. Predvideva se, da bo količina
odloženih odpadkov manjša za 69,7 % odpadkov predmetnih občin, ki se do sedaj odlagajo
na odlagališču Leskovec, kar pomeni podaljšanje življenjske dobe odlagališča do leta 2042.
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Z izvedbo bo izboljšana tudi predelava in odstranjevanje odpadkov za prebivalce Dolenjske
in Posavske regije ter Bele Krajine. Z izvedbo II. faze projekta CeROD je predvidena gradnja:
- mehansko biološke naprave (MBO) za obdelavo odpadkov kapacitete 41.000 t/leto (za
vse procesne linije skupaj), z zunanjo ureditvijo,
- čistilne naprave za izcedne vode kapacitete 30.000 m3/leto,
- kapacitet za izrabo plina za proizvodnjo električne energije in
- informacijskega sistema.
Z izvedbo projekta CeROD II bodo doseženi sledeči cilji:
- zmanjšanje količin odloženih nevarnih odpadkov,
- zmanjšanje količin odloženih bio razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih,
- povečanje količin ločeno zbranih frakcij,
- povečanje deleža ponovne uporabe in snovne izrabe (reciklaže) odpadkov,
- podaljšanje obratovanja Odlagališča Leskovec z uvedbo MBO (vsaj do leta 2042).
V projekt CeROD II je vključena:
- izgradnja sistema za mehansko-biološko obdelavo celotne količine sprejetih odpadkov iz
področja, za katerega gospodarsko javno službo izvaja Javno podjetje CeROD, d.o.o.,
- postavitev sortirnice za suho frakcijo,
- izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcednih voda.
V letih 2011 in 2012 so bile izvedene aktivnosti za pridobitev oz. sklenitev izvajalskih pogodb
za izvajalca del, za nadzornega inženirja in izvajalca storitev za obveščanje javnosti za
CeROD II – izgradnjo čistilne naprave za čiščenje izcednih vod.
Čistilna naprava je bila zgrajena in predana v uporabo v načrtovanem rok. Na podlagi
uspešno opravljenega tehničnega pregleda, je bila 25.09.2012 izdana odločba o 6mesečnem poskusnem obratovanju čistilne naprave.
Nadaljnje aktivnosti za realizacijo oz. dokončanje projekta CeROD II zajemajo še izgradnjo
mehansko biološke naprave za obdelavo odpadkov z zunanjo ureditvijo, izrabo plina za
proizvodnjo električne energije ter informacijskega sistema. Načrtujemo, da bo celoten
kompleks CeROD-a predan v uporabo v drugi polovici leta 2014 z enoletnim poskusnim
obratovanjem.
Čiščenje in odvajanja odpadnih voda, vodovodni sistemi in ravnanje z odpadki
Urad je izvajal investicije ter investicijsko vzdrževanje na področju čiščenja in odvajanja
odpadnih voda, na področju vodovodnih sistemov ter na področju ravnanja z odpadki.
V skladu s tem so se izvajale naslednje aktivnosti:
- načrtovanje investicij in investicijskega vzdrževanja v komunalno infrastrukturo;
- spremljanje in prijava na državne in EU razpise s področja komunalne infrastrukture;
- izvajanje investicij ter investicijskega vzdrževanja v komunalno infrastrukturo.
Čiščenje in odvajanje odpadnih voda
V letu 2012 so bili na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda realizirane naslednje
investicije:
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Kanalizacija Prečna
Kanalizacija Gabrje
Kanalizacija v KS Žabja vas
Kanalizacija v KS Birčna vas
Kanalizacija Ločna - Mačkovec - Mlinarska pot
Kanalizacija Sveti Rok
Kanalizacija Šentjošt
Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik
Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka
Kataster greznic in malih čistilnih naprav
Kanalizacija v KS Podgrad
Kanalizacija Drejčetova pot
Kanalizacija Ljubljanska cesta

Na področju investicijskega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov je v sodelovanju z javnim
podjetjem Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala), zaradi dotrajanosti
potekala sanacija naslednjih kanalizacijskih odsekov:
- sanacija kanalizacije v Žabji vasi,
- sanacija kanalizacije Seidlova ulica,
- sanacija kanalizacije na Podbevškovi ulici,
- sanacija kanalizacije v delu ulice Slavka Gruma,
- sanacija kanalizacije v delu Lobetove ulice,
- sanacija kanalizacije na Koštialovi ulici,
- sanacija kanalizacije na Ratežu,
- sanacija kanalizacije na Košenicah.
V sklopu investicijskega vzdrževanja kanalizacijskih sistemov je MONM izvedla tudi
obnovitvena dela na objektih in opremi ter izvajala interventna popravila.
Vodovodni sistemi
Na področju investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov so bili v sodelovanju z javnim
podjetjem Komunala, zaradi dotrajanosti sanirani naslednji vodovodni odseki:
- obnova celotnega vodovodnega omrežja Stopiče - Orehek,
- obnova vodovoda v delu naselja Mali Slatnik,
- obnova vodovoda ob CČN Ločna,
- obnova vodovoda Ljubljanska cesta,
- obnova vodovoda Seidlova ulica.
V sklopu investicijskega vzdrževanja so bila izvedena tudi obnovitvena dela na objektih in
opremi ter interventna popravila v naslednjem obsegu:
- montaža merilnika motnosti Sveti Rok,
- montaža merilnika motnost v ČP Jezero,
- VH Kij zamenjava merilnika pretoka,
- jašek Revoz - Cikava, menjava merilnika,
- VH Grm - montaža merilnika klora,
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VH Ušivc - montaža merilnika klora,
VH Ždinja vas - Vzdrževalna dela (Streha, zasteklitev),
ČP Kamenje - Zamenjava merilnika pretoka ,
VH Ratež (zasteklitev, merilec nivoja, ograja, lestve),
VH Marof (obnova praznotoka in ograje),
VH Stopiče in VH Otočec (menjava vrat ),
VH Rok - podstavek in instalacije za frekvenčno črpalko,
ČP Stopiče - zamenjava vrat objektu,
VH Laze zamenjava žične ograje,
ČP Uršna sela, VH Lubanc (EKO 2x).

Ravnanje za odpadki
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov ravnanja z odpadki CeROD, v sodelovanju
z javnim podjetjem CeROD d.o.o., so bila v letu 2012 realizirana naslednja investicijska dela:
- nadgradnja plinske mreže,
- tesnjenje brežin sklede odlagališča,
- tehnološka oprema projekta Bacom.
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.
V zvezi z varovanjem voda, katere analize opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto, je urad izvajal naslednje naloge:
- spremljanje analiz reke Krke glede primernosti za kopanje,
- spremljanje analiz v zvezi s pitno vodo iz vaških vodovodov,
- spremljanje izvajanje deratizacije brežin reke Krke, Težke vode in Bršljinskega potoka.
V letu 2012 je MONM na podlagi oddaje načrta porabe za sofinanciranje investicije v skladu
z določili 21. člena ZFO -1, pridobila državna sredstva v višini 397.400 EUR. Iz naslova
strukturnih skladov je prejela evropska sredstva v višini 1.089.000 EUR.
V letu 2012 se je MONM prijavila na razpis »Razvoj regij« za sofinanciranje kanalizacije v KS
Veliki Slatnik. Črpanje pridobljenih evropskih sredstev v višini 930.756 EUR, je predvideno v
obdobju 2013-2014.
Garažna hiša pri Zdravstvenem domu Novo mesto
Z namenom dokončne uskladitve vseh dejavnikov in pridobitve potrebnih podatkov za
ekonomske izračune ter iskanju potencialnih investitorjev, je realizacija preložena v leto
2013.
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Inkubator
V letu 2012 se je nadaljevalo uresničevanje zastavljene strategije delovanja Podjetniškega
inkubatorja Podbreznik (v nadaljevanju PIP). Razvojni center Novo mesto kot upravljalec
PIP-a, skrbi za promocijo in spodbujanje mladih inovativnih podjetij za vključitev v okolje, ki
ga PIP ponuja. Vanj je že vključenih 14 inovativno naravnanih podjetij. V PIP je urejen
prostor za predinkubacijo, v katerem podjetja imajo možnost razvoja z vso strokovno
podporo. Prav tako se v PIP-u izvajajo v okviru drugih programov dodatne podjetniške
aktivnosti, s čimer se skuša to podjetniško okolje približati našemu okolju.
CESTNO GOSPODARSTVO
Naloge s področja cestnega gospodarstva so se v letu 2012 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.
Rekonstrukcije občinskih cest
Za rekonstrukcijo LC 295200 od priključka za Leskovec do priključka za Cerod in gradnjo
mostu čez Vrtaški potok v Velikih Brusnicah je bila leta 2001 izdelana projektna
dokumentacija, normativi za gradnjo cest pa so se od takrat do danes spremenili v tolikšni
meri, da rekonstrukcija ceste po tem projektu ne bi bila strokovno sprejemljiva. Neustreznost
projektnih rešitev glede na današnje stanje bi se odražala na širini vozišča, debelini voziščne
konstrukcije glede na pričakovane obremenitve, gostoto prometa, ustreznosti krivin glede na
srečanje merodajnih vozil, ipd. Projekt gradnje mostu pa ni predvidel začasno ureditev
obvozne ceste v času gradnje novega mostu, saj se obstoječi most v celoti odstrani. Iz teh
vzrokov je bila naročena novelacija projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste in
elaborat začasne prometne ureditve v območju gradnje mostu ter investicijska
dokumentacija. Vse spremljajoče pravno-premoženjske zadeve se urejajo v Uradu za
premoženjske zadeve in kmetijstvo.
Zaradi obsežnosti novelacije projektne dokumentacije, je bila investicija razdeljena v dve fazi
in sicer I. faza gradnja mostu in II. faza rekonstrukcija ceste. Izvajalec za gradnjo mostu je bil
izbran v letu 2012. Po terminskem planu bo novi most predan v uporabo predvidoma konec
maja 2013. Rekonstrukcija ceste je predvidena v letu 2013.
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Rekonstrukcije državnih cest
Načrt Mestne občine Novo mesto je bil, da se sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja
v Birčni vasi, rekonstruira tudi državna regionalna cesta skozi naselje. V ta namen je v
dogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Direkcijo RS za ceste (DRSC), MONM
pripravljala podatke za pridobivanje potrebnih zemljišč. Vendar DRSC v okviru lastne
finančne udeležbe ni zagotovila potrebnih sredstev za odkupe in realizacijo te investicije.
Rekonstrukcija regionalne ceste R2-419/1204 Novo
je predvidena v dolžini 1046 m. Sočasno se bodo
postajališča ter ostala infrastruktura (most, javna
kanalizacija). Dela na gradbišču so se pričela
rekonstrukcije ceste je maj 2013.

mesto-Šentjernej - skozi naselje Ratež
uredile površine za pešce, dvosmerna
razsvetljava, odvodnjavanje, vodovod,
januarja 2012, predviden zaključek

Izgradnja krožišča na Otočcu na R2-448/0223 je v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo in
prostor, Direkcije RS za ceste, ki je v letu 2012 izvedla javno naročilo za izbor izvajalca.
Pogodba je bila podpisana novembra 2012. Zaradi vremenskih razmer se z deli v letu 2012
še ni pričelo, krožišče bo predvidoma predano v uporabo v septembru 2013.
Izgradnja krožišča posega v območje arheološke kulturne dediščine - gomilno grobišče
Košenice, zato so bila še pred pričetkom gradnje, naročena in tudi izvedena arheološka
izkopavanja na tem območju. Arheološka izkopavanja na terenu in končno poročilo
arheoloških raziskav so bila dokončana v dogovorjenem roku, recenzija poročila s strani
pristojnega konservatorja ZVKDS OE Novo mesto, pa do konca leta 2012 še ni bila
opravljena.
Skladno z medsebojnim sporazumom med MONM in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor
Direkcijo RS za ceste, urad koordinira izvedbena del. Predvidena je izgradnja krožišča na
regionalni cesti R2-448, na katero se posredno navežeta lokalni cesti Zbure-Mačkovec in
Šolska cesta. Sočasno z ureditvijo krožišča, se na območju predvidenega posega uredijo
tudi površine za pešce, kolesarje in vsa infrastruktura, odvodnjavanje ter prometna
signalizacija.
3. 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.
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.
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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 in 62/10). 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.
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, kopališča, 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 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, ki ga bo potrebno posodobiti glede na sedanje stanje in težnje energetike v
občini.
Prenova javne razsvetljave
Leta 2012 so bile na področju energetike izvedene začetne aktivnosti za prenovo javne
razsvetljave v Mestni občini Novo mesto. 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. V zadnjih letih je bilo v Mestni
občini Novo mesto od skupno 4076 svetilk skladno z uredbo že prenovljenih 27 % svetilk. Za
preostale svetilke, ki so neskladne z uredbo, je bila v letu 2012 izdelana dokumentacija za
prenovo, s katero se je MONM javila na javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje
učinkovitosti javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 (UJR1, Uradni list RS, št. 55/2011),
in sicer za dve fazi prenove. Za 1. fazo so bila že odobrena sredstva s strani države, za 2.
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fazo prenove pa se odobritev še pričakuje. V letu 2013 bo potrebna izvedba prenove na
terenu.
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.
V letu 2012 je Mestna občina Novo mesto izvedla postopek izdelave razširjenega energetska
pregleda za stavbi Osnovna šola Bršljin in Osnovna šola Grm, za katera se je tudi uspešno
javila na javni razpis Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko
učinkovitost v javnem sektorju. Prav tako je Mestna občina Novo mesto s projektom Izvedba
razširjenega energetskega pregleda objektov Vrtec Pedenjped, Enota Pedenjped in Enota
Metka uspešno kandidirala na javni razpis za sofinanciranje ukrepov za doseganje
prihrankov pri končnih odjemalcih. Po terminskem načrtu je predviden zaključek energetskih
pregledov omenjenih vrtcev v začetku leta 2013.
Na podlagi energetskih pregledov za osnovni šoli Bršljin in Grm je bila v letu 2012 izdelana
tudi projektna dokumentacija za energetsko prenovo obeh omenjenih osnovnih šol in
Zdravstveni dom Novo mesto. Vsi trije objekti so bili predmet prijave Mestne občine Novo
mesto na javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 71/2012). Rezultati te prijave se pričakujejo v začetku leta 2013.
Energetsko knjigovodstvo
V letu 2012 je bil vzpostavljen sistem energetskega knjigovodstva in izvedeno usposabljanje
pristojnih delavcev v javnih objektih za vnašanje podatkov. Energetsko knjigovodstvo je
temeljni sistem za dobro gospodarjenje z objekti z vidika porabe energentov. Na podlagi
jasne evidence porabe v posamezni stavbi omogoča vpogled v stanje porabe in stanje
objekta, posledično pa omogoča določitev prioritetne liste ukrepov za sanacije objektov z
namenom zmanjševanja porabe energentov.

URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE
Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je maja 2009 pridobila certifikat kakovosti ISO
9001:2008 za izvajanje upravnih, strokovnih in organizacijskih postopkov občinske uprave. V
letu 2012 je v občinski upravi Mestne občine Novo mesto potekala ponovitvena presoja s
strani certifikacijske družbe TÜV SÜD Sava, d.o.o. in jo tudi uspešno zaključila.
V Mestni občini Novo mesto pojmujemo kakovost kot celovito izpolnjevanje zakonskih zahtev
na vseh področjih delovanja občinske uprave. V občinski upravi MONM se zavezujemo k
celovitemu izpolnjevanju zakonskih zahtev na vseh področjih delovanja občinske uprave.
Vsak javni uslužbenec občinske uprave je odgovoren za kakovost svojega dela in tako po
svojih najboljših močeh prispeva k nenehnemu izboljševanju storitev občinske uprave
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Mestne občine Novo mesto, zagotavljanju zanesljivih, pravilnih, ažurnih in celovitih storitev
za vse vrste uporabnikov storitev Mestne občine Novo mesto.
ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE
Z reorganizacijo Občinske uprave MONM in razdelitvijo pravnikov v druge oddelke, smo v
letu 2012 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 vse potrebne tožbe, odgovore na tožbe in priglašali
terjatve v zapuščinske postopke, postopke prisilne poravnave, likvidacije in stečaja
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 nekaterih skupščinah gospodarskih družb, katerih
družbenica je.
Pripravljali smo odgovore na odškodninske zahtevke občanov in se pogajali z
zavarovalnicami in odvetniki strank glede plačil odškodnin.
Redno smo vodili 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,
Pripravili smo načrt integritete, ki smo ga v zakonsko določenem roku posredovali
Komisiji za preprečevanje korupcije ter skladno z načrtom integritete pripravili
ustrezne ukrepe, o katerih smo seznanili zaposlene
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 občinami ali oddelki. V določenih primerih smo vodili postopek sprejema
aktov preko občinskega sveta.
izdelovali smo pravna mnenja, pripravljali odgovore na pravna vprašanja glede
postopkov in materialnega prava in 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 izvedbi postopkov javnih naročil, pri
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pripravi in izvedbi različnih koncesijskih dokumentov oziroma postopkov in pri pripravi
gradiv za občinski svet.
- Pregledali in parafirali smo pogodbe, ki jih podpiše župan, posodobili organizacijski
predpis »Priprava in pregled pogodb«, ki ga obvladujemo v sistemu TUV.
- Svetovali smo sodelavcem iz drugih oddelkov pri pisanju odločb 1. stopnje, poleg
tega pa smo sami izdali nekatere zahtevnejše odločbe v upravnem postopku prve
stopnje.
Redno smo dopolnjevali evidenco ustanoviteljskih pravic MONM.
ODDELEK ZA KADROVSKE ZADEVE
Organizacija Občinske uprave Mestne občine Novo mesto v letu 2012 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 leto 2012 in sprejetega proračuna Mestne
občine Novo mesto za leto 2012.
Organizacijske enote občinske uprave in število izvajalcev na dan 31. 12. 2012:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

župan – 1 funkcionar,
direktor občinske uprave –1 javni uslužbenec,
kabinet župana – 5 javnih uslužbencev, od tega:
o oddelek za občinski svet – 2 javna uslužbenca,
delovno mesto izven organizacijskih enot – 1 javni uslužbenec,
urad za splošne zadeve – 15 javnih uslužbencev (1 javna uslužbenka opravlja ½
delovnega časa), od tega:
o oddelek za pravne zadeve – 2 javni uslužbenki,
o oddelek za kadrovske zadeve – 2 javni uslužbenki,
o oddelek za informatiko – 2 javna uslužbenca,
o oddelek za upravno poslovanje – 4 javni uslužbenci,
urad za finance in računovodstvo - 8 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 – 4 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 – 6 javnih uslužbencev,
občinski inšpektorat – 7 javnih uslužbencev, od tega:
o mestno redarstvo – 3 javni uslužbenci.
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V občinski upravi Mestne občine Novo mesto je bilo na dan 31. 12. 2012 zaposlenih 84
javnih uslužbencev, od tega 55 žensk ali 65 % in 29 moških ali 35 %.
V letu 2012 je prenehalo delovno razmerje javnim uslužbencem na naslednjih delovnih
mestih:
Delovno mesto

Datum prenehanja

- računovodja VII/2-III
- vodja oddelka za pravne zadeve
- vodja kabineta župana
- strokovni sodelavec V

Dejanska stop. izob.

31. 7. 2012
31. 7. 2012
31. 8. 2012
13. 11. 2012

VI
VII/2
VII/2
V

V letu 2012 so se zaposlili javni uslužbenci na naslednjih delovnih mestih:
Delovno mesto

Datum prihoda

- sistemski administrator VII2-II
- vodja urada za šolstvo, šport in mladino
- računovodja VII/2-II

12. 3. 2012
1. 4. 2012
1. 9. 2012

Dejanska stop. izob.
VII/1
VII/2
VII/2

Kvalifikacijska struktura (dejanska izobrazba) zaposlenih v občinski upravi na dan 31. 12.
2012:
VIII. (znanstveni mag.)
VII/2. (strokovni mag.)
VII/2. (spec.)
VII/2. (univ.)
VII/1. (visok.)
VI. (višja)
V. (srednja)
IV. (3-letna)

5
6
3
39
18
6
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 sprem. in dopol.
Zaposleni v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto so se v letu 2012 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 88 javnih uslužbencev sodelovalo 59 javnih
uslužbencev, kar pomeni 67% prisotnih zaposlenih. Nekateri med njimi so se usposabljanj
udeležili večkrat.
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ODDELEK ZA INFORMATIKO
Redne naloge izvedene v letu 2012:
- redna letna nabava in instalacija računalniške opreme,
- vzdrževanje informacijskega sistema v občinski upravi in pomoč uporabnikom pri delu z
računalniško opremo,
- vzdrževanje in posodabljanje spletnega portala občine,
- pomoč pri objavah na portalu krajevnih skupnosti in na portalu revije Rast,
- vzdrževanje in nadgradnja lastnih programskih rešitev za podporo procesom
odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, odmera komunalnega prispevka,
izplačilo denarnih pomoči, izplačila subvencij v kmetijstvu, izplačila pomoči za novorojence,
blagajna za upravne takse,
- sodelovanje in informacijska podpora v sistemu vodenja kakovosti po ISO 9001.

Enkratne naloge izvedene v letu 2012:
- načrtovanje in sodelovanje pri izdelavi simbolnega spletnega zemljevida za turiste in druge
uporabnike,
- načrtovanje in sodelovanje pri izdelavi spletnega sistema za svetniška vprašanja,
- načrtovanje in sodelovanje pri izdelavi spletnega portala Kronist Novega mesta,
- uvedba uporabe sistema e-Poizvedbe za upravne postopke, v katerih se pridobivajo
podatki o premoženjskem stanju,
- vgradnja infomata v projektu Zgodovinska mesta,
- načrtovanje javnega brezžičnega Wi-Fi omrežja na ožjem območju mesta,
- uvedba GPS za pomoč pri delu občinskega inšpektortata,
- uvedba uporabe sistema e-Izvršbe.
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 gradiva imenovan EPP.
leto 2012
vhodni dokumenti
izhodni dokumenti
lastni in sejni dokumenti
število novih
neevidenčnih dokumentov
število novih upravnih
zadev
število nerešenih upravnih
zadev
število rešenih in

13.167
10.223
10.609
3.044
6.639
1.778
648
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nearhiviranih zadev
število rešenih in
arhiviranih zadev
število izločenih zadev
(uničenje)
število odbranih zadev v
pokrajinski arhiv

4.127
4.670
glej podatek
spodaj

V pristojni državni arhiv smo v decembru 2012 predali 36,5 tekočih metrov arhivskega
gradiva iz obdobja od leta 1963 do vključno 1994.
Odposlana pošta
V letu 2012 je občinska uprava odposlala 8.108 navadnih in 6.326 priporočenih pošiljk.
2012
navadne pošiljke
priporočene pošiljke

8.108
6.326

Blagajna
Na podlagi določil Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) je bilo v
letu 2012 vplačanih 13.281,96 EUR upravnih taks, od tega 2.056,56 EUR negotovinskih
plačil ter 11.225,40 EUR gotovinskih plačil.

URAD ZA PREMOŽENSJKE 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. Do sprejetja odloka
je v občinski upravi delovala služba za premoženjske zadeve, ki je bila sestavni del oddelka
za razvoj in premoženjske zadeve.
V sklopu pristojnosti Mestne občine Novo mesto in na osnovi zakonskih določil Urad za
premoženjske zadeve in kmetijstvo:
• razpolaga (prodaja, menja ali na kakšen drug način odtujuje) in upravlja z zemljišči v
lasti mestne občine, z izjemo javnih površin in grajenega javnega dobra ter pridobiva
zemljišča;
• gospodari s stanovanji in poslovnimi prostori;
• opravlja naslednje naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, lova
in ribolova.
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Pregled pomembnejših načrtovanih nalog v letu 2012
Prodaja zemljišč
• Priprava Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto za leto 2012 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 2012 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 zemljišču
Stanovanjsko gospodarstvo
• Reševanje stanovanjskih problemov občanov,
• Oddaja poslovnih prostorov v najem
• Izdaja odločb neprofitnih in tržnih subvencij
Kmetijstvo in gozdarstvo
• Dodelitev nepovratnih sredstev za področje kmetijstva
• Elementarne nesreče
• Zavetišče za živali –skrb za živali
1. RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM TER
PRIDOBIVANJE STVARNEGA PREMOŽENJA
1.1. 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 in 75/12) in
• Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11 in 42/12).
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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 2012, ki ga je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel sočasno
s sprejetjem Proračuna za leto 2012 in sicer na 12. seji dne 16.2.2012. 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
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.
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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 2012 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 79 posamičnih programov 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 54 zapisnikov za predmete prodaje),
• izvesti podpis pogodb (45 kupoprodajnih pogodb ) in
• preveriti izstavitev in plačilo računa ter izpeljati postopek pri notarju in davčnem
uradu.
V letu 2012 so bili izvedeni postopki za javne dražbe, objavljene v Uradnem listu RS:
1.
DRAŽBA Uradni list RS, št. 26/2012, z dne 6. 4. 2012 (javna dražba za prodajo
nepremičnin, izvedena dne 23. 4. 2012);
2.
DRAŽBA Uradni list RS, št. 38/2012, z dne 25. 5. 2012 (javna dražba za prodajo
nepremičnin, izvedena dne 13. 6. 2012);
3.
DRAŽBA Uradni list RS, št. 55/2012, z dne 20. 7. 2012 (javna dražba za prodajo
nepremičnin, izvedena dne 8. 8. 2012);
4.
DRAŽBA Uradni list RS, št. 71/2012, z dne 21. 9. 2012 (javna dražba za prodajo
nepremičnin, izvedena dne 8. 10. 2012);
5.
DRAŽBA Uradni list RS, št. 79/2012, z dne 19. 10. 2012 (javna dražba za prodajo
nepremičnin, izvedena dne 7. 11. 2012);
6.
DRAŽBA Uradni list RS, št. 90/2012, z dne 30. 11. 2012 (javna dražba za prodajo
nepremičnin, izvedena dne 17. 12. 2012);
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TABELA: Pregled prodanih nepremičnin v letu 2012
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k .o.

1.

Brusnice

3285/2

182

2.

Bršljin

433/29

312

3.

Bršljin

433/31

394

4.

Bršljin

434/43

3350

5.

Bršljin

434/45

170

276/1

862

277/3

151

6.

7.

Bršljin

Bršljin

parc. št

PRODANO v EUR

Način prodaje

5.760,00 z DDV-jem

neposredna pogodba

168.744,18

javna dražba

367.555,65

neposredna pogodba - menjalna pogodba

76.920,00

javna dražba

izm era v m 2

Zap.št.

277/5

738

433/27

1098

434/35

1150

434/49

620

434/47

1993

434/53

1034

1036/8

1559

894/4

102

872/15

8

872/8

674

872/14

89

889/21

71

889/17

338

8.

Bršljin

1061/6

769

22.000,00

javna dražba

9.

Bršljin

1061/4

150

4.400,00

javna dražba

578/106

22

1071/17

92

6.070,59

neposredna pogodba

587/29

21

10.

Bršljin

11.

Bršljin

12.

Bršljin

13.

Kandija

14.

Kandija

15.

578/132
578/97
1061/6

neposredna pogodba

266

919

26.136,36

javna dražba

1375/0

496

37.440,00

neposredna pogodba –

1376/4

128

Lakovnice

2339/5

340

4.955,00

neposredna pogodba – menjalna pogodba

16.

Gotna vas

1079/3

187

7.480,00

javna dražba

17.

Cerovec

1067/25

376

6.768,00

neposredna pogodba

18.

Cerovec

2003/63

168

3.348,00

neposredna pogodba

4596/7

132
6.120,00

neposredna pogodba

19.

Cerovec

1061/4

4600/4

58

2294/3

150

menjalna pogodba

20.

Cerovec

1067/28

6849

3.425,00

neposredna pogodba

21.

Ždinja vas

2505/7

252

4.380,00

neposredna pogodba

22.

Stopiče

2275/2

30

600,00

neposredna pogodba

23.

Šentpeter

160/276

60

3.480,00

neposredna pogodba

24.

Novo mesto

1076

55

3.850,00

neposredna pogodba

25.

Ragovo

301/25

92

5.980,00

neposredna pogodba

26.

Dobindol

4114/10

91

menjava

neposredna pogodba

27.

Dobindol

3012/11

7,48

razdružitev solastnine

neposredna pogodba

28.

Dobindol

3012/12

10,84

razdružitev solastnine

neposredna pogodba

710

neposredna pogodba

29.

Dobindol

3.900,00

neposredna pogodba

30.

Dobindol

4114/7

25

4114/8

117

4114/12

2

4114/13

193
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Nepremičnine, ki na javnih dražbah 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 2012 je bilo na strani prihodkov – 72 Kapitalski prihodki načrtovano 1.327.919 EUR iz naslova prodaje nepremičnega premoženja. Realiziranih
prihodkov iz sklenjenih pogodb iz prodaje je bilo 725.634,84 EUR ali 54,64 %.

1.2. Nakup zemljišč
Zemljišča so se odkupovala v skladu z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2012, ki ga je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel
sočasno s sprejetjem Proračuna za leto 2012. 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 2012 izvajalo tudi ob
pomoči zunanjih pravnih sodelavcev, pravne službe in urada za gospodarske javne službe.
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TABELA: Pregled nepremičnin, ki so bile pridobljene v letu 2012
Zap.
k.o.
parc.
izmera v
prodano v EUR
št.
št.
m2
434/5
220
1.
Bršljin

način prodaje

2.

Bršljin

434/6

134

3.

Bršljin

434/7

211

4.

Bršljin

434/8

2330

5.

Bršljin

434/10

673

6.

Bršljin

434/11

412

7.

Bršljin

434/12

1436

8.

Bršljin

434/13

399

9.
10.

Bršljin

434/18

615

11.

Bršljin
Bršljin

434/19
434/25

252
216

12.

Bršljin

434/27

276

13.

Bršljin

434/29

3

14.

434/30

20

15.

Bršljin
Bršljin

434/31

1264

16.

Bršljin

434/32

33

17.
18.

Bršljin

434/33

684

Bršljin

434/40

24

19.
20.

Bršljin
Bršljin

149/12
578/127

25
17

21.

Bršljin

578/88

84

neposredna pogodba

22.

Bršljin

578/90

109

neposredna pogodba

23.
24.

Bršljin
Kandija

578/130
1375

38
420

25.
26.

129
51

27.

Kandija
1376/4
Novo
1158/22
mesto
Lakovnice 1900/3

28.
29.

Lakovnice 1903/3
Lakovnice 1903/7

5
70

30.

Lakovnice 1903/8

195

31.
32.
33.
34.
35.

Stopiče
Šmihel
Ragovo
Ragovo
Gotna
vas
Brusnice
Šentpeter

412/3
514/14
295/31
322/2
190/4

1817
147
423
71
90

5.451
4.410,00
21.150,00
4.970,00
3.000,00

neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba

2991/6
63/28

177
235

1.299,00
2.500,00

neposredna pogodba
neposredna pogodba

36.
37.

367.435,86
brez DDV-ja

1.325,00

767,00
36.000
brez DDV-ja

neposredna pogodba –
menjalna pogodba

neposredna pogodba
neposredna pogodba

menjava
neposredna pogodba –
menjalna pogodba

74
6.880

neposredna pogodba –
menjalna pogodba
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TABELA: Pregled uskladitvenih zadev v letu 2012 - na nepremičninah v lasti MO NM brez kupnine ali odškodnine
Zap.
št.
1.

k.o.
Novo
mesto
Kandija

2.
Kandija
3.
Šmihel pri
NM
4.
Kandija
5.
Kandija
6.
Bršljin
7.
Bršljin
8.
Bršljin
9.
Bršljin
10.
Bršljin
11.

parc. št.
1539/0
posamezni del
stavbe št. 6 v
stavbi št. 212
posamezni del
stavbe št. 17 v
stavbi št. 792
posamezni del
stavbe št. 25 v
stavbi št. 180
posamezni del
stavbe št. 46 v
stavbi št. 795
posamezni del
stavbe št. 49 v
stavbi št. 795
posamezni del
stavbe št. 26 v
stavbi št. 988
posamezni del
stavbe št. 1 v
stavbi št. 977
posamezni del
stavbe št. 2 v
stavbi št. 977
posamezni del
stavbe št. 4 v
stavbi št. 977
posamezni del
stavbe št. 6 v
stavbi št. 977

lastniški
delež
359/3000
1/1

način obremenitve
neposredna pogodba za 2
stanovanji
neposredna pogodba

1/1

neposredna pogodba –
MORS

1/1

neposredna pogodba –
MORS

1/1

neposredna pogodba –
MORS

1/1

neposredna pogodba –
MORS

1/1

neposredna pogodba –
MORS

1/1

neposredna pogodba –
MORS

1/1

neposredna pogodba –
MORS

1/1

neposredna pogodba –
MORS

1/1

neposredna pogodba –
MORS

1.3. 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 2011 je bilo izdanih 88 potrdil o neuveljavljanju predkupne pravice občine.
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1.4. Zemljišča oddana v zakup
V letu 2012 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 11 pogodb za kratkoročni najem zemljišč za izvajanje javnih prireditev.
Najemniki so razvidni iz tabele.
TABELA: Pregled kratkoročnih najemov
Zap.št

Najemnik

1.

ZSSS

2.

Društvo Rokoroki

3.

Zavod za turizem

4.

Zavod za turizem

5.

Artiris cvetlični bar

6.

Rdeči Križ

7.

Steg
Združenje za ekološko
kmetovanje

8.
9.
10.

Retelj Ana
Zveza svobodnih
sindikatov

11.

Engrotuš d.d.

k.o.
Novo
mesto
Novo
mesto
Novo
mesto
Novo
mesto
Novo
mesto
Novo
mesto
Novo
mesto
Novo
mesto
Novo
mesto
Novo
mesto
Šmihel
pri NM

parc.št.

vrednost

1326/4

brezplačno

1643

brezplačno

1643

brezplačno

1643

brezplačno

922/1

izračunana
samo taksa

1641

brezplačno

1641

brezplačno

1643

520

1643

razveljavitev
pogodbe

1326/4

brezplačno

1383/7

150
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1.5. Ustanovitev stavbnih pravic in služnosti
TABELA: Pregled ustanovljenih stavbnih pravic v letu 2012 - na nepremičninah v lasti MO
NM
Zap.
k.o.
parc.
izmera v
odškodnina v
način obremenitve
2
št.
št.
m
EUR
Novo
1742/0
3,75
172,50 –
neposredna pogodba
1.
brez DDV-ja
mesto
2.
Gabrje
*108
108
brezplačno
neposredna pogodba

TABELA:Pregled ustanovljenih stavbnih pravic v letu 2012 - na nepremičninah v lasti drugih
oseb
Zap.
k.o.
parc.
izmera v
odškodnina v
način obremenitve
2
št.
št.
m
EUR
1.
Brusnice
1354/0
396
1.021,68
neposredna pogodba

V letu 2012 je bilo sklenjenih 23 služnostnih pogodb z obremenitvijo za določeno obdobje.
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TABELA: Pregled nepremičnin, na katerih je bila dodeljena služnostna pravica
Zap. št.
1

Služnostni upravičenec
2

k.o.
3

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

Istrabenz plini d.o.o.
Istrabenz plini d.o.o.
Istrabenz plini d.o.o.
Pavlič Franc, Male Brusnice 8
Šolski center Novo mesto
Telekom Slovenije d.d.
Telekom Slovenije d.d.

Novo mesto
Šmihel
Kandija
Brusnice
Šmihel
Stopiče
Daljni vrh

8.
9.
10.
11.
12.

Telekom Slovenije d.d.
Elektro Ljubljana
Elektro Ljubljana
Elektro Ljubljana
Elektro Ljubljana

Bršljin
Novo mesto
Gotna vas
Šentpeter
Bršljin

13.

Elektro Ljubljana

Ždinja vas

14.

Elektro Ljubljana

Smolenja vas

15.

Elektro Ljubljana
Elektro Ljubljana

Potov vrh
Stopiče

Elektro Ljubljana
Elektro Ljubljana

Daljnji vrh
Črešnjice
Gotna vas
Bršljin
Novo mesto
Cerovec
Šentpeter

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Parc. številka
4
1151, 1155
1381/7, 1382/3, 1383/7
44
498,50
470/5, 470/8
1259,00
104/8, 136/6, 137/2, 216/5, 218/4, 518/2, 519/5,
589/4, 589/6, 884/2, 1149
1066/1
969, 953/2
849/7, 1185/2, 1175, 1172
160/235
1061/6, 234/4, 234/1, 1014/1, 578/82, 578/101,
578/76, 587/23, 587/30, 587/31, 1071/10, 1071/16
1143, 1142, 1141, 1140, 1132/1, 1113/2, 1117/5
1106, 1139, 1138/1, 1116/2, 1116/4
2549, 2469/8, 2469/3, 2092/27, 2468/17, 2467/1
2465/1, 2459/3, 2464/7, 2468/19, 2467/2, 2467/8
2524, 2465/8, 2465/6, 2465/7, 2465/5, 2525/1,
2525/3, 2469/6, 2467/7, 2464/6
2188/1, 2183/1, 2189/2, 1175/9, 1175/11, 2141/2
2160/18, 2191/2, 2182, 2192/1
1735/1, 1825/4
1412, 2325, 2317, 1925/73, 1925/77, 1925/76
1925/78, 1925/79, 1925/80, 1925/81, 2316, 2320,
2322, 2321, 2314, 2331, 2335, 1925/85, 1925/84,
1190, 1376, 1259/1
1111/1, 877/1, 743, 1148, 884/2, 1147/1
2840/12, 2840/14, 2840/13
1038,00
234/7
1653, 1643
1067/8
160/235

2. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN GOSPODARJENJE S POSLOVNIMI
PROSTORI
2.1.
Reševanje stanovanjskih razmer in vprašanj občanov
Tudi v letu 2012 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 2012 so:
•
•
•

vloge za pridobitev, najem ali zamenjavo neprofitnega stanovanja in obvestila o
spremenjenih okoliščinah: 9 obravnavanih vlog;
izveden postopek izredne dodelitve stanovanja v podnajem (v lasti Zarje)in izdaja
soglasja za podaljšanj najemne pogodbe za stanovanje v lasti Zarje;
evidentirali nove prosilce za neprofitna stanovanja v letu 2012 - 48 prosilcev;
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•

•
•

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.

2.2.

Gospodarjenje s poslovnimi prostor in ostale zadeve, povezane z poslovnostanovanjskimi objekti
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 2012 so bili izvedeni naslednji postopki:
•
•
•
•

•

prejem vlog za evidentiranje poslovnih prostorov: 2 vlogi;
vloge za vpis v register upravnikov: izdanih 6 odločb o vpisu v register upravnikov,
vloge za dodelitve poslovnih prostorov, soglasja k uporabi poslovnih prostorov v
lasti MONM in ostale zadeve;
izvedba postopkov dodelitve poslovnega prostora v brezplačno uporabo in za
podaljšanje že obstoječih najemnih pogodb za poslovne prostore v lasti Mestne
občine Novo mesto, katerih je potekel čas veljavnosti najema in sicer podaljšanje
pogodbenih razmerij 7 najemnikom;
urejanje najemniških razmerij za poslovne objekte v Drgančevju;

2.3.
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.
Delu upravičencev smo iz proračunskih postavk za subvencije najemnin v letu 2012
izplačevali zneske še po starih, iztekajočih se odločbah MO NM iz leta 2011. Nove odločbe
upravičencem pa naj bi začeli CSD izdajati najkasneje v dveh mesecih od prejetja vlog s
1.1. 2012. Vendar pa je, zaradi nedelovanja računalniškega programa ter privajanja CSD na
novo vsebinsko področje, pri izdajanju odločb vseskozi prihajalo do velikih zamud in
neskladij, ki jih je potrebno s CSD še vedno usklajevati sproti.
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Med datumom oddaje vloge ter izdaje odločbe je tako prihajalo včasih tudi do polletnih
zamud ali še več. Zaradi tega smo po Zakonu o dodatnih interventnih ukrepih našim starim
upravičencem, ki so imeli pred 1.1. 2012 še veljavne odločbe MO NM, vendar so jim po tem
roku potekle, CSD pa še kljub prejetim vlogam ni izdal novih odločb, kar nekaj časa
izplačevali akontacije najemnine. S tem smo lahko vsaj deloma omilili že tako velike finančne
stiske naših občanov.
Pridobivanje podatkov CSD za upravičence iz različnih virov, nedelovanje računalniškega
sistema CSD, pomanjkljivi podatki, ki nam jih CSD pošilja prek distribucijskega modula; vse
to je prispevalo k velikim zamuda pri izdajanju odločb upravičencem pa tudi k pogostim
napakam, na katere smo morali CSD večkrat sproti opozarjati.
Zaradi omenjenih zamud CSD je bilo pri več kot polovici izdanih odločb uveljavljeno plačilo
subvencij za več mesecev za nazaj, za kar smo morali na MO NM še dodatno pripravljati in
izplačevati poračune. Ker mesečnih zneskov izplačil ni bilo mogoče vnaprej predvideti, smo
na koncu proračunskega leta 2012 na postavko subvencij najemnin prerazporedili še
dodatna sredstva.
2.4.
Pridobitev novih stanovanj
Vlada RS je na posamezne občine v decembru 2012 neodplačno prenesla lastninsko pravico
na zemljiškoknjižno urejenih stanovanjih.
Na Mestno občino Novo mesto je prenesla 8 stanovanj. Naslovi stanovanj in številka
posameznega dela stavbe je razvidna iz priložene tabele.

Stanovanja so v slabem stanju in stara, zato bo potrebno v letu 2013 zagotoviti sredstva za
prenovo stanovanj. Hkrati bo potrebno pripraviti razpis za prednostno listo upravičencev do
stanovanj in nato na osnovi potrjene prednostne liste oddati stanovanja.
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2.5.
•
•

•
•
•

Ostale zadeve

Kontinuirano delo s strankami.
Vodenje registrov oziroma evidenc:
- register upravnikov,
- seznam prosilcev neprofitnih stanovanj
- evidenca najemnikov poslovnih prostorov MONM,
- evidenca najemnih pogodb poslovnih prostorov,
- evidenca računov na proračunski postavki 18 stanovanjsko gospodarstvo,
- mesečna priprava odredb za izplačilo subvencij k neprofitni in tržni najemnini z
specifikacijo upravičencev.
Preverjanje in izdaja soglasij upravljavcu stanovanj in poslovnih prostorov v lasti MONM
za vzdrževalna in obnovitvena dela.
Terenski ogledi poslovnih prostorov in stanovanj (primopredaje, ugotavljanje dejanskega
stanja,).
Reševanje drugih tekočih in nepredvidenih nalog in po potrebi dajanje informacij
notranjim ter zunanjim uporabnikom.

3. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
3.1. Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2012
Na področju kmetijstva smo v Mestni občini Novo mesto tudi v letu 2012 v skladu s
Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo
mesto za programsko obdobje 2007 - 2013 (Ur.l. RS, št. 51/07) objavili in izvedli Javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Novo mesto v letu 2012 (Ur.l. RS, št. 26/2012).
Razpisanih je bilo šest ukrepov (razvidnih iz preglednice 1), in sicer: investicije v dopolnilne
dejavnosti na kmetijah, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, investicije v kmetijska
gospodarstva, varstvo tradicionalne krajine in stavb, pomoč za zaokrožitev zemljišč ter
zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu. Za navedene ukrepe je bilo v proračunu in z
razpisom namenjenih skupaj 125.700,00 EUR, realizacija vseh ukrepov skupaj pa je bila
120. 452,00 EUR; dodatno je bilo za področje gozdarstva namenjenih še 2.000,00 EUR, tako
da je bila dejanska realizacija na področju kmetijstva in gozdarstva 122.452,00 EUR oziroma
97,42 odstotna glede na planirano.
Pri navedenih ukrepih s področja kmetijstva in razvoja podeželja smo sofinancirali 110 vlog,
tj. le 4 vloge manj kot v letu 2011 (114). Opazno (skoraj za 250.000,00 EUR) se je v letu
2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšala skupna investicijska vrednost prejetih vlog s strani
upravičencev, ki je znašala 549.954,82 EUR brez DDV (v letu 2011 pa 798.682,71 EUR brez
DDV), kar kaže na močno zmanjšanje investicijske zmožnosti kmetijskih gospodarstev.
Omenjeno stanje je odraz trajajoče finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela tudi
področje kmetijstva in posredno tudi same kmete.
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V postopku javnega razpisa smo zaradi normativnih zahtev (razpisani ukrepi so opredeljeni
kot državne pomoči) obravnavali posameznega upravičenca v dveh postopkih. Najprej v
postopku obravnave vloge upravičenca za odobritev finančnih sredstev; v drugem delu
razpisa pa v postopku obravnave zahtevka upravičenca za izplačilo finančnih sredstev s
poročilom o izvedenih aktivnostih. Od tu tudi razlika s pogodbo odobrenimi sredstvi in
izplačanimi sredstvi: vrednost sklenjenih pogodb je znašala 131.965,37 EUR, dejansko pa je
bilo izplačano upravičencem po sklenjenih pogodbah 120.452,07 EUR (razlika razvidna iz
preglednice 1).
Tabela: Realizacija proračuna na področju ukrepov v kmetijstvu v letu 2012 po Pravilniku o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za
programsko obdobje 2007- 2013 (v EUR)
PRORAČ.
POSTAV.
14042102

14042108

14042114

14042114

14042114

14042114

14042115
14042117

SKUPAJ

VRSTA UKREPA
PO PRAVILNIKU
Investicije v dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
(ukrep 7)
Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij
(ukrep 3)
Investicije v kmetijska
gospodarstva - stroji in
oprema (ukrep 1)
Investicije v kmetijska
gospodarstva agromelioracije
(ukrep1)
Investicije v kmetijska
gospodarst. - večletni
nasadi (ukrep 1)
Varstvo tradicionalne
krajine in stavb (ukrep
2)
Zaokrožitev zemljišč
(ukrep 4)
Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu
(ukrep 6)

INVESTIC.
VREDNOS
T VLOG

ŠT.
VLOG

VREDNOST
POGODB

IZPLAČILO
PO
POGODBAH

ŠT.
IZPL.
ZAHT:

11.540,00

2

4.999,13

4.999,13

2

3.036,59

17

3.036,59

3.036,59

17

398.989,33

55

65.833,24

57.913,19

52

94.314,41

20

26.879,61

25.560,83

19

2881,00

2

821,08

821,08

2

5.520,00

1

2.999,99

3.000,00

1

7.495,07

9

7.495,07

7.495,07

9

26.178,42
549.954,82

9
115

19.900,65
131.965,37

17.626,18
120.452,07

8
110

Ukrep Investicije v kmetijska gospodarstva predstavlja enega od najpomembnejših
razpisanih ukrepov tako po vsebinski kot po finančni plati. Zanj je bilo tudi v letu 2012 največ
zanimanja med vlagatelji oz. upravičenci, kar dokazuje 78 prejetih vlog vlagateljev.
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Sofinancirali smo skupaj 74 zahtevkov, za katere je bilo izplačanih 87.295,00 EUR, in sicer
za naslednje namene:
- za nakup kmetijskih strojev in opreme je bilo sofinanciranih 52 zahtevkov upravičencev v
deležu 16,5 % od upravičenih stroškov, za agromelioracije (ureditev kmetijskih zemljišč) je
bilo sofinanciranih 19 zahtevkov upravičencev in 2 zahtevka za postavitev večletnega
nasada – oboje v deležu 28,5 %; 3 vlagatelji oz. upravičenci so naknadno odstopil od vloge
oz. podpisane pogodbe zaradi finančne nezmožnosti izvedbe načrtovane investicije.
- za ukrep Varstvo tradicionalne krajine in stavb (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, je
prispela le 1 vloga upravičenca. Občina je v višini 3.000,00 EUR sofinancirala obnovo
kozolca, za katerega je bilo predhodno pridobljeno pozitivno mnenje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
Znotraj navedene postavke smo krili stroške Zavodu za gozdove Slovenije, OE Novo mesto
za izdelavo elaborata za gozdove v lasti Mestne občine Novo mesto in izdelavo letnega
programa dela za iste gozdove – skupaj 2.000,00 EUR.
Pri ukrepu Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu so bila sredstva namenjena
sofinanciranju dveh kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjata z dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji, in sicer: prvo s predelavo sadja, drugo pa s predelavo, obdelavo in dodelavo lesa na
kmetiji.
Ukrep Plačilo zavarovalnih premij 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 17 zahtevkov upravičencev, ki se ukvarjajo s prirejo mleka na pretežno živinorejskih
kmetijah.
Pri ukrepu Zaokrožitve zemljišč smo upravičencem financirali 100 % upravičenih stroškov
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 9 vlog oz. financirali 9
zahtevkov upravičencev.
Ukrep Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu je namenjen sofinanciranju delovanja
društev oz. združenj, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja. Zanj smo v letu 2012
prejeli 9 vlog upravičencev v skupni višini 26.178,42 EUR, po zahtevkih pa izplačali 8-im
društvom 17.626,70 EUR (eno društvo odstopilo od vloge). Delež sofinanciranja je pri
navedenem ukrepu znašal 76,02 % in je bil enoten za vsa društva in združenje.
3.2. ELEMENTARNE NESREČE – opravljanje nalog po Zakonu o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami in Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč
Celotno območje občine je v letu 2012 prizadela suša. Po Sklepu o izdelavi predhodne
ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012 Uprave RS za
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zaščito in reševanje (z dne 23. 8. 2012) so člani občinske in regijske komisije za
ocenjevanje škode po naravnih nesrečah v Mestni občini Novo mesto opravili ogled
prizadetih območij in pripravili predhodno oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji na
prizadetih kmetijskih kulturah zaradi posledic suše. Škoda se je ocenjevala na: koruzi (za
zrnje in silažo), travinju, travno-deteljnih oz. deteljno-travnih mešanicah (zasejanih v letu
2012), strniščnih posevkih in vrtninah ter intenzivnih sadovnjakih.
Na podlagi sklepa o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v
letu 2012 (z dne 2. 10. 2012) je občina z obvestilom župana o zbiranju vlog oškodovancev
začela s kampanjo zbiranja vlog (trajala od 8. 10. 2012 do 15. 10.2012). Sledil je vnos vlog v
državni program - aplikacijo Ajda, ki se je zaključil 7. 11. 2011. Rok za vnos vlog je bil
večkrat podaljšan za vse občine zaradi velikega obsega dela ter s tem povezanim
vsakodnevnih zastojev in napak na strežniku Uprave RS za zaščito in reševanje, ki so
onemogočali tekoče delo.
Vseh vlog, ki smo jih prejeli, obdelali in vnesli v program je bilo 277 (od teh je bilo 30 vlog
odstopljenih s strani drugih občin).
Škoda po suši na navedenih kmetijskih kulturah na območju Mestne občine Novo mesto je
prizadela 1.866,29 ha površin (poškodovane površine) in je bila ocenjena na
416.065,59 EUR.
3.3. Promocija zdrave prehrane – ekološkega kmetijstva
V letu 2012 smo sodelovali z Združenjem za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in
Bele krajine pri izvedbi 7. eko praznika v Novem mestu (1. 6. 2012). V sklopu praznika je
izveden tudi posvet z naslovom » Ne zastrupljajmo naših otrok«. Skrbeli smo za nemoteno
delovanje ekološke tržnice v mestnem jedru, ki deluje znotraj navedenega združenja. Prav
tako smo finančno podprli (ob prijavi združenja na javni razpis za področje kmetijstva in
podeželja) izvedbo eko praznika, izobraževalne dejavnosti združenja in promocijo zdrave
prehrane (natis zloženke).
3.4. Stalne naloge, izvedene na področju kmetijstva v letu 2011
- 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)
- posredovanje podatkov o prejemnikih občinskih subvencij (Davčni urad Novo mesto)
- izdaja potrdil o prejemu sredstev iz občinskega proračuna za obdobje zadnjih 5-tih let
upravičencem – kmetom, ki se prijavljajo na razpise Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano oz. Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 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 z društvi, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja
- izdaja dovoljenja pri opravljanju gostinske dejavnosti na kmetijah, ki se ukvarjajo z
dopolnilno dejavnostjo
- sodelovanje z Oddelkom za prostor pri zagotavljanju prostorskih možnosti za razvoj
perspektivnih kmetij na obstoječih lokacijah in pri selitvah kmetij zaradi prostorskih omejitev
- sodelovanje pri pripravi izhodišč za projektne naloge, ki se nanašajo na področje kmetijstva
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- 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.
3.5. ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI – skrb za zapuščenih živali v občini
Sredstva so bila namenjena imetniku zavetišča za kritje stroškov namestitve in oskrbe
zapuščenih živali v zavetišču, in sicer: plačilu bivalnih prostorov (boksov), oskrbnine in dela
na terenu, in sicer za oskrbo zapuščenih psov iz celotnega leta 2011 in 2012.
Do meseca oktobra 2012 je občina krila Zavetišču za živali – Turk, k.d., Zajčji vrh pri
Stopičah stroške za oskrbo zapuščenih živali, sprejetih v zavetišče v letu 2011. Razlog
navedenemu stanju so bili zamiki, nastali pri plačilu računov iz preteklosti, tako da je na
postavki v navedem obdobju letno primanjkovalo dobrih 20.000,00 EUR. Z novembrskim
rebalansom povečana finančna sredstva na postavki (iz 40.000,00 EUR na 60.000,00 EUR)
so bila namenjena kritju stroškov oskrbe zapuščenih živali, sprejetih v zavetišče v tekočem
letu 2012.
V letu 2011 je zavetišče občini izstavilo račune za skupaj 179 psov (7 iz leta 2010, 96 iz leta
2011 in 76 iz leta 2012), za katere je bilo skladno z zakonom obračunanih 5092 oskrbnih dni.
Oddanih je bilo 111 psov (62 %), poginili so 4 psi (2,5 %), evtanaziranih pa je bilo 60 psov
(33 %), v zavetišču ostajajo še 4 psi. Najpogostejši vzroki evtanazij so bili: starost, bolezen,
agresivnost ter bivanje več kot 30 dni v zavetišču.
Realizacija na postavki je bila 55.238,15 EUR oz. 92,08 % glede na planirano. Zadnji izdan
račun s strani zavetišča v višini 3.015,03 za 10 psov v letu 2012, se je zaradi upoštevanja
valute plačila prenesel v izplačilo v leto 2013.
Cena 30-dnevne oskrbe za psa skupaj z boksi je v letu 2012 znašala povprečno 309,00 EUR
z DDV.
3.6. GOZDARSTVO
Izvajanje javne službe v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto temelji na osnovni
koncesijski pogodbi, sklenjeni med občino in Gozdnim gospodarstvom Novo mesto d.d. in
zajema sečnjo in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in
gojitvenih del, gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture ter vseh drugih del, ki so
potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozda.
Skladno z navedeno pogodbo smo tudi v letu 2012 izvajali določila te koncesijske pogodbe:
pripravili program del v gozdovih v lasti MONM, preverjali cenik gozdnih sortimentov ter
stroškov dela, obračunavali koncesnino koncesionarju ter spremljali in vršili nadzor nad
koncesijo. Plačilo odškodnine za koncesijo je za leto 2012 znašalo 17.929,19 EUR za
940,19 m3 posekanega lesa od 1.250 m3 načrtovanega poseka lesa po letnem programu
izvajanja del v gozdovih v lasti občine v tem letu.
Hkrati smo se s v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Območno enoto Novo
mesto dogovarjali za gospodarsko sečnjo, izvedbo sanitarnih sečenj in preventivnih
varstvenih del skladno z odločbami zavoda; v dogovoru s koncesionarjem skrbeli za izvedbo
gojitvenih del, saditev in varstvenih del za zaščito pred divjadjo.
Za potrebe gospodarjenja z gozdovi v lasti občine je zavod v letu 2012 pripravil tudi prenovo
elaborata Pregled stanja in usmeritev za gozdove v lasti Mestne občine Novo mesto (prvotni
elaborat izhaja iz leta 2005).
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Na podlagi Zakona o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93, 13/98 - odločba US, 56/99, 67/02 in
110/02, 112/06 – odločba US, 115/06, 110/07, 61/10 - odločba US, 106/10) smo tudi v letu
2012 v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Novo mesto sodelovali pri
obravnavi in izdajali mnenja h gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarskih enot na
območju Mestne občine Novo mesto.
Na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/04 in 120/06 – odločba US in 17/08)
smo sodelovali pri pripravi letnih in dolgoročnih načrtov upravljanja z divjadjo znotraj lovsko
upravljavskih območij na območju občine.

URAD ZA PROSTOR
Urad za prostor, na podlagi Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave
Mestne občine Novo mesto, izvaja 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.
1. PRIPRAVA PROSTORSKIH AKTOV
Priprava prostorskih aktov obsega vodenje postopka priprave prostorskih aktov, ki so v
pristojnosti lokalne skupnosti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in podzakonskih
predpisov. Le ta obsega obravnavo pobude za pripravo prostorskega akta, pripravo
projektne naloge in pogodbe, pridobitev oziroma pregled strokovnih podlag in obravnavo
variantnih rešitev, pregled obravnavo osnutka PA, pripravo vlog za pridobitev smernic za
načrtovanje k osnutku PA in posredovanje osnutka nosilcem urejanja prostora v pridobitev
smernic, pregled in obravnavo dopolnjenega osnutka PA, izvedbo javne razgrnitve in javne
obravnave, opredelitev do pripomb iz javne razgrnitve in zavzetje stališč do pripomb (župan),
pregled in obravnavo predloga PA, pripravo vlog za pridobitev mnenj in pridobitev mnenj
nosilcev urejanja prostora k predlogu prostorskega akta, pripravo gradiva za obravnavo in
sprejem na občinskem svetu ter vodenje spisa o postopku. Poleg tega obsega priprava tudi
usklajevanja z investitorji, izdelovalci in nosilci urejanja prostora.
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1.1

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

V letu 2012 je bilo z odloki sprejetih 6 prostorskih aktov:
• Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Podbreznik (Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik, Uradni list RS, št. 80/12)
Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik, (Uradni list RS, št. 74/02; v nadaljevanju: ZN
Podbreznik), določa pogoje za gradnjo večstanovanjskih objektov – blokov ter vrstnih in
prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš, vse na bruto površini približno 15 ha ter določa
pogoje za gradnjo poslovno – oskrbnih objektov in objektov v okviru tehnološkega parka na
bruto površini približno 8,6 ha. Hkrati predvideva izgradnjo novih cest in parkirnih površin ter
infrastrukturnih vodov in naprav vključno z navezavami na obstoječa omrežja in ureditve
zelenih in utrjenih odprtih površin. Od začetka veljavnosti ZN Podbreznik so bili zgrajeni štirje
večstanovanjski bloki B4, B6, B8 in B10 ter objekti obrtno-proizvodne in storitvene dejavnosti
T6a, T6b, T8a, T8b, T10a in T10b. Prometna in komunalna infrastruktura je zgrajena le v
delu in sicer za območje tehnološkega parka in zgrajenih je več stanovanjskih blokov. Pri
nadaljnji realizaciji ZN Podbreznik se je izkazala potreba po spremembah prometne ureditve
znotraj območja ZN Podbreznik, po spremembah vsebine programa, splošnih pogojev za
oblikovanje ter urbanistično – arhitekturnih pogojev v posameznih programskih enotah z
namenom racionalnejše izrabe prostora in z namenom izboljšati pogoje za bivanje
stanovalcev, kakor tudi pogoje za umestitev spremljajočih dejavnosti (vrtec, trgovina, dom za
ostarele) v novo nastajajočem naselju.
Postopek priprave SDZN Podbreznik se je začel meseca Marca 2010 na pobudo podjetja
IMOS, d.d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, ki ga v celoti tudi financira. Župan je dne
25. 5. 2011 sprejel Sklep o začetku priprave SDZN, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
45/10, dne 4. 6. 2010. Meseca maja 2010 je bila med naročnikom in Mestno občino Novo
mesto sklenjena pogodba za pripravo SDZN, ki je naročnika zavezala tudi o izboru
ustreznega izdelovalca. Osnutek SDZN nam je naročnik dostavil julija 2010 in je bil še istega
meseca poslan nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic. Dopolnjeni osnutek SDZN
je bil izdelan januarja 2011 in je bil posredovan v prvo obravnavo na 5. sejo Občinskega
sveta MONM dne 10. 3. 2011. Javna razgrnitev je potekala od 3. 2. 2011 do vključno 7. 3.
2011. V času javne razgrnitve je bila dne 16. 2. 2011 izvedena tudi javna obravnava. V
nadaljevanju se je postopek izdelave stališč do pripomb in predlogov prejetih v času javne
razgrnitve zavlekel zaradi nujnosti večkratnega usklajevanja pri iskanju rešitev stališč do
pripomb med naročnikom, pripravljavcem in lastniki zemljišč, ki so podali pripombe na
dopolnjeni osnutek SDZN. Stališča do podanih pripomb in predlogov so bila izdelana meseca
aprila 2012 (Acer, d.o.o. Novo mesto), ki jih je Župan zavzel s sklepom z dne 24. 4. 2012. Na
podlagi zavzetih stališč do pripomb in predlogov je bil meseca avgusta 2012 izdelan predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik in posredovan
v pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora. Po prejetju vseh pozitivnih mnenj je bil v
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septembru 2012 izdelan še usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Podbreznik, ki ga je Občinski svet MONM obravnaval in sprejel na 17. seji
dne 27. 9. 2012.
Sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/12 dne 26. 10. 2012 in začel veljati dne 3. 11. 2012.
• OPPN Ursa ob Straški cesti (Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Ursa ob Straški cesti, Uradni list RS, št. 46/12)
Na podlagi pobude gospodarske družbe Ursa, d.o.o., ki nastopa tudi kot investitor se je
začela priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Ursa ob Straški cesti (NM/4OPPN-d). Območje OPPN se nahaja na zahodnem delu Novega mesta, med Bršljinom na
vzhodni in Cegelnico na zahodni strani. Območje obsega približno 11,7 ha. Območje je
pozidano s proizvodnimi in spremljajočimi objekti ter manipulativnimi površinami. Zahodni in
jugozahodni del sta nepozidana, v naravi so tu travniki in njive. Z OPPN se bo urejala
obstoječa tovarna in določili pogoji za širitev manipulativnih površin tovarne, predvsem za
potrebe logistike proti zahodu. V letu 2010 je bila pripravljena in usklajena projektna naloga,
podpisana tripartitna pogodba in sprejet sklep o pripravi OPPN.
V avgustu 2011 so bile izdelane strokovne podlage in osnutek OPPN, ki je bil posredovan v
pridobitev smernic vsem pristojnim nosilcem urejanja prostora. V septembru 2011 so bile
pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in odločba MOP ARSO, da postopek
priprave Celovite presoje vplivov na okolje ni potreben. Javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka OPPN je potekala od petka, 4. oktobra 2011 do vključno ponedeljka 5. decembra
2011. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN je bila izvedena v sredo, 30. novembra
2011. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka je bilo objavljeno v
Dolenjskem listu dne 27. oktobra 2011 in na spletni strani Mestne občine Novo mesto, kjer je
bilo dostopno tudi gradivo razgrnjenega dopolnjenega osnutka. Občinski svet MONM je
dopolnjen osnutek obravnaval na seji 11. decembra 2011 in ga je potrdil s pripombami in
predlogi, ki so bili obravnavani v sklopu sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve. Po izvedeni javni razgrnitvi in javni obravnavi sta izdelovalec in pripravljavec
pripravila stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
dopolnjenega osnutka. Občina je stališča do prejetih pripomb in predlogov zavzela s sklepom
župana št. 350-42/2010-89 (1904) z dne 15. 2. 2012, ki so bila javno objavljena na
razgrnitvenem mestu Urada za prostor, Seidlova c. 1, Novo mesto in spletnem portalu
Mestne občine Novo mesto. Po zavzetih stališčih je izdelovalec pripravil predlog
prostorskega akta, katerega je pripravljavec z vlogo št. 350-42/2010-92 (1904) z dne 25. 4.
2012 posredoval nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj. Po pridobitvi vseh pozitivnih
mnenj nosilcev urejanja prostora, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto, dne
31.5.2012 obravnaval in sprejel usklajeni predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Ursa ob Straški cesti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2012.
• OPPN Šipčev hrib (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šipčev hrib,
Uradni list RS, št. 46/12)
Območje urejanja z OPPN leži na južnem robu Drske, jugovzhodno od strnjene
večstanovanjske pozidave na Ulici Slavka Gruma, med Osnovno šolo Drska in Centrom
srednjih šol in tik ob vznožju Šipčevega hriba.
Območje je namenjeno bivanju z možnostjo spremljajočih dejavnosti. Predvidena je gradnja
nekaj prostostoječih stanovanjskih hiš, ustrezno dimenzioniranih in oblikovanih ob
upoštevanju občutljivosti prostora (območje meji na zelene površine oz. greben Šipčevega
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hriba). Objekt obstoječe kurilnice se lahko rekonstruira in v delu preuredi v prostore za
potrebe krajevne skupnosti in ostale dejavnosti soseske.
Priprava OPPN se je začela na pobudo investitorjev oziroma lastnikov nekaterih zemljišč v
območju urejanja ter s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta Šipčev hrib (Uradni list RS, št. 104/10). Na osnovi predhodno izdelanih strokovnih
podlag in preizkusa pozidave območja, določil Občinskega prostorskega načrta in podatkov
o komunalni in drugi infrastrukturi so bile skladno s projektno nalogo pripravljene širše
strokovne podlage in variantne rešitve pozidave. Variante pozidave so bile predstavljene in
usklajevane z lastniki zemljišč. Dne 29. 3. 2011 je župan sprejel sklep o izboru variantne
rešitve in potrebnih optimizacijah le te, kar je bila podlaga za pripravo osnutka prostorskega
akta. Osnutek je bil v začetku maja 2011 posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev
smernic za načrtovanje. Na podlagi smernic je bil pripravljen dopolnjen osnutek OPPN za
javno razgrnitev. Javna razgrnitev je potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto od 8. 7.
do 31. 8. 2011. Javna obravnava je bila dne 20. 7. 2011. Do pripomb in predlogov, ki so bili
podani na dopolnjeni osnutek OPPN v sklopu javne razgrnitve je župan dne 3. 4. 2012
zavzel stališča s sklepom. Na podlagi zavzetih stališč do pripomb in predlogov je izdelovalec
pripravil predlog OPPN, na predlog so bila pridobljena mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora, nato pa je bil usklajeni predlog posredovan v 2. obravnavo OS, ki ga je le ta sprejel
na 15. seji 31.5.2012.
• Spremembe in dopolnitve Lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske
ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste GII 105)
(Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste G2
105), Uradni list RS, št. 80/12)
Občina je na podlagi pobude Direkcija RS za ceste z dne 14. aprila 2009 pripravljala
spremembe in dopolnitve Lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem
mestu. Glavni namen priprave sprememb in dopolnitev LN je bila zagotovitev ustreznega
priključevanja novega območja za trgovsko dejavnost na državno prometno omrežje ter
zagotovitev ustreznega nivoja prometnih uslug na obravnavanem območju ob koncu planske
dobe leta 2029. Postopek priprave SD LN je bil po uskladitvi rešitev z Direkcijo RS za ceste
zaključen s sprejemom Odloka spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za
rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne
ceste G2 105), ki ga je sprejel občinski svet septembra 2012. Odlok je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 80/2012.
• Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poslovno-storitvena
cona Mačkovec-1/2 (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1/2, Uradni list RS, št.
28/12)
Za območje ob vzhodnem priključku na AC A2 je bil v letu 2006 sprejet občinski lokacijski
načrt Poslovno storitvena cona Mačkovec – 1, ki obravnava tri območja urejanja: cono I. Ajug in cono I. B-sever z nestanovanjskimi stavbami ter cono I. C-vzhod s stanovanjskimi
stavbami. V letu 2010 so bile za cono 1.B – sever sprejete spremembe in dopolnitve OLN
PSC Mačkovec -1, ki so se nanašale na objekta 4 in 5 vključno s spremembami zunanjih
ureditev in prometne ter komunalne infrastrukture. Zaradi potrebnih prilagoditev ureditev v
coni 1. A – jug z načrtovano traso državne ceste, ki se načrtuje kot hitra cesta v okviru
projekta 3. razvojne in ker je bilo v času priprave investicijskih načrtov in idejnih zasnov za
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objekte s strani investitorja ugotovljeno, da gradnja kot je predvidena v veljavnem odloku v
spremenjenih okoliščinah investiranja ni mogoča, je v avgustu 2010 Investitor Hypo
Leasing, d.o.o., Ljubljana (MM Theta d.o.o.) podal pobudo za spremembe in dopolnitve OLN
PSC Mačkovec -1, ki se nanašajo na cono 1. A-jug. Spremenjene razmere zahtevajo delno
korekcijo mikrolokacij objektov 1 do 3, horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov 1 do 3
ter spremembe internega tekočega in mirujočega prometa. Do konca leta 2010 je bila
pripravljena in podpisana tripartitna pogodba ter sprejet Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev OLN PSC Mačkovec-1/2. Na osnovi izhodišč za konkretne programe je bil v
marcu 2011 pripravljen osnutek SD OLN, ki je bil v začetku aprila 2011 poslan v pridobitev
smernic pristojnim nosilcem urejanja prostora. Po pridobitvi smernic je bil ob upoštevanju
zahtev iz smernic in na podlagi usklajevanj z Ministrstvom za promet pripravljen dopolnjeni
osnutek SD OLN, ki je bil javno razgrnjen od petka 15. julija 2011 do vključno srede 31.
avgusta 2011. V času javne razgrnitve je bila organizirana tudi javna obravnava dne 17.
avgusta 2011. Po poteku javne razgrnitve je župan dne 27.11.2011 zavzel stališča do
pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve. Stališča so bila javno objavljena na
oglasni deski in spletni strani MONM. Po sprejetju stališč do pripomb je bil v januarju 2012
izdelan predlog prostorskega akta in le ta posredovan v pridobitev mnenj nosilcem urejanja
prostora. Po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora in dodatnih usklajevanjih z
nekaterimi od njih je bil pripravljen usklajeni predlog SD OLN, ki ga je občinski svet sprejel
na 13. seji v marcu 2012.
• Spremembe in dopolnitve OLN Brusnice (Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice, sprejet na seji OS 20. 12.
2012, a do konca leta 2012 še ni bil objavljen).
Pobudo za spremembe in dopolnitve OLN Brusnice je podala Krajevna skupnost Brusnice in
sicer zaradi legalizacije večnamenske nadstrešnice, ki služi kot prireditveni prostor za
potrebe krajevne skupnosti, gasilskega doma in tudi kot parkirišče. Pobudo je podal tudi Ivan
Kralj, ki je po OLN investitor poslovno stanovanjskega objekta ter predvidenih objektov št.
12-15, za območje katerih je podal pobudo za gradnjo doma starejših.
Po sprejetju Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
101/09, 37/10 - popr., 76/10 - popr. in 26/11 – obv. razlaga; v nadaljevanju: OPN) se je
pokazala tudi potreba po spremembah OLN, saj OPN narekuje usklajenost med OLN in
OPN. Na območjih spremenjene namenske rabe znotraj območja OLN je potrebno določiti
pogoje za gradnjo, saj gradnja pred spremembo OLN ni možna. V postopku zbiranja ponudb
za izdelavo SD OLN Brusnice je bilo izbrano podjetje GPI d.o.o. iz Novega mesta. Novembra
2011 je bila podpisana pogodba za izdelavo SD OLN med Mestno občino Novo mesto kot
pripravljalcem, podjetjem GPI d.o.o. kot izdelovalcem ter podjetjem Waki d.o.o. kot
soinvestitorjem priprave SD OLN. Ker gre pri SD OLN tudi za ureditve, ki so tudi v javnem
interesu, bo MO NM zagotovila financiranje v 50% deležu. Sklep o začetku priprave SD OLN
Brusnice je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/11. Izdelovalec je izdelal osnutek SD
OLN, ki ga je MONM dne 17.1.2012 posredovala v smernice nosilcem urejanja prostora. V
februarju 2012 so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in odločba takrat še
Ministrstva za okolje in prostor, da postopek priprave Celovite presoje vplivov na okolje ni
potreben. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OLN je potekala od 16. julija 2012 do
31. avgusta 2012, javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OLN je bila izvedena 18. julija
2012. Občinske svet Mestne občine Novo mesto je dopolnjen osnutek prostorskega akta
obravnaval in potrdil na 16. seji dne 12. 7. 2012. Po izvedeni javni razgrnitvi in javni
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obravnavi je izdelovalec v sodelovanju z MONM, Uradom za prostor pripravil stališča do
pripomb. Župan je stališča do pripomb in predlogov sprejel s sklepom dne 18.9.2012. Po
zavzetih stališčih je izdelovalec pripravil predlog prostorskega akta, katerega je pripravljavec
(MONM) z vlogo št. 350-32/2011 (1907) dne 25.10.2012 posredoval nosilcem urejanja
prostora v pridobitev mnenj. Izdelovalec je v skladu s prejetimi mnenji pripravil usklajeni
predlog za 2. Obravnavo in sprejem. Odlok je bil sprejet na decembrski seji OS dne
20.12.2012.
Pripravljena je bila tudi obvezna razlaga 18. člena Odloka o lokacijskem načrtu za Center za
ravnanje z odpadki Dolenjske (Uradni list RS, št. 45/12) in dva popravka prostorskih aktov in
sicer:
- Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 4/12),
- Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova ob Ljubljanski
cesti 47 (Uradni list RS, št. 22/12).
1.2

PROSTORSKI AKTI V PRIPRAVI

V letu 2012 se je s sprejetjem sklepov o začetku priprave začela priprava 5 prostorskih
aktov, priprava 10 pa se je nadaljevala iz leta 2011 in se še ni zaključiila.
Tabela: Primerjava števila začetih postopkov priprave PA glede na pretekla leta
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
leto
Začeti postopki 9
10
6
6
3
17
7
5
priprave PA
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo
mesto – SD UN ZKNM-2
Območje med Šmihelsko in Kandijsko cesto je namenjeno zdravstveni dejavnosti na
primarni in sekundarni ravni ter lekarniški dejavnosti na nivoju regije, na obrobju pa so
predvideni tudi drugi objekti in ureditve, ki predvsem dopolnjujejo osnovne funkcije območja.
Obravnavano območje se ureja z Ureditvenim načrtom Zdravstveni kompleks Novo mesto
(Uradni list RS št. 48/08 in 81/11) s katerim so bili, med drugim določeni tudi pogoji za
gradnjo urgentnega centra na podlagi takrat predloženega idejnega projekta s strani Splošne
bolnišnice Novo mesto. Splošna bolnišnica Novo mesto je kot regijska bolnišnica vključena v
nacionalni projekt mreže urgentnih centrov v okviru Ministrstva za zdravje. Ker so se
sredstva v državnem proračunu za gradnjo urgentnih centrov zmanjšala, je potrebna
racionalizacija projektov v smislu zmanjšanja investicije v posameznih predvidenih fazah, kar
narekuje spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta, saj zahteve iz nove idejne zasnove
za urgentni center, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje, niso skladne z določili veljavnega
prostorskega akta oziroma za gradnjo takega objekta v veljavnem prostorskem aktu ni
podlage. Zaradi zgoraj navedenega je Splošna bolnišnica Novo mesto v septembru 2012
podala pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Zdravstveni
kompleks Novo mesto. Postopek priprave SD UN ZKNM-2 se je pričel na podlagi Sklepa o
začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni
kompleks Novo mesto (Uradni list RS, št. 71/12). V oktobru 2012 je bil pripravljen osnutek
prostorskega akta, na podlagi katerega so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja
•
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prostora in odločba MOP ARSO, da postopek priprave celovite presoje vplivov na okolje ni
potreben. Na podlagi smernic in uskladitve idejne zasnove za urgenco je bil pripravljen
dopolnjeni osnutek, ki je bil javno razgrnjen od petka, 7. decembra 2012 do vključno
ponedeljka 24. decembra 2012. V sklopu javne razgrnitve prostorskega akta je bila
organizirana javna obravnava, dne 11. decembra 2012, dopolnjeni osnutek pa je obravnaval
in potrdil v 1. obravnavi tudi Občinski svet je na svoji 19. seji dne 20. 12. 2012.
• OPPN Bučna vas – vzhod/1
Aprila 2012 je za JV del EUP NM/6-OPPN-f, ki je predviden za stanovanjsko gradnjo
(označen kot Sso) in za katerega izvedba natečaja po določilih OPN ni potrebna, podjetje
Grading – Kurent d.o.o. podalo investicijsko namero in pobudo za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: 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.
V sklopu izdelanih Strokovnih podlag za širše območje enote urejanja prostora NM/6-OPPN-f
v Novem mestu /GPI d.o.o., Esplanada d.o.o., junij 2012), katerih V in JV del je OPPN Bučna
vas – vzhod/1, so bile izdelane tri variantne ureditve območja, v povezavi s sosednjimi
pozidanimi in še nepozidanimi območji.
Priprava prostorskega akta je v fazi izbora najbolj optimalne variante oziroma kombinacije
predlaganih rešitev.
• 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
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
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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
izdelovalec OPPN oddal predvidoma v začetku leta 2013.
• OPPN za jedro naselja Otočec
Na podlagi pobude KS Otočec je Mestna občina Novo mesto pristopila k pripravi OPPN za
jedro naselja Otočec. Izdelana je bila projektna naloga in razpisna dokumentacija ter z
javnim naročilom izbran izdelovalec OPPN. Po sprejetju sklepa o začetku priprave OPPN so
bili vsi lastniki nepozidanih stavbnih zemljišč znotraj območja urejanja seznanjeni s pričetkom
priprave prostorskega akta in pozvani k sodelovanju. Ob pripravi strokovnih podlag so bili
obravnavani večkrat prispeli predlogi KS Otočec ter izvedeni usklajevalni sestanki s KS
Otočec, Ministrstvom za promet – DRSC in Župnijo Št. Peter. Strokovne podlage so bile
konec leta 2010 predstavljene članom sveta KS Otočec in ožji delovni skupini za pripravo
OPPN, ki so po daljših usklajevanjih tudi predlagali končni izbor variante rešitve. Avgusta
2011 je kolegij OU predlagal županu izbor variantne rešitve, konec oktobra pa je bil osnutek
prostorskega akta posredovan v smernice nosilcem urejanja prostora. Po prejetju smernic so
se z nekaterimi nosilci urejanja prostora izvajala dodatna usklajevanja. Od 28. junija do 6.
avgusta 2012 je potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, ki ga je izdelovalec dostavil
26.6.2012. 8.8.2012 so bile izdelovalcu posredovane prejete pripombe in predlogi na
dopolnjeni osnutek OPPN za jedro naselja Otočec. Izdelovalec je bil pozvan, da v skladu s
pogodbo odda predlog stališč v roku 15 dni od prejema pripomb. Neuradni predlog stališč do
pripomb je izdelovalec posredoval po elektronski pošti dne 9.10.2012. Na usklajevalnem
sestanku z izdelovalcem dne 17.10.2012 je bilo ugotovljeno, da so podane številne pripombe
v zvezi s pomembnejšimi predlaganimi rešitvami in da so si mnoge nasprotujoče. Zaradi teh
pripomb je občina pristopila k še podrobnejši preveritvi dejstev in ustreznosti izhodišč za
načrtovanje, da bo župan lahko zavzel tehtna in prepričljiva stališča. V decemru 2012 so bile
s posameznimi uradi MONM usklajevane rešitve v zvezi z gradnjo objektov za potrebe
dejavnosti KS na območju OPPN. Zbrana stališča posameznih uradov so bila dne
11.12.2012 predstavljena predstavnikom KS Otočec na usklajevalnem sestanku v zvezi s
prostorskimi ureditvami na območju KS Otočec. Predstavniki KS zahtevajo in predlagajo
novogradnje javnih stavb na večih lokacijah na Otočcu, za katere se izkazuje, da bo tudi v
dolgoročni perspektivi težko zagotoviti javna sredstva, zato občina pripravlja optimizacijo
predlogov na način, da se bo zmanjšal obseg in število lokacij, da se doseže finančna
izvedljivost predlaganih sprememb, seveda na način, da bodo javno pomembne dejavnosti
kot je knjižnica, KS, kulturna in druga društva ter šport in rekreacija imeli zagotovljene
ustrezne prostorske pogoje za nadaljnji razvoj. Na podlagi stališč do pripomb in predlogov, ki
jih bo po sprejel župan, bo ugotovljeno, ali je v postopku priprave OPPN potrebna ponovna
javna razgrnitev.
• OPPN Ob Belokranjski cesti – jug 2/I
Postopek priprave OPPN se je začel na podlagi pobude podjetja Globalne nepremičnine
d.o.o., ki zastopa družbo Evrospin oz. z objavo Sklepa o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti - jug 2/I, ki je bil aprila 2010 objavljen
v Uradnem listu RS, št. 34/10. Območje OPPN je namenjeno centralnim dejavnostim – za
trgovski objekt z živili in neživili z zunanjimi manipulativnimi površinami, parkirišči ter z
motornimi in peš dostopi.
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Za celotno EUP NM/20-OPPN-b so bile maja 2010 najprej izdelane strokovne podlage s
tremi variantnimi rešitvami (Strokovne podlage za širše območje ob Belokranjski cesti – jug
2, Acer Novo mesto d.o.o.), izbor variantne rešitve 2, ki je bila podlaga za izdelavo osnutka
OPPN, pa je potrdil župan junija 2010 (sklep št. 1801). Osnutek OPPN je bil izdelan julija
2010 in je bil poslan v pridobitev smernic pristojnim nosilcem urejanja prostora. Do meseca
maja 2011 so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in odločba MOP (št.
35409-210/2010, z dne 23. 2 2011), da postopek priprave celovite presoje vplivov na okolje
ni potreben. Decembra 2010 je bila izdelana prometna študija (Cestni inženiring d.o.o., 137PŠ, Maribor,), s katero so bile preverjene kapacitetne in prometno tehnične ustreznosti
priključevanja predvidenega trgovskega centra na obstoječo prometno infrastrukturo še pred
izgradnjo povezovalne ceste med Belokranjsko cesto in predvideno 3. razvojno osjo. V študiji
je bilo ugotovljeno, da križišče pri TC Evrospin (navezava Avšičeve ulice na Belokranjsko
cesto) nudi zadostno prepustnost prometnih tokov po planskem 10-letnem obdobju.
Septembra 2012 je podjetje Globalne nepremičnine d.o.o. podalo pobudo za spremembo in
dopolnitev OPN MONM, ker je gradnja načrtovanih ureditev zaradi prostorsko izvedbenega
pogoja v OPN MONM v EUP NM/20-OPPN-b dopustna šele potem, ko bo zgrajena
povezovalna cesta med Belokranjsko cesto in predvideno PIC Cikava.« (3. točka 123. člena;
3. stolpec, 6. stavek OPN MONM). Pri izdelavi podrobnejših prometnih strokovnih podlag se
je izkazalo, da je prostorske ureditve prometno tehnično mogoče priključevati na obstoječe
prometno omrežje, ter da je za SZ del predmetne EUP smiselna sprememba prostorsko
izvedbenega pogoja OPN MONM. Uveljavitev sprememb in dopolnitev ZPNačrt-B (Uradni list
RS, št. 57/12, v nadaljevanju ZPNačrt-B) je v 56. a členu namreč omogočila spremembo
prostorsko izvedbenih pogojev z občinskim podrobnim prostorskim načrtom brez poprejšnje
spremembe občinskega prostorskega načrta, če so za to izpolnjeni pogoji, določeni v prvi in
drugi alineji prvega odstavka 56. a člena ZPNačrt in sicer, da je sprememba potrebna za
izvedbo občinskega razvojnega programa oz. drugega razvojnega projekta v skladu z
regionalnim razvojnim programom ter da je sprememba skladna s strateškim delom
občinskega prostorskega načrta oziroma občinskim strateškim prostorskim načrtom, če je ta
sprejet kot samostojni akt. Novembra 2012 je bil sprejet Sklep o spremembi in dopolnitvi
Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski
cesti – jug 2/I (Uradni list RS, št. 88/12), ki je dopolnil osnovni sklep in sicer, da je predmet
priprave OPPN je tudi sprememba prostorsko izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega
načrta Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 38/10-teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10
(Uredba o DPN za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine), 26/11-obv. razl., 4/12teh.popr., 87/12 (Uredba o DPN za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–
Hudo), 102/12 (Uredba o DPN za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri
Novem mestu do priključka Maline) (v nadaljevanju: PIP OPN) za SZ del EUP NM/20-OPPNb, za kar je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 18. seji 15. novembra 2012 sprejel
ugotovitveni sklep št. 350-10/2010/81, da so izpolnjeni pogoji iz 56.a člena Zakona o
prostorskem načrtovanju glede spremembe PIP OPN z OPPN brez poprejšnje spremembe
OPN. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ob Belokranjski cesti – jug 2/I (v nadaljevanju OPPN jug 2/I oz. OPPN) je potekala od 30.
novembra 2012 do vključno 31. decembra 2012 v prostorih Mestne občine Novo mesto na
Seidlovi cesti 1 v Novem mestu (v nadaljevanju MONM). V sklopu javne razgrnitve je bila 10.
decembra 2012 sklicana javna obravnava v sejni dvorani Rotovža na Glavni trg 7, Novo
mesto. Dopolnjen osnutek OPPN je bil obravnavan 13. novembra 2012 na 13. skupni seji
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Odbora za okolje in prostor in Odbora za komunalo in promet, 14. novembra 2012 na 12. seji
Odbora za gospodarstvo, ter 15. novembra 2012 na 18. seji Občinskega sveta MONM. V
času javne razgrnitve se bile pridobljene pripombe, h katerim so bila sprejeta stališča do
pripomb (sklep župana št. 350-10/2010-113, z datumom 15. 1.2013).
Prostorski akt je v fazi izdelave predloga.
• 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
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. Trenutno je postopek priprave v mirovanju, ker je naročnik v stečajnem postopku.
Na podlagi naše poizvedbe novembra 2011 in zagotovila stečajnega upravitelja potekajo
intenzivni pogovori za vključitev novega investitorja.
• OPPN Vaskularni inštitut Slovenije
Gospodarska družba Avelana d.o.o. je za SZ del EUP OTO/2-OPPN, za katerega se
pripravlja OPPN za jedro naselja Otočec, podala investicijsko namero in pobudo za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta Vaskularni inštitut Slovenije. Izdelava delnega
OPPN je smiselna, ker gre za funkcionalno zaključeno ureditev manjšega obsega znanega
investitorja, z ustrezno dejavnostjo, kar omogoča hitrejši postopek izdelave prostorskega
akta. Ker na območje urejanja sega območje arheološkega najdišča Otočec – Gomilno
grobišče Košenice, je investitor naročil potrebne predhodne arheološke raziskave. Pri
izkopavanjih so bili odkriti ostanki antičnega grobišča. Zaradi neaktivnosti pri pripravi
prostorskega akta je bil investitor dvakrat zaprošen, da nas obvesti nameri glede
nadaljevanja postopka priprave OPPN Vaskularni inštitut Slovenije in vsakič, nazadnje pa
pred začetkom priprave dopolnjenega osnutka OPPN za jedro naselja Otočec, je investitor
izrazil namen za nadaljevanje postopka priprave akta. Glede na to, da je usklajevanje idejne
zasnove za Vaskularni inštitut Slovenije trajalo veliko več časa od predvidenega, se je
naročnik odločil z aneksom zaključiti izdelavo OPPN za Vaskularni inštitut Slovenije in
območje urejanja vključiti v OPPN za jedro naselja Otočec.
• OPPN Mrzla dolina – zahod
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrzla dolina - zahod (NM/24-OPPN-f)
se je pričela na podlagi pobude gospodarske družbe DOLNOV, d.o.o.. Okvirno območje
urejanja OPPN obsega pas pretežno nepozidanih zemljišč med večstanovanjsko sosesko
Ulica Slavka Gruma in individualno pozidavo soseske Brod. Zahodni rob območja urejanja
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meji na območje, ki se ureja z OPPN Brod – Drage (NM/24-OPPN-e). Velikost območja
znaša približno 4,50 ha. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta Mrzla dolina – zahod je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/10. Po daljšem
usklajevanju predlaganih variantnih rešitev v letu 2011 je izdelovalec, podjetje Topos d.o.o.,
januarja 2012 oddal usklajeno gradivo - strokovne podlage za izbor najustreznejše variantne
rešitve. V marcu 2012 je bil pripravljen osnutek prostorskega akta, na podlagi katerega so
bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in odločba MOP ARSO, da postopek
priprave celovite presoje vplivov na okolje ni potreben. Od septembra do novembra 2012 je
potekalo usklajevanje idejnih zasnov za prometne rešitve in usklajevanje vsebine
dopolnjenega osnutka OPPN z investitorjem in izdelovalcem glede na stično območje in
skupne rešitve v zvezi z komunalno infrastrukturo z OPPN Brod – Drage. Dopolniti je bilo
potrebno tudi smernice Komunale d.o.o. kot upravljavca komunalne infrastrukture predvsem
glede možnih faznih rešitev priključevanja na kanalizacijsko omrežje.
• OPPN Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 2
Na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo
mesto iz leta 2004, v okviru katerih je bila sprejeta tudi Urbanistična zasnova Novega mesta,
so bile v letu 2005 izdelane strokovne podlage za umestitev poslovno-storitvene cone na
območje Mačkovca. Za ožje območje obravnave je sledila priprava občinskega lokacijskega
načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1 (v nadaljevanju OLN PSC Mačkovec-1), ki je
bil sprejet v 2006 in letu 2010 spremenjen ter dopolnjen . OLN je vključeval tri območja
urejanja: cono I. A-jug in cono I. B-sever z nestanovanjskimi stavbami ter cono I. C-vzhod s
stanovanjskimi stavbami. Zahodni del cone I. B -sever je v zaključni fazi gradnje, drugje pa
se investicije šele pripravljajo. V Urbanistični zasnovi Novega mesta je bila predvidena tudi
izdelava občinskega lokacijskega načrta PSC Mačkovec – 2 (cona rondo), ki pa se ni izdelal,
ker zaradi tangenc z Lokacijskim načrtom za avtocesto Ljubljana-Obrežje na odseku
Hrastje-Lešnica (Uradni list RS, št.16/03) in gradnjo avtoceste v letu 2004 še ni bilo mogoče
določiti stavbnih zemljišč za gradnjo cone. Avtocesta je bila v letu 2006 nato zgrajena,
Mestna občina Novo mesto pa je skozi pripravo Občinskega prostorskega načrta (Uradni list
RS, št. 101/09 in nadaljnji) uskladila posege z Ministrstvom za okolje in prostor ter
Ministrstvom za promet na obravnavanem območju. Z Občinskim prostorskim načrtom je
bilo za obravnavano območje določeno stavbno zemljišče za centralne dejavnosti v okviru
enote urejanja prostora: NM/12-OPPN-c.
MM Theta d.o.o. Ljubljana, ki je tudi investitor poslovnega objekta Qlandia, je konec avgusta
2010 na MONM podal pobudo za pričetek postopka priprave OPPN. V pobudi je podal nekaj
splošnih dejstev in navedel že izdelane strokovne podlage v želji po čimprejšnji celoviti in
funkcionalno zaključeni ureditvi cone II.RONDO in cone I.B SEVER, kar je tudi interes
MONM. Do konca leta 2010 je bila nato pripravljena projektna naloga, podpisana tripartitna
pogodba in sprejet Sklep o začetku priprave OPPN PSC – Mačkovec. V juliju leta 2011 je
izdelovalec pripravil osnutek OPPN, ki je bil posredovan nosilcem urejanja prostora v
pridobitev smernic za pripravo prostorskega akta. Ker ureditve načrtovane v OPPN tangirajo
državne prostorske ureditve je bilo potrebno pred nadaljevanjem postopka pridobiti soglasje
Vlade RS po 43. členu ZUPUDPP. Tako je bila v marcu 2012 podana pobuda Vladi RS, da
izda soglasje k prostorskim ureditvam lokalnega pomena, ki jih Mestna občina Novo mesto
načrtuje kot prostorske ureditve lokalnega pomena v postopku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2 in sicer v območju
veljavnega Lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Hrastje - Lešnica (Uradni list RS, št.
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16/03). V nadaljevanju leta so potekala usklajevanja z MZiP in DRSC tudi glede tangenc z
DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline –
v nadaljevanju DPN. V novembru 2012 je bila pridobljena izjava DRSC kot investitorice DPN
, da so prostorske ureditve za območje OPPN PSC Mačkovec 2 usklajene s Predlogom
DPN. Do konca leta 2012 Vlada soglasja oziroma sklepa o sprejemljivosti rešitev še ni
izdala.
• OPPN Regrške Košenice – 2
Območje enote urejanja prostora Občinskega podrobnega prostorskega načrta Regrške
Košenice - 2 (NM/23-OPPN-e) se nahaja na jugozahodnem robu Novega mesta in leži
znotraj stanovanjske soseske Regrške Košenice (NM/23-g). Ob pripravi Občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto je bilo na podlagi strokovnih podlag
ugotovljeno, da je obravnavano območje v določenem delu sprejemljivo pozidati s
stanovanjskimi objekti glede na to, da na trgu primanjkuje zazidljivih parcel za gradnjo
prostostoječih stanovanjskih objektov in je do območja že zgrajena komunalna infrastruktura,
na katero bo možno priključiti nove komunalne vode za potrebe nove soseske. Cilj priprave
OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za urbano prostostoječo stanovanjsko
pozidavo (stanovanjska hiša, dvojček), za parkovne površine z otroškim igriščem in pogojev
za ureditve namenjene rekreaciji bližnjega stanovanjskega območja Regerških Košenic, ki bo
služila kot javna zelena površina. Pobudnik priprave OPPN je MONM, ki je tudi lastnica
zemljišč.
V postopku priprave je bil decembra 2010 sprejet sklep o začetku priprave OPPN ( Uradni
list RS, št. 23. 12. 2010). Na podlagi kriterijev iz vabila o zbiranju ponudb za izdelavo OPPN
je bil izbran najugodnejši izdelovalec, s katerim je bila aprila 2011 podpisana pogodba za
izdelavo OPPN. Sledila je izdelava strokovnih podlag z variantnimi rešitvami, kjer se je pred
potrditvijo najustreznejše izkazala potreba po geotehnični raziskavah. Na podlagi proučitve
variantnih rešitev in rezultatov raziskav je župan dne 15. 11. 2011 sprejel sklep o potrditvi
najustreznejše variantne rešitve. Osnutek OPPN nam je bil izdelan decembra 2011 in je bil
januarja 2012 poslan v pridobitev smernic nosilcem urejanja prostora. Po pridobitvi smernic
je bil ob upoštevanju zahtev iz smernic pripravljen dopolnjen osnutek OPPN, ki je bil na
podlagi javnega naznanila javno razgrnjen od 25. 5. 2012 do vključno 26. 6. 2012. V sklopu
javne razgrnitve je bila sklicana javna obravnava dne 6. 6. 2012. Odbor za okolje in prostor
ter Odbor za komunalo in promet sta dopolnjen osnutek prostorskega akta obravnavala na
10. skupni seji odborov dne 29. 5. 2012 in Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15.
seji dne 31. 5. 2012. Stališča do podanih pripomb in predlogov je v sodelovanju z MONM
izdelalo podjetje BD projektiranje, d.o.o. Novo mesto v mesecu novembru 2012. Župan je
stališča do pripomb in predlogov zavzel s sklepom z dne 20. 11. 2012. Na podlagi zavzetih
stališč do pripomb in predlogov je bil decembra 2012 izdelan predlog OPPN in posredovan v
pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
• OPPN Poslovna cona Kosova dolina (prej Ločna)
Za pripravo prostorskega akta je dne 23. 9. 2010 podal pobudo odvetnik Ismet Mahmuljin iz
Ljubljane. Ker iz pobude ni bilo mogoče razbrati predloga prostorske ureditve in ker pobudi
niso bila priložena pooblastila investitorjev je Mestna občina Novo mesto pobudnika pozvala
k dopolnitvi vloge. Odvetnik Ismet Mehmulin je pobudo dne 17. 12. 2010 dopolnil s
pooblastlili investitoja ter predlagal občini sklenitev večpartine pogodbe za pripravo
strokovnih podlag, vendar ponovno brez konkretiziranega programa za načrtovanje
prostorske ureditve. Mestna občina Novo mesto je pobudnika z dopisom dne 23. 12. 2010
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ponovno pozvala k konkretizaciji podane pobude. Dne 26.1.2011 je MO NM prejela
dopolnitev pobude ter osnutek tripartitne pogodbe. V marcu 2011 je MO NM izdelala
projektno nalogo za izdelavo strokovnih podlag in OPPN, ki je priloga tripartitni pogodbi za
pripravo OPPN med pobudnikom, podjetjem Topos d.o.o. in MONM, katera je bila podpisana
v maju 2011. Sklep o začetku priprave OPPN Kosova dolina je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 101/2011. Sledila je izdelava strokovnih podlag, sestavljenih iz širših in podrobnejših
strokovnih podlag z variantnimi rešitvami, ki jih je izdelovalec oddal v marcu 2012. Na
podlagi usklajevalnih sestankov (med drugim tudi s predstavniki Krke d.d.) je izdelovalec
oddal konec maja 2012 dopolnitev strokovnih podlag, na katere je MONM podala pripombe
na omenjene strokovne podlage. V oktobru 2012 je MONM od investitorja prejela
investicijsko opredelitev za gradnjo poslovnih objektov, do katere se je MONM opredelila.
• OPPN za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih MONM
Leta 2009 je bil uveljavljen Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto, v katerem
so, med drugim, določeni pogoji za gradnje stavb in objektov na vinogradniških območjih,
opredeljenih v štiriinpetdesetih EUP. V OPN so določeni tudi pogoji za legalizacije stavb in
objektov, ki so dolgoročno kvalitetna podlaga za urejanje prostora v vinogradniških območjih,
hkrati pa v tolerancah niso zajete prekoračitve dovoljenih gradenj kot posledica stihijske
gradnje in nezadostne inšpekcijske kontrole v preteklih štiridesetih letih. Prav aktualni
inšpekcijski postopki so razlog, da je župan dne 18. oktobra 2011 sprejel Sklep o začetku
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih gradenj v
vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 88/11). Povod za
sprejem sklepa o začetku priprave je bilo dvajset pobud za izdelavo prostorskega akta, ki bi
omogočil pridobitev ustreznih dovoljenj za v preteklosti zgrajene neskladne ali nelegalne
stavbe in objekte. Novembra 2011 je bil s tiskovno konferenco, objavo v Dolenjskem listu in
na spletnih straneh MONM ter na zainteresiranih radijskih postajah, objavljen javni poziv za
podajo pobud vsem lastnikom stavb in objektov v vinogradniških območjih, ki le teh na
podlagi veljavnih določil OPN ne morejo legalizirati. Po uveljavitvi ZGO-1D smo na občini
dne 20. 11. 2012 pridobili uradno informacijo, da je ureditev statusa obstoječih nedovoljenih
gradenj v primerih, ko ne pomenijo degradacije okolja in ne predstavljajo konflikta med
lastniki v prostoru, predvidena v koalicijski pogodbi – Pogodbi za Slovenijo 2012 – 2015.
Tematika se bo predvidoma obravnavala v sklopu sprememb in dopolnitev Zakona o graditvi
objektov, katerega priprava in sprejetje je predvideno v letu 2013. Ne glede na to nam
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor priporoča, da s pripravo OPPN-ZID nadaljujemo, saj je
skladnost gradnje s prostorskim aktom ena bistvenih lastnosti vsakega objekta oziroma
predpogoj za pridobitev ustreznega dovoljenja. Zato smo po začasni prekinitvi postopka
pristopili k nadaljevanju priprave OPPN. V roku med novembrom 2011 in decembrom 2012
je Urad za prostor prejel skupaj 180 pobud ter 160 vrnjenih pogodb za pripravo in izdelavo
OPPN. V prvem kvartalu leta 2013 bodo pobude strokovno obravnavane v sklopu priprave
OPPN ter v skladu z zakonodajo. OPPN, katerega uveljavitev je predvidena v drugi polovici
leta 2013 bo zagotovil pravno podlago za legalizacijo sprejemljivih neskladnih gradenj v
vinogradniških območjih MONM.
• OPPN Revoz
Pobudo za pripravo OPPN je podala gospodarska družba Revoz d.d., ker veljavni Odlok o
lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 73/04, 101/09-OPN MONM, 64/10-OPPN-SP
za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu, 9/11, 46/11-teh.popr., 102/12DPN in 3/13-obv. razl.), ne omogoča hitrega prilagajanja spremenljivim tržnim potrebam.
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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. Prostorski akt je v fazi
izbora izdelovalca, ki ga bo izbral pobudnik oz. naročnik OPPN, t.j. Revoz d.d.
• SD UN Bršljin
Pobuda za izdelavo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina
(v nadaljevanju SDUN) je bila podana v imenu investitorja 16. decembra 2011. Pobuda se
nanaša na spremembo prostorskih pogojev za gradnjo na zemljišču s parc. št. 179/1, k.o.
Novo mesto z namenom, da se na lokaciji med obstoječim objektom in lokalno cesto, to je v
uličnem prostoru, dopusti gradnja gostinskega lokala s ponudbo hitre prehrane. Lokacija, ki
je predmet obravnave se nahaja v enoti urejanja prostora z oznako NM/10-OPPN-a, na
kateri je uveljavljen Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št. 39/98,
74/02, 40/07) s katerim so določeni pogoji urejanja za graditev novih objektov, zunanje
ureditve in graditev prometne in druge javne infrastrukture. Ker pogoji ne dovoljujejo
postavitve objektov čez določeno gradbeno linijo, zgrajeni gostinski lokal pa to določilo to
krši, legalizacija objekta kljub nevpadljivosti in nizkemu gabaritu brez sprememb določil
prostorskega akta ni možna. V SDUN bo potrebno predpisati sanacijske ukrepe, oziroma
predvideti nov objekt, ki bo arhitektonsko ustrezneje oblikovan. Sklep o začetku priprave
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 12/12. Izdelava prostorskega akta se je ustavila v fazi izdelave
osnutka, neuradno je investitor odstopil od projekta, pisnega obvestila pa o tem na MONM še
nismo prejeli.
• SD ZN BTC Češča vas – 1. faza
Pobudo za pripravo je podala gospodarska družba BTC d.d., ki pa pobude vsebinsko
(tekstualno in grafično) ni obrazložila, zato je bila pozvana k dopolnitvi pobude, v kateri mora
prikazan predlog prostorske ureditve (namembnost in vrsta predvidenih ureditev, potrebe
glede priključevanja na javno infrastrukturo ipd.). BTC d.d. se je odzivu odzvala decembra
2011. Na Uradu za prostor smo do sredine meseca januarja 2012 uskladili projektno nalogo
za pripravo predlaganih sprememb in dopolnitev ZN. V mesecu februarju 2012 je bil sprejet
in objavljen sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta BTC Češča
vas-I.faza (Uradni list RS, št. 17/129. Zaradi neodzivnosti na posredovan predlog tripartitne
pogodbe, je Urad za prostor, aprila 2012 pobudnika zaprosil za opredelitev do
posredovanega predloga oziroma pobude za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega
akta. V mesecu oktobru 2012 so se na Uradu za prostor zglasili predstavniki podjetja BTC
d.d. Dogovorjeno je bilo, da Urad za prostor, zaradi spremembe projektov, ki vplivajo na
obravnavan prostorski akt, pripravi nov predlog tripartitne pogodbe in nov predlog projektne
naloge. Urad za prostor je v mesecu oktobru 2012 posredoval nov predlog tripartitne
pogodbe in spremenjeno projektno nalogo in zaprosilo, da pobudnik poda morebitne
pripombe in predloge na posredovano gradivo. Pobudnik do meseca januarja 2013 še ni
posredoval nobenih pripomb in predlogov.
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1.3

PA ZA KATERE SO BILE ŽE PODANE POBUDE ZA PRIPRAVO, PA SKLEP O
PRIPRAVI ŠE NI SPREJET

• 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. Ker
pobudnik še ni izbral izdelovalca, niti nista usklajena predloga projektne naloge in tripartitne
pogodbe je naloga v mirovanju.
• Spremembe in dopolnitve UN Novi trg
Pobudo za spremembe in dopolnitve UN je podal IMOS d.o.o. po pooblastilu Hypo leasinga,
Kulturni dom Janeza Trdine in Lokal Patriot. Imos je bil pozvan k dopolnitvi pobude, saj
pobude ni obrazložil. Glede na to, da Imos d.o.o. v imenu investitorja, občini ni predložil vso
potrebno dokumentacijo za začetek postopka, zato je postopek v mirovanju. Glede na ostala
dva pobudnika pa je potrebno poudariti, da so vse tri predlagane pobude vsebinsko
medsebojno povezane, občina še vedno čaka na odločitev podjetja IMOS d.o.o., oziroma
lastnika Hypo leasing. Glede na dejstvo, da so bile pobude podane v letu 2010 in so
vsebinsko povezane, hkrati pa Mestna občina Novo mesto od pobudnika ni prejela do
januarja 2013 nobene odločitve o nadaljevanju projekta, je Urad za prostor sprejel odločitev,
da spis postopka o spremembi prostorskega akta zaključi do ponovne odločitve lastnika o
nadaljevanju postopka.
• OPPN Gornja Težka voda – pozidava na SV
Pobudo za pripravo OPPN je podala lastnica enega izmed zemljišč, ki so v območje urejanja
z OPPN za stanovanjsko pozidavo na SV Gornje Težke vode in KS Stopiče. Lastniki zemljišč
v območju urejanja so bili povabljeni na sestanek, na katerem smo jih seznanili s pobudo in
jih pozvali, da se izjasnijo, ali so pripravljeni sofinancirati izdelavo OPPN. Postopek priprave
miruje, saj lastniki zemljišč večinoma niso pripravljeni financirati priprave OPPN.
• OPPN Kremenjak
Z OPN je bilo na podlagi pobud lastnikov zemljišč in strokovnih podlag vinogradniško
območje SV od Ruperč vrha v Stranski vasi opredeljeno kot stanovanjsko območje, ki se z
OPPN uredi kot novo naselje ali del naselja. Pobudo za pripravo OPPN so konec leta 2011
podali štirje zainteresirani lastniki znotraj območja OPPN. MONM je v marcu 2012 pozvala
lastnike zemljišč znotraj območja urejanja na uvodni sestanek z namenom pridobiti
informacijo o zainteresiranosti za izdelavo OPPN in pripravljenost na sofinanciranje izdelave
OPPN. Na podlagi dogovora na sestanku je MONM vsem lastnikom posredovala ankete.
Vrnjenih izpolnjenih anket smo prejeli le dobro tretjino. Rezultati ankete so pokazali, da se
velika večina strinja z izdelavo OPPN, a je le slaba tretjina lastnikov pripravljena sofinancirati
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OPPN. Ker se lastniki in pobudniki med seboj niso uspeli dogovriti o skupnem sofinanciranju
OPPN je priprava OPPN zastala.
• SD OPN ŽABJAK
V juniju 2011 je občinski svet sprejel sklep, da MONM pristopi k pripravi sprememb in
dopolnitev OPN z namenom legalizacije romskega naselja Žabjak. Urad za prostor pripravlja
podlage, izdelan je bil geodetski načrt, pred formalnim pričetkom postopka pa bo potrebno
sprejeti Razvojno strategija reševanja romske problematike v Mestni občini Novo mesto.
Urad za prostor sodeluje v delu posebne komisije za reševanje romske tematike pri pripravi
razvojne strategije, saj bo od njene vsebine odvisna prostorska zasnova legalizacije naselja.
Komisija je pričela s svojim delom v začetku leta 2012, osnutek strategije je v zaključni fazi
priprave. Novembra 2012 je občina seznanila Ministrstvo za obrambo o trenutnih aktivnostih
pri urejanju romskega naselja Žabjak. Decembra 2012 je občina Ministrstvu za obrambo
podala delovni predlog za uskladitev območja obravnave Žabjaka v območju izključne rabe
za potrebe obrambe.
2.

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 2012 je potekala
priprava naslednjih dokumentov:
• ŠTUDIJA VARIANT OBVOZNICE Birčna vas (prestavitev dela regionalne ceste
R3-664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto skozi Birčno vas)
Mestna občina Novo mesto je z namenom, da se rekonstrukcija ceste oziroma njena
prestavitev na obravnavanem odseku skozi naselje Birčna vas uvrsti v državni proračun v
letu 2010 pristopila k izdelavi Gradbeno - tehnične preveritve variantnega poteka regionalne
ceste R3-664/2501 Gaber –Uršna Sela – Novo mesto skozi Birčno vas (obvoznica Birčna
vas) od okvirno km 14.500 do km 16.240 s predlogom najustreznejše variante (v
nadaljevanju: GTE). V marcu 2011 je bil GTE izdelan in predan Direkciji RS za ceste za
potrebe izdelave Študije variant prestavitve te regionalne ceste. Direkcija RS za ceste je nato
pristopila k izdelavi predštudije upravičenosti obvoznice Birčna vas, v kateri sta bila obdelana
promet in ekonomika. Predštudija upravičenosti obvoznice Birčna vas je bila izdelana v
novembru 2011, v avgustu 2012 pa nam je MZiP, Direkcija RS za ceste predštudijo odstopila
s predlogom, da Mestna občina Novo mesto sama poskrbi za izdelavo študije variant (v
nadaljevanju: ŠV) z upoštevanjem še ostalih vidikov, to je okoljskega in prostorskega ter
poskrbi za izdelavo primerjave variant, saj v državnem proračunu za leto 2012 ni
zagotovljenih sredstev za izdelavo ŠV. Urad za prostor je nato takoj v septembru 2012
izvedel izbiro izvajalca za izdelavo ŠV z okoljskega in prostorskega vidika ter izdelavo
povzetka primerjave variant po vseh 4 kriterijih (gradbeno-tehnični, prometno-, ekonomski,
okoljski in prostorski vidik) s predlogom optimalne variante. ŠV s predlogom optimalne
variante je bila v konec novembra 2012 izdelana in posredovana v decembru 2012 na DRSC
v potrditev.
• Strokovne podlage za širše območje enote urejanja prostora NM-6-OPPN-f za
OPPN Bučna vas-vzhod
Ker je načrtovano, da se bo del območja OPPN Bučna vas – vzhod urejal kot osrednji del
soseske z namenom ustvarjanja javnih programov v severnem delu mesta so bile izdelane
maja 2012 Strokovne podlage za širše območje enote urejanja prostora NM/6-OPPN-f
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(izdelala: GPI d.o.o. in Esplanada d.o.o.) kot podlaga za pripravo natečaja in podrobnejših
rešitev za gospodarsko javno infrastrukturo.
• DODATEK k študiji variant prestavitve Šmihelske ceste in IDP
Za nadaljevanje rekonstrukcije in prestavitve Šmihelske ceste od Westrove ulice do Regrških
Košenic je bil v dogovoru z Ministrstvom za promet, Direkcijo Republike Slovenije za ceste
pripravljen »Gradbeno tehnični elaborat variantnega poteka oz. prestavitve regionalne ceste
R3-664/2501 od km 19.920 do km 21.7601 v Novem mestu« na podlagi katerega je bila
izdelana Študija variant obvoznice Šmihel - Regrča vas v kateri so bile primerjane tri
variante. Na recenzijski razpravi Študije variant obvoznice Šmihel – Regrča vas, dne
04.02.2010, je bilo ugotovljeno, da nobena izmed primerjanih variant (varianta 1, 2 in 3) ni
najustreznejša in da se izdela nova varianta (varianta 4), ki bo imela zvezni potek z rešitvijo
priključevanja šolskega centra Novo mesto in stanovanjske soseske Drska oziroma Slavke
Gruma. Za dodatno varianto 4 je bila nato izdelana dopolnitev gradbeno tehničnega
elaborata (naročnik MONM) ter prometno – ekonomskega elaborata (naročnik DRSC). Na
podlagi teh dopolnitev je bil izdelan še dodatek k Študiji variant v katerem sta se primerjali in
vrednotili nova varianta 4 in varianta 2. Rezultat vrednotenja je pokazal, da je varianta 4
ustreznejša od variante 2 iz gradbeno tehničnega vidika, prometno ekonomskega,
okoljskega in urbanega vidika. Z rezultati študije je bila Mestna občina Novo mesto
seznanjena z dopisom Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste št.: 371647/2008/11(912) z dne 2.12.2011 v katerem je DRSC obvestila občino, da predlagana
varianta 4 na podlagi vrednotenj v Dodatku k študiji variant obvoznice Regrča vas, št.
proj.:IŠ-R2/2011, Acer Novo mesto d.o.o., september 2011 lahko služi za naslednjo fazo
umeščanja trase ceste v prostor in pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. V
letu 2012 smo nato pristopili k pripravi geodetskega načrta za izdelavo IDP in OPPN nove
Šmihelske ceste ter k pripravi PN za izdelavo IDP rekonstrukcije in prestavitve dela
Šmihelske ceste v Novem mestu (regionalne ceste R3 664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo
mesto od km 21.620 do navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi – južni del v
nasprotni smeri stacionaže) po izbrani varianti 4 iz predhodno izdelane Študije variant
obvoznice Regrča vas (Dodatek k študiji variant, št. proj.: IŠ-R2/2011, Acer Novo mesto
d.o.o., september 2011) in Gradbeno tehničnega elaborata variantnega poteka oz.
prestavitve regionalne ceste R3664/2501 od okvirno km 19.920 do km 21.760 v Novem
mestu - 4. dodatna varianta (št. proj.: IŠ-R1/2011, Acer Novo mesto d.o.o., september 2011).
Ker gre za državno cesto mora PN potrditi DRSC, le ta je PN potrdila z dopisom z dne
14.12.2012.
• IDZ in IDP za PRENOVE TRŽNICE
Za potrebe pridobitve idejnih zasnov za prenovo tržnice je bila pripravljena projektna naloga,
ki je predvidevala preureditev tržnice na obstoječi lokaciji, na površinah in v objektih, ki so
last MONM. Hkrati je s projektno nalogo predvidena preureditev Florijanovega trga in
preveritev možnosti navezave površin v zaledju zasebnih objektov kareja na površine tržnice.
Projektna naloga je bila kot priloga k povabilu za oddajo ponudb za izdelavo idejne zasnove
posredovana ponudnikom storitev projektiranja na trgu v decembru 2011. V začetku leta
2012 smo prejeli 16 ponudb, ki smo jih preučili z vidika izpolnjevanja referenčnih zahtev in
kriterija najnižje ponujene cene. Na podlagi obeh kriterijev je kolegij OU za izdelovalce idejne
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zasnove s sklepom izbral štirih ponudnike. V prvi fazi izdelave idejne zasnove so avtorji svoje
rešitve predstavili komisiji za izbor najprimernejše rešitve, imenovani s strani župana, in širši
javnosti na javni predstavitvi, ki je potekala 30. maja 2012 v prostorih Galerije Simulaker. Na
podlagi končnih gradiv idejnih zasnov je komisija izbrala najprimernejšo rešitev, ki jo je
izdelal Studio Pirss d.o.o.. O postopku izbora najprimernejše rešitve je bilo izdelano
zaključno poročilo. Na podlagi idejne zasnove je bil v novembru 2012 izdelan idejni projekt,
kot osnova za naročilo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega
programa, ki sta trenutno v izdelavi. Predstavitev projekta za prenovo tržnice je bil izvedena
na seji občinskega sveta decembra 2012. Sočasno s projektno dokumentacijo se organizira
tudi programska skupina v zvezi z organizacijo programa v okviru prenovljene tržnice.
• IDZ REKONSTRUKCIJE GLAVNEGA TRGA IN ROZMANOVE ULICE V NOVEM
MESTU
Urad za prostor je v juniju 2011 na podlagi programa župana pripravil delovno gradivo
oziroma delni osnutek projektne naloge za rekonstrukcijo Glavnega trga in Rozmanove ulice.
Projektna naloga bo večplastna, saj želi občina ekonomično pridobiti čim kvalitetnejšo rešitev
tekočega in mirujočega prometa, posodobiti in dograditi energetske, komunalne in
telekomunikacijske vode, predvsem pa oba prostora izvesti prijetne pešcem, tudi in
predvsem invalidom in ostarelim ter mamam z vozički. Na podlagi zbranih strokovnih podlag,
ki so bila do sedaj izdelana v okviru prenove mestnega jedra, je bilo ugotovljeno, da te niso
ustrezna podlaga za pričetek izvedbe prenove.
• Prostorske rešitve načrtovane kolesarske mreže in AP na območju Novega
mesta
V postopku priprave Državnega prostorskega načrta za državno cesto od avtoceste A2
Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (v nadaljevanju: DPN), je občina
pripravila strokovne podlage v zvezi v zvezi s kolesarskimi in peš povezavami, ki so bile
podlaga za določitev deviacij in objektov, ki se prilagodijo v območju DPN zaradi občinskega
kolesarskega omrežja. V ta namen je bila izdelana projektna dokumentacija »Idejni projekt
kolesarske mreža v območju DPN za državno cesto od A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem
mestu do priključka Maline (ACER Novo mesto d.o.o., št. IDP - R2/2012, februar 2012).«.
Dokumentacija je bila posredovana pripravljavcu DPN, predlagane rešitve pa so bile
vključene v končno prostorsko rešitev, ki je uveljavljena s sprejetjem državnega prostorskega
načrta v decembru 2012.
• PGD za PARKIRIŠČA OB OŠ Šmihel
Za potrebe ureditev prometnih razmer na območju OŠ Šmihel in v povezavi s projektom
avtobusnega postajališča pri OŠ Šmihel, ki je bil izdelan v 2011 je bil izdelan še PDG projekt
za izgradnjo manjkajočih parkirišč pri OŠ Šmihel za potrebe šole in obiskovalcev.
3.

VODENJE PREDPISANIH ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV, IZDAJANJE
POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC in informacije strankam

Urad za prostor na vlogo strank izdaja lokacijske informacije za namen projektiranja
objektov, potrdila o namenski rabi zemljišč za namen prometa z zemljišči in potrdila o pogojih
za parcelacijo stavnih zemljišč na podlagi Zakonu o urejanju prostora - ZureP in Zakonu o
prostorskem načrtovanju - ZPNačrt ter dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v
zemljišče za gradnjo stavb na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ -ZUJF.
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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 2005 do leta 2012 je razvidna
iz naslednje tabele:
Tabela: Primerjava podatkov o lokacijskih informacijah
2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012
2005 2006 2007 2008

2009

2010

2011

2012

Prenos odprtih spisov iz
preteklega leta
Število vlog v tekočem letu
SKUPAJ

158

181

156

83

73

118

104

67

3359
3517

3272
3453

2891
3047

2152
2235

1711
1784

2299
2417

1901
2005

1511
1634

lokacijske informacije za
projektiranje

1101

929

922

459

296

523

286

223

Lokacijske informacije za
enostavne objekte
potrdila o namenski rabi
zemljišča in druga potrdila
Dokazila po ZUJF

691

664

418

69

1518

1683

1603

1590

1332

1756

1625

1303

Odstop od vloge
SKUPAJ rešeni spisi
Nerešeni spisi
% nerešenih spisov glede na
skupno št. spisov

26
3336
181
5,1%

56
21
3297
156
4,5%

21
2964
83
2,7 %

44
2162
73
3,3%

38
1666
118
6,6%

34
2313
104
4,3%

27
1938
67
3,4%

12
1594
15
0,9%

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.
V letu 2012 smo zabeležili porast števila vlog občanov kot posledico uveljavljenega Zakona o
uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/12), ki uvaja davek na dobiček zaradi
spremembe namembnosti zemljišč (133. do 140. člen). Na podlagi določb zakona mora
prodajalec zemljišča davčnemu uradu napovedati odmero davka, napovedi pa priložiti
dokazilo občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb, iz
katerega mora biti razviden datum spremembe namembnosti. Ugotavljanje in podajanje
informacije o tem kdaj je neko zemljišče postalo stavbno pa je v pristojnosti Urada za prostor.
V Uradu za prostor poskušamo podati strankam celovite informacije o gradnji in postopkih za
pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo tudi 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.
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4.

DRUGE NALOGE NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV
Brestanica–Hudo
Urad za prostor je sodeloval z MzIP pri pripravi Državnega prostorskega načrta za del
rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica – Hudo. Priprava je v letu 2012 potekala
uspešno in skladno s terminskim načrtom. Februarja 2012 je bila izvedena javna razgrnitev
osnutka DPN, MONM je podala pripombe, julija 2012 so bila sprejeta stališča do pripomb,
septembra 2012 je bil izdelan predlog DPN. Vlada je dne 8.11.2012 z Uredbo o državnem
prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica – Hudo prostorski
načrt sprejela. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 87/2012.
• 3. razvojna os
Urad za prostor je sodeloval in koordiniral z MzIP načrtovanje prometnega omrežja 3.
razvojne osi na območju Novega mesta. V letu 2012 je MONM aktivno sodelovala v
postopku priprave državnega prostorskega načrta za 3. razvojno os (DPN). V marcu 2012 je
bila izvedena javna razgrnitev in javna obravnava spremenjenih rešitev osnutka DPN.
MONM je v času razgrnitve pripravljavcu načrta podala mnenje in predlagala več pripomb in
predlogov. V juniju 2012 se je MzIP do pripomb in predlogov opredelil z zavzetjem stališč. V
postopku priprave je občinski svet problematiko priprave načrta obravnaval na izredni seji,
župan pa je izvedel zbor občanov KS Ločna – Mačkovec, izvedeno je bilo tudi posebno
usklajevanje s KS Šmihel. Usklajeni predlog DPN je Vlada RS sprejela dne 20.12.2012.
Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline je bila objavljena v Uradnem listu št. 102/12.
• 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.
Pred poletnimi počitnicami smo izvedli 2 arhitekturni delavnici in sicer:
- V juniju 2012 je bila v vrtcu Ciciban, enoti Najdihojca na Malem Slatniku izvedena
arhitekturna delavnica z naslovom »Kaj je arhitektura, oz. Tudi sam lahko ustvarim svoj
prostor« pod vodstvom arhitektke Danijele Kure Kastelc. Sodelovali so otroci v starosti od
3 do 5 let. Arhitektka je otrokom s pomočjo ilustracij, fotografij in različnih materialov
predstavila poklic arhitekta in pojem arhitekture v povezavi s pojmi: prostor, stavba,
pohištvo, material ipd. Delavnica je poskušala otroke popeljati skozi miselni proces
arhitekta, ko umešča vrtec v širši prostor mesta, ko ga gradi in opremlja. Nato so se
otroci sprehodili po prostorih vrtca, jih poimenovali, se o njihovem namenu pogovarjali,
sledil je praktični del, t.j. izdelava makete hiše z vrtom.
- V juliju 2012 je bila v prostorih Čajarne Stari most izvedena arhitekturna delavnica »Hiše
naših pradedkov in prababic« za otroke od 5 do 8 let, ki sta jo vodili arhitektki Natalija
Zanoški in Viktorija Tekstor (predstavnica MONM oz. območni vodja AIO). Na delavnici
so otroci najprej razmišljali, zakaj so bile hiše naših pradedkov in prababic bolj usklajene
•
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z okoljem, v katerem so bile zgrajene, zakaj so se bolj prilagajale vremenskim razmeram,
obliki in kakovosti zemljišča ter bile grajene iz gradiv oz. materialov iz neposredne bližine
lokacije gradnje. Ugotavljali so tudi ali so bile včasih hiše bolj prilagojene človeku oz.
njegovemu merilu kot danes. »Sprehodili« so se skozi posamezne regije v Sloveniji in
ugotavljali, v čem so si hiše podobne oz. različne. Na koncu so izdelali čisto svojo hiško,
ki je izvirala iz modrosti naših pradedkov in prababic in se spojila z njihovo kreativnostjo
in domišljijo.
Septembra 2012 je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije v obliki tiskane brošure z
naslovom Igriva arhitektura izdala Program za izobraževanje otrok o prostoru in arhitekturi
2012/2013. Ta publikacija objavlja, katere delavnice se bodo v tekočem šolskem letu odvijale
v posamezni slovenski regiji. Na Uradu za prostor smo za ta Program sestavili sklop 12.
arhitekturnih delavnic, ki se bodo razvrstile od novembra 2012 do maja 2013. Delavnice, ki
so namenjene otrokom od 5 do 13 let, bodo vodili različni arhitekti (tudi v sodelovanju za
Uradom za prostor) in bodo potekale v prostorih Čajarne Stari most, Glavni trg 17.
V novembru 2012 so bile v sklopu tega programa izvedene tri delavnice:
- Na arhitekturni delavnici »Moj prostor je tudi tvoj prostor«, ki sta jo vodili arhitekta Liljana
Jankovič Grobelšek in krajinska arhitektka Lucija Simončič, so se z otroci pogovarjale o
značilnostih prostora skozi dejavnosti, ki se v njem prepletajo. Otroci so razporejali
različne dejavnosti po različnih prostorih (krajinskih, urbanih…). Vsaka skupina je določila
rabe prostorov (park, trg, igrišče, trgovski center…), nato pa so te rabe usklajevali med
sabo, da niso bile medsebojno moteče. Delavnica je spodbujala proaktivno razmišljanje o
prostoru in o usklajevanju različnih interesov ter argumentiranje odločitev.
- Na arhitekturni delavnici »Moje mesto«, ki so jo vodile krajinski arhitektki Suzana Simič,
Petra Ereš in arhitektka Maja Brusnjak Hrastar, so se z otroci pogovarjale o značilnostih
mesta, o stavbah v mestu, njihovem pomenu, lokaciji in oblikovanju. Opozorile so na
različna območja v mestu (stanovanja, trgovine, trgi, promet, parki) ter na prepletanje
dejavnosti, ki se odvijajo v mestu. Otroci so ustvarjali svoje mesto (kolaž, maketa, risbe
…). Delavnica je spodbujala opazovanje mesta ter spodbujala domišljijo.
- Na arhitekturni delavnici »Kako vidim prostor, ki ga še ni?« je arhitektka Sandra Hrovat
otrokom predstavila, katere različne tehnike in medije pri svojem delu uporablja Arhitekt,
da pokaže svoje zamisli. Spoznali bo osnovno arhitektovo orodje; tloris. Poslušali so
pravljico, v kateri so bili dobro opisani prostori. S pomočjo spomina in domišljije so otroci
poustvarili opisane prostore.
Za praznični december je bila skupina AiO povabljena, da pripravi in okrasi novoletno
smrečico v stavbi Državnega zbora Republike Slovenije. K sodelovanju so bile vabljene
osnovne šole, in sicer iz vsake slovenske regije, iz naše občine pa je (s podporo Urada za
prostor) pri projektu sodelovala Podružnična šola Mali Slatnik. Novoletna smrečica je bila
lesena, inovativno oblikovana in v duhu trajnostnih principov zasnovana smrečica, okrašena
s številnimi željami slovenskih osnovnošolcev. Želje otrok o prostoru in sorodnih temah (kako
bi želeli spremeniti prostor na poti v šolo, v šoli ali okrog nje, v domačem kraju, ter kaj
pogrešajo ) so bile namenjene poslancem državnega zbora. Okraski na smrečici so bili zvitki
iz lističev z otroškimi željami in logotipom projekta AIO. Poslanci državnega zbora so bili
povabljeni, da lističe s smrečice snamejo, jih obdržijo in se obvežejo, da bodo želje na njih
poskušali uresničiti. Ta projekt je bil zasnovan tako, da so zvite lističe z željami otroci (po par
predstavnikov iz vsake šole) prinesli v državni zbor in jih obesili na smrečico. Okraševanje
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smrečice je bilo v soboto 1. 12. 2012 v stavbi Državnega zbora Republike Slovenije. Po
okraševanju smrečice je sledil še voden ogled stavbe Državnega zbora Republike Slovenije.
• Spremljanje izvajanja OPN
Po uveljavitvi OPN smo na Oddelku za prostor reorganizirali delo, tako da več sodelujemo z
drugimi oddelki MONM pri spremljanju postopkov dovoljevanja gradenj, ki jih vodi UE NM. V
letu 2012 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) 338 pozivov za priglasitev v postopek izdaje gradbenih dovoljenj. Na podlagi pozivov
je Urad za prostor priglasil 50 udeležb v postopek. 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.
• Evidentiranje pobud za spremembo namenske rabe zemljišča in pobud za
uskladitev namenske rabe – reambulacije
V postopku priprave OPN je župan s sklepom določil rok rok za zbiranje pobud za
spremembo namenske rabe zemljišč, ki so se obravnavale v sklopu OPN in sicer 20.7.2007.
OPN je bil konec leta 2009 uveljavljen, vse prejete pobude, podane po 20.7. 2007 pa se
ustrezno evidentirajo z razvrščanjem po posameznih naseljih in vrisujejo v grafično podlago.
Vse pobudnike pisno obveščamo o prejemu njihove pobude. V letu 2007 je bilo evidentiranih
41 pobud, v letu 2008 110 pobud, v letu 2009 44 pobud, v letu 2010 249 pobud, v letu 2011
153 pobud in v letu 2012 72 pobud. Po pričetku veljavnosti OPN MONM je bilo evidentiranih
skupaj 669 pobud.
• Sprememba meja naselij v MONM in nove ulice v Novem mestu
Mestna občina Novo mesto je kot sestavni upravni del Republike Slovenije razdeljena na
naselja. Teh je 98. Večja naselja so zaradi lažje orientacije in preglednosti razdeljena na
manjše geografske enote kot so ceste, ulice, trgi in podobno. S spremembami prostorskega
plana občine je v preteklih letih prišlo do fizične širitve naselja Novo mesto. V okviru
izgradnje avtoceste Ljubljana – Obrežje je bilo zgrajenih nekaj novih cest, nekaterim pa se je
spremenila namembnost ter so sedaj vključene v mestni prometni sistem. Z Občinskim
prostorskim načrtom je predvidena nadaljnja širitev naselja Novo mesto, hkrati pa je bilo
potrebno urediti sistem ulic na nekaterih območjih v notranjosti naselja. V letu 2010 je bila
zaključena priprava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 62/10) s katerim je bilo razširjeno območje naselja Novo mesto in
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št.
62/10) s katerim so bili poimenovani: vpadnice, povezovalne ceste, mostovi, parki, ulice in
trgi v 28 primerih. Zaradi preimenovanja ulic so občanom nastali stroški pri zamenjavi
osebnih dokumentov, ki jih je dolžna kriti občina. V letu 2012 smo na Urad prejeli en (1)
zahtevek o povrnitvi stroškov izdaje nadomestnih osebnih dokumentov.
• Projekt MORECO
V letu 2012 so se nadaljevale aktivnosti na 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 razvija
predlog orodja s katerim je mogoče vplivati na stroškovno utemeljen razvoj prometnih
ureditev, ki sledijo načelom trajnostne mobilnosti. Ker bo izdelano orodje namenjeno splošni
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rabi, a vendarle optimizirano glede na konkretne razmere opazovalk v projektu, glede na
problematiko prometa v območju Novega mesta MONm pri izvajanju projekta aktivno
sodeluje kot opazovalka, saj bo v naslednjih fazah projekt implementiran v Novem mestu in
vplivnem območju JV Slovenije - pilotno območje.
• 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. Junija 2012 se je Izidor Jerala
predstavnik Skupnosti občin Slovenije kot vodja NALAS delovne skupine za prostorski razvoj
v Tirani udeležil srečanja delovne skupine NALAS s predstavniki svetovne banke na temo
posodobitve zakonodajnega okvira prostorskega načrtovanja v regiji.
• Spremembe NORMATIVNEGA OKOLJA na področju prostorskega načrtovanja
V letu 2012 je bilo izvedenih več zakonodajnih, sistemskih sprememb predpisov in strategij,
ki pomembno vplivajo na prostorski razvoj mestne občine in širše regije. Pri teh je MONM
sodelovala s predlogom krajšanja in poenostavitve postopka izdaje gradbenega dovoljenja in
v okviru partnerstva Odgovorno do prostora! tudi s predlogi za izvedbo prednostnih
zakonodajnih sprememb v prihodnjem obdobju.
5.

PROJEKTI na področju PROSTORSKE INFORMATIKE

Področje prostorske informatike obsega širok spekter nalog med njimi pa so
najpomembnejše:
• 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
V letu 2012 so bile na področju prostorske informatike, poleg zgoraj naštetega opravljene še
naslednje naloge:
•
Izdelava in vzdrževanje spletne strani Urada za prostor na spletnih straneh
Mestne občine Novo mesto
V sklopu prenovitve spletnih strani MONM, smo s podjetjem T-media d.o.o. oblikovali spletno
stran Urada za prostor, t.i. »Prostorski portal«, preko katerega so občanom dani na vpogled
vsi sprejeti prostorski akti na območju MONM. Na tem portalu vodimo tudi 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.
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
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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).
• PISO - Prostorski informacijski sistem občine na portalu
V letu 2012 smo skupaj z ponudnikom PISO spletnih storitev posodobili posamezne vsebine
v pregledovalniku (npr. podatki o stanju OPPN-jev, kjer je sedaj možen dostop preko
pregledovalnika PISO do Prostorskega portala MONM, informativni izračun komunalnega
prispevka)
• Nadgradnja internega prostorskega informacijskega sistema
S posodobitvijo GIS programske opreme smo na Uradu za prostor posodobili tudi prostorski
informacijski sistem. Programi in programski moduli ArcView 3.x in ArcGis 10.0, so
posodobljeni na različico ArcGis 10.1, program Terra2011 pa na novo različico programa
Terra2012, ki omogoča predvsem lažje in hitrejše posredovanje lokacijske informacije
strankam v sprejemni pisarni. V sklopu nadgradnje programa ArcGis 10.1 je bilo izvedeno
dvodnevno izobraževanje v prostorih MONM.
• Evidenca gradbenih dovoljenj
V letu 2011 smo na uradu s pomočjo študentov pričeli z vzpostavitvijo evidence gradbenih
dovoljenj na območju MONM. V letu 2012 smo uspeli evidenco ažurirati na zadnje stanje
izdanih dovoljenj.
• Priprava podatkovnega modela in namizne aplikacije za uspešen zajem lokacij
oglaševalnih mest
6.

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 2012 je delo na področju okoljske problematike obsegalo pripravo Poročila o stanju
okolja in pripravo odločb - dovoljenj za obremenitev s hrupom.
• Poročilo o stanju okolja
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006
Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A,
70/2008, 108/2009; v nadaljevanju ZVO-1) v 38. členu mestnim občinam nalaga, da
pripravijo občinske programe varstva okolja (OPVO) in operativne programe za svoje
območje. Poleg tega 106. člen ZVO-1 mestnim občinam nalaga, da pripravijo in javno
objavijo poročilo o stanju okolja najmanj vsako četrto leto. Poročilo o stanju okolja je osnova
za izdelavo OPVO.
V drugi polovici leta 2011 smo pristopili k pripravi poročila o stanju okolja v občini kot prvega
koraka za izdelavo Operativnega programa varstva okolja. V postopku javnega naročanja
male vrednosti je bilo za izdelavo Poročila o stanju okolja v MO NM izbrano podjetje Boson
d.o.o., ki je 1. fazo Poročila oddalo 28.11.2011. Po pregledu PSO je MONM podala določene
pripombe in predloge, na podlagi katerih je izdelovalec poročilo dopolnil.
Po izdelavi 2. faze poročila v marcu 2012 je bila v maju 2012 izvedena predstavitev PSO, na
katero so bili povabljeni ključni akterji v MONM in sicer predstavnike Krke d.d., Ursa
Slovenija d.d., Revoz in TPV ter ostale pristojne inštitucije (Komunala Novo mesto d.o.o.,
Zavod za varstvo narave, Zavod za zdravstveno varstvo, Cerod d.d., Agencija RS za okolje,
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Istrabenz d.d.,…). Poročilo se je na podlagi nekaterih novih podatkov in dejstev, pridobljenih
na omenjeni predstavitvi, dopolnilo. Končno poročilo (julij 2012) je bilo posredovano v
informacijo Občinskemu svetu MONM na septembrsko sejo, objavljeno pa je na spletni strani
MONM.
• Dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
V letu 2012 je na urad za prostor prispelo 35 vlog za izdajo dovoljenja za čezmerno
obremenitev okolja s hrupom na prireditvah. Enako število je bilo tudi izdanih odločb.
Tabela: Prikaz števila izdanih dovoljenj za obremenitev okolja s hrupom na prireditvah:
LETO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Število izdanih dovoljenj 29
30
34
26
35
36
35
Priprava odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Mestne
občine Novo Mesto
Urad za prostor je v letu 2012 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. Ker je MONM uvrščena v območje večje ogroženosti je v pripravi
zgoraj omenjeni odlok, ki bo določal ukrepe za znižanje onesnaženosti.
•

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

URAD ZA GJS, OKOLJE IN PROMET
Urad za GJS, okolje in promet svojim delovanjem v letu 2012 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.
7.1
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, za vse krajevne skupnosti pa je bilo organiziranih nekaj
skupnih 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 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.
Velik poudarek v krajevnih skupnostih namenjajo različnim družabnim prireditvah, ki jih
organizirajo (kulturne prireditve, kresovanja, pohodi, čistilne akcije) in aktivnemu sodelovanju
s krajevnimi organizacijami Rdečega Križa, Združenja borcev za vrednote NOB, z Društvom
upokojencev in s prostovoljnimi gasilskimi in športnimi društvi.
Krajevne skupnosti so v letu 2012 realizirale letne cilje KS v okviru finančnih možnosti in
sredstev, pridobljenih s strani Mestne občine Novo mesto ter lastnih sredstev. Glede na
občutno manjša sredstva, s katerimi so krajevne skupnosti razpolagale, navajamo nekaj
večjih projektov, ki so jih realizirali.
Krajevna skupnost Birčna vas je asfaltirala voziščno konstrukcijo ceste na Ruperč Vrhu pri
vikendih, uredila ekološke otoke v krajevni skupnosti in izdelala oglasne table.
V letu 2012 je krajevna skupnost Gabrje izvedla zemeljska, gradbena in obrtniška dela pri
sanaciji kulturnega doma Gabrje ter sanacijo poti za ulico Kavce (Knezavka) in Gomile.
V letu 2012 so v krajevni skupnosti Mali Slatnik izvedli I. fazo kanalizacije v naselju Krka,
projekt bodo dokončali v letu 2013. Izdelali so projektno dokumentacijo za izvedbo javne
razsvetljave Veliki Slatnik in asfaltirali del občinske ceste Bendje – Križe. V krajevni
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skupnosti Podgrad so sanirali brežino pri igrišču v Koroški vasi in izvedli izkop, položili
inštalacije in asfaltirali igrišče.
V krajevni skupnosti Uršna sela je bila izvedena sanacija mrliške vežice, izdelana projektna
dokumentacija za adaptacijo in rekonstrukcijo Zadružnega doma na Uršnih selih, obnovljen
zvonik in zamenjana strešna kritina na cerkvi na Uršnih selih. Vodili so aktivnosti za
legalizacijo pokritega balinišča in pomožnega objekta na Makutah, vendar do izdaje
gradbenega dovoljenja v letu 2012 še ni prišlo.
V krajevni skupnosti Dolž so izvedli gradbena dela na cesti Lipnica – Ravnica, na cesti
Bukovče ter dela za ureditev ceste na Lipnici.
Krajevna skupnost Karteljevo je izvedla gradbena in inštalacijska dela za Hišo slovesa in
širitev pokopališča v Gornjem Karteljevem.
V krajevni skupnosti Kandija-Grm so sanirali pešpot za vrtcem Kekec in opravili nekaj nujnih
vzdrževalnih del.
Krajevna skupnost Bučna vas je izpeljala kar nekaj del na cestni infrastrukturi, tako
predhodno neustrezno izvedena dela na cesti v vasi Hudo kot zaključena dela na škarpi v
Gorenjem Kamenju in ostala dela.
Tudi v vseh ostalih krajevnih skupnostih so nekatere naloge uspeli realizirati, tako s področja
sanacije lokalnih cest kot z ostalih področij, sodelovali so pri projektih, vodenih s strani
občine in iskali rešitve pri nekaterih nalogah, kjer do dokončne odločitve in realizacije v letu
2012 še ni prišlo.
7.2 Komunalno gospodarstvo
V okviru komunalnega gospodarstva je urad opravljal strokovne naloge ter odloča o upravnih
stvareh s področja. 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 državnimi organi, javnimi
zavodi ter strokovnimi institucijami s področja komunalnega gospodarstva, vodnega
gospodarstva ter energetike.
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7.2.1 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.

Izvajalec

oskrba s pitno vodo,

JP Komunala NM

odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda,
ravnanje s komunalnimi odpadki,

JP Komunala NM

odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

CeROD d.o.o.

pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje
pokopališč,
urejanje in čiščenje javnih površin,

JP Komunala NM

urejanje zelenih površin,

Trata d.o.o.

oskrba s plinom,

Istrabenz Plini d. d.

JP Komunala NM

JP Komunala NM

JP Komunala NM
urejanje javnih tržnic,
JP Komunala NM

10.
urejanje javnih sanitarij,

Gregorič Branko s.p.

11.
urejanje javne razsvetljave,

12. usmerjevalni sistem

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. Vodooskrba, odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki,
odlaganje ostankov odpadkov ter pokopališka in pogrebna dejavnost se izvajajo kot obvezne
gospodarske javne službe. V okviru izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb, pa se
izvajajo: dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in
dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, urejanje javnih tržnic, urejanje javnih
sanitarij, urejanje javnih parkirišč na javnih površinah, urejanje javne razsvetljave ter
plakatiranje in obveščanje.
Urad predlaga spremembe odlokov, pravilnikov in drugih upravnih aktov s komunalnega
področja. Predlaga standarde in normative za izvajanje javnih služb, predlaga predloge
planov in planske porabe sredstev za zagotavljanje in uporabo storitev gospodarskih javnih
služb (cene storitev), vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev, ter drugih
pogodbenih partnerjev gospodarskih javnih služb. Usklajuje upravljanje in gospodarjenje
komunalnih infrastrukturnih objektov. Sodeluje in usklajuje izvajanje gospodarskih javnih
služb tudi z drugimi pristojnimi državnimi organi in službami s področja komunalnega
gospodarstva.
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
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javnih površin, urejanje tržnic in urejanje javnih sanitarij, urejanja pokopališč, urejanja
parkirišč ter gospodarjenja z vodnjaki in izlivkami na področju Mestne občine Novo mesto.
V okviru omenjenih GJS urad skrbi za:
- usklajevanje poslovnega plana in plana investicij javnega podjetja z proračunom
občine,
- pregled in pripravo poslovnih planov in rebalansov plana za obravnavo in sprejem na
občinskem svetu,
- pregled in pripravo poslovnih poročil za obravnavo in sprejem na občinskem svetu,
- pregled, priprava in analiza predlogov za spremembe cen storitev GJS,
- pripravo predlogov za spremembo odlokov in drugih predpisov za obravnavo in
sprejem na občinskem svetu.
Na področju oskrbovanja s pitno vodo občanom, ki nimajo zagotovljene oskrbe s pitno vodo
iz javnega vodovodnega omrežja, občina z regresiranjem dostave pitne vode tem
prebivalcem čimbolj pomaga pri oskrbi s pitno vodo. Mestna občina Novo mesto tako v celoti
subvencionira prevoz pitne vode na območja, kjer ni vodovodnega omrežja vsem
gospodinjstvom, ki živijo v objektu s statusom stanovanjskega objekta.
Obvezna gospodarska urejanje zelenih površin zajema spomladansko in jesensko čiščenje
zelenih površin, tedensko in mesečno pobiranje smeti, vzdrževalna dela in košnja travnatih
površin, gnojenje trat in ostalih rastlin, urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic, oskrba,
čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic, zatiranje plevela in drugih rastlin, ki
ovirajo rast parkovnih rastlin, obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, da ne
ovirajo hoje, prometa in preglednosti, oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,
varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami, redno pometanje in
pobiranje smeti v parkih in na zelenicah, vzdrževanje parkovne opreme, izdelava in
noveliranje katastra javnih zelenih površin in druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se
ohranja urejen videz zelenih površin. Hkrati pa se v okviru zelenih površin skrbi za nujne
posege (sanacija poškodovanega in dotrajanega drevja, sanacija pešpoti ob nalivih …) na
zelene površine na območju Mestne občine Novo mesto. Koncesionar opravlja dela na
podlagi koncesijske pogodbe ter skladno s potrjenim planom. Plan zajema standard
vzdrževanja zelenih površin ter velikosti površin, ki so vključene v vzdrževanje. Standard in
plan vzdrževanja vsako leto potrdi na predlog kolegija občinske uprave župan. Vzdrževanje
obsega 81.900 m2 urejanja zelenih javnih površin z višjim standardom vzdrževanja
(10 x letno) v samem mestu, preko 100.000 m2 sprehajališč z nižjim standardom vzdrževanja
(3 x letno) in preko 25.000 m2 otroških igrišč (standard vzdrževanja ročna košnja 3 x letno in
strojna košnja 3 x letno). V okvir vzdrževanja zelenih površin je vključeno tudi vzdrževanje
sprehajališč in pešpoti po Mestni občini Novo mesto. Tako potekajo redna dela na zelenih
površinah in peš poteh po Parku EU, Župančičevem sprehajališču in sprehajališču Primiceve
Julije. Vzdrževanje zajema obsežnejše čiščenje poti, sanacija grmovja ob sprehajališčih,
dobava gramoza in pobiranje gramoza nasutega pod klančinami, odvoz uničenega in dovoz
novega tampona, fino planiranje poti ter odstranjevanje blata..
Na področju gospodarske javne služb urejanja javne razsvetljave je bil v letu 2012
koncesionar izvajal najnujnejše ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja javne
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razsvetljave v Mestni občini Novo mesto. Nujna redna vzdrževalna dela so v letu 2012
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.
Kot izbirna gospodarska služba je opredeljena tudi dejavnost plakatiranja in obveščanja.
Urad izvaja skrbništvo ter opravljala dejavnosti v zvezi z Odlokom o plakatiranju na območju
Mestne občine Novo mesto. Tako je urad zadolžen za izdajanje odločb za takse iz naslova
plakatiranja.
V okviru izbirne gospodarske službe je bil v letu 2007 začet projekt usmerjanja in obveščanja
na območju Mestne občine Novo mesto. S postavitvijo sistema smo nadaljevali tudi v letu
2012.
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.
7.3
Cestno gospodarstvo
Na področju cestnega gospodarstva urad skrbi za upravljanje in varstvo občinskih cest ter
vodi investicije in investicijsko vzdrževanje na cestnem področju. V okviru upravljanja in
varstva občinskih cest in investicijskega vzdrževanja skrbi za izvajanje gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest, predlaga standarde in normative za izvajanje
gospodarskih javni služb, predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in
storitev gospodarskih javnih služb, vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalca GJS
vzdrževanje občinskih cest, sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi na področju
cestno - prometne infrastrukture.
V okviru varovanja občinskih cest oddelek izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje in
soglasja k projektnim dokumentacijam, OPN, soglasja za prekope občinskih cest, soglasja
za postavitve začasnih in pomožnih objektov, se udeležuje geodetskih meritev, se udeležuje
ustnih obravnav. Pri vzdrževanju cest vodi naročila in pregleduje izvedena dela in obračune,
vodi evidence.
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7.3.1 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
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, 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 !
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):
Dobovo, Šentpeter, Jelše, D. Kamenje, Birčna vas, Pugljeva ul., Paha - Jagodnik, Ruperč
vrh, Rozmanova, Uršna sela, Ivana Roba, Pod trško goro, Koštialova, Podbevškova,
Cesarjeva, Ob Težki vodi, Kuzarjev kal, Stopiče, Gabrje – Hrušica, Črmošnjice pri
Stopičah….
• preložitev - sanacija pogreznjenih granitnih kock na Rozmanovi cesti,
• izvedli smo sanacije na asfaltnih cestah v KS; Stopiče, Brusnice, Podgrad, Mali Slatnik,
Birčna vas, Bučna vas, Otočec – Koti, Dolž, Kandija-Grm,…,
• dodali smo nove varnostne ograje (JVO); Dolž, Mihovec, Stopiče...,
• zgradili smo oporni zid v Vinji vasi in v Kotih , obnovili pa zid na Drski in Smrečnikovi ulici,
• izvedli smo obrezovanje dreves in grmičevja ob kategoriziranih cestah, predvsem ob
lokalnih cestah.
K vzdrževanju občinskih cest sodi tudi vzdrževanje objektov na cestni mreži, predvsem
mostov. Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli nujna vzdrževalna dela, ki obsegajo: oplesk
ograj, popravilo ograj, manjša popravila lesenih mostov, popravilo ostalih mostov. Izvedli
smo tudi temeljito prenovo lesenega mosta v Šentpetru, na katerem smo zamenjali spodnjo
nosilno plast in zgornjo obrabno plast v celi površini mosta.
Vsako leto izvedemo vzdrževanje gozdnih cest, ki potekajo po zasebnem in državnem
gozdu, po predhodni oceni nujnosti vzdrževanja po odsekih, ki jih opredeli Zavod za
gozdove. Sredstva so se zbrala preko pristojbine, ki jo plačujejo lastniki gozdov in Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
V smislu povečevanja varnosti udeležencev v prometu ter zamenjavi dotrajane in
poškodovane signalizacije smo po programu izvajali ukrepe, ki povečujejo varnost. Obnovili
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smo obstoječo in dodali dodatno horizontalno signalizacijo na občinskih cestah. Zamenjana
je tudi vertikalna signalizacija, predvsem dotrajana in poškodovana.
Zaradi neurejenih lastninskih razmerij iz preteklih desetletjih, še vedno veliko občinskih cest
poteka po zasebnih zemljiščih. V skladu z zakonodajo je občina dolžna urejati
zemljiškoknjižna razmerja, in plačati odškodnine za zasebna zemljišča, po katerih potekajo
občinske ceste. Zaradi omejenih sredstev zadeve ne rešujemo sistemsko ampak parcialno
glede na najbolj pereče zahteve.
V smislu urejanja lastninskih razmerij smo izvedli meritve na posameznih odsekih občinskih
cest in sicer; Bučna vas, G. Suhadol, Srebrniče, Dolž, Lešnica, Laze in izvedli plačilo
odškodnin za zemljišča, ki so bile določene na osnovi cenitev.
7.3.2 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 153,361 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 2011 in preplastili najnujnejše odseke cest,
ki so določeni po zaključku zimske službe; Otočec – Kij, Ob Težki vodi, Cankarjeva ulica,
Križe, Medičeva ulica …
Rekonstrukcije - občinske ceste. Predvidena sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo
občinskih cest. Za rekonstrukcijo Koštialove ulice je bil izbran izvajalec na podlagi določb
Zakona o javnih naročilih, plačilo pa je bilo izvedeno na podlagi sklenjenih pogodb in aneksa
ter izdanih situacij oziroma računov v letu 2011, prav tako velja za izvedeno rekonstrukcijo
dela Smrečnikove ulice od regionalne ceste do Vrtnarije GG – gre za poplačila obveznosti iz
preteklega leta. Iz te postavke je tudi plačana izdelava projekta za povezavo Rozmanove
ceste z Jerebovo ulico.
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. Vložen je predlog za razlastitev
zemljišča. V letu 2012 smo plačili zaostale obveznosti.
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LJUBLJANSKA CESTA
Z investitorjem DARS in izvajalcem CGP NM smo v letu 2011 končali novogradnjo dela
Ljubljanske ceste. V letu 2013 pa nas čaka še odkup razlaščenega zemljišča, kot tudi odkup
morebitnih razlik v površini med zgrajenim in projektiranim delom odseka novozgrajene
Ljubljanske ceste. V letu 2012 pa smo izvedli potrebno rekonstrukcijo uvozov na Tržiški ulici,
posledično zaradi novogradnje Ljubljanske ceste, kot tudi odkupe zemljišč po izvedeni
geodetski odmeri 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.
BELOKRANJSKA CESTA
Rekonstrukcija glavne ceste G2 – 105 (Novo mesto – Metlika) obsega traso od uvoza za
Revoz do konca naselja Jedinščica. Pričetek del je bil konec avgusta 2009, konec del je bil v
novembru 2010, vsa potrebna zaključna dela smo opravili v letu 2011, v letu 2012 je
izvedena geodetska odmera dejanskega stanja (obveza DRSC), MONM pa izvaja odkupe
dodatnih zemljišč, v izplačanih sredstvih so zajeta tudi poplačila obveznosti iz preteklega
leta.
ŽABJA VAS – KRIŽIŠČE
Naročen projekt rekonstrukcije križišča, bo izdelan v letošnjem letu, delno je že plačan.
Vzporedno potekajo odkupi zemljišč v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
Vsi navedeni projekti zajemajo rekonstrukcijo in gradnjo vozišča, pločnikov, javne
razsvetljave, avtobusnih postajališč in prestavitev vseh obstoječih komunalnih vodov kot tudi
izvedbo novih komunalnih vodov. Na Belokranjski, Šmihelski in Ljubljanski cesti pa smo
poleg naštetega zgradili še kolesarske steze.
Za vse navedeno so sredstva zagotovljena na osnovi sporazumov med Direkcijo Republike
Slovenije za ceste in Mestno občino Novo mesto. Investicije vodi občina skupaj z DRSC.
Podrobneje je struktura investicij razvidna v načrtu razvojnih programov. Izvajanje in
plačevanje investicij je izvedeno na podlagi sofinancerskih pogodb z državo ter izstavljenih
situacij oziroma računov.
7.3.3 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,
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-

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.
7.4
Promet
Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet na področju prometa skrbi za izvajanje
gospodarskih javnih služb iz tabele 1:
Št.

Gospodarska javna služba

Izvajalec

1.

Mestni potniški promet Novo mesto

Veolia transport
Primorska d.d.

2.

Urejanje svetlobnih prometnih znakov

Elektromehanika, Brane Gregorič
s.p.

3.

Urejanje avto-taksi službe

Več taksistov

Dolenjska in

Tabela 1: gospodarske javne službe – področje Promet
Poleg upravljanja z izvajanjem navedenih gospodarskih javnih služb, na področju prometa
urad opravlja tudi strokovne in upravne ter druge naloge in zagotavlja pogoje in nadzor za
razvoj prometa, predlaga standarde in normative v prometu in skrbi za njihovo izvajanje,
pripravlja predloge za določanje prometne ureditve na območju Mestne občine Novo mesto,
spremlja problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, izvaja monitoring prometnih tokov, sodeluje in koordinira naloge z
državnimi organi na področju cestno-prometne infrastrukture.
V letu 2012 je bilo na področju prometa odprtih 282 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,
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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.
SKUPAJ – 12 – PROMET
Nove zadeve v letu 2012:
282
Rešene:
192
V reševanju:
88 (60 % zadev je rešenih, ni zaključeno v EPP)
Odstop:
1
Storno:
2
Rešene v letu 2012, začete v 2011: 90
Nerešene iz 2011:
32 (80 % zadev je rešenih, ni zaključeno v EPP)
Odločbe, soglasja:
Dopisi:
Drugo:
odgovori)

193 / 60 (dovolilnice)
86 / 60 (dovolilnice – podatki iz UE NM)
101 (poročila, mnenja, zapisniki, naročilnice, svetniški

Na področju cest je bil pripravljen Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto in Odlok o spremembi kategorizacije občinskih cest v MONm. Izveden je bil celosten
zajem podatkov o kolesarskih stezah na območju Novega mesta, s pripadajočo atributno
bazo podatkov. Podatkovna baza je prenesena v digitalno obliko in pripravljena za uporabo v
GIS aplikacijah.
Poleg rednih delovnih nalog je delo potekalo na naslednjih projektih:
• Usklajevanje na področju kategorizacije cest v Mestni občini Novo mesto,
• Sodelovanje v delavnicah projektov: trajnostna mobilnost v mestnih občinah,
integrirani javni potniški promet,
• sodelovanje pri organizaciji ETM 2012,
• 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,
7.4.1 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 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.
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Zagotavljanja večernih odhodov za potrebe zaposlenih v Qlandiji, tovarni Krka in drugo so bili
zagotovljeni posebni odhodi avtobusov.
Vozni park javnega prevoza v Novem mestu sestavlja osem (8) vozil. 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, Veolie, 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 2012 je bil dokončan projekt interaktivne spletne strani z voznim redom v MPP Novo
mesto, ki uporabnikom ponuja enostavno, pregledno in kvalitetno možnost načrtovanja
potovanj v izbranih terminih. Spletna stran je pričela obratovati na začetku novega leta 2012.
Izpopolnitev aplikacije je ena od trajnostnih nalog RDS.
Mestni potniški promet je bil za uporabnike brezplačen v okviru Evropskega dneva brez
avtomobila. Brezplačne vožnje smo izvajali v času evropskega tedna mobilnosti ETM 2012.
Tudi v letu 2012, 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, ki ga imajo tako-rekoč pred nosom, 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 smo obračune prevozov članov medobčinskega društva delovnih
invalidov Novo mesto uredili 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.
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V letu 2012 smo v sistemu MPP postavili dve novi zavetišči za potnike na obstoječih
avtobusnih postajališčih v mestnem potniškem prometu (Sevno in Revoz), obnovili pa smo
tudi talno prometno signalizacijo na nekaterih postajališčih v mestnem potniškem prometu in
s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. L. RS, št.
110/2006) uskladili 10 prometnih znakov za označitev avtobusnih postajališč. Nova zavetišča
za potnike smo postavili na Sevnem (trojni modul) in na Belokranjski cesti – Revoz (dvojni
modul). V okviru zunanje ureditve območja pokopališča Srebrniče, ki je tudi končna postaja v
MPP, je izvedeno obračališče za avtobuse in postavljeno zavetišče za potnike (dvojni
modul). Uredili smo tudi avtobusno postajališča izven območja mesta (Kronovo/Dobovo –
opremljeno z nadstreškom) in s talno in vertikalno prometno signalizacijo opremili še 8
postajališč izven mesta, kar je vezano na zagotavljanje varnosti in boljših pogojev za otroke,
ki čakajo na šolske prevoze. Uredili smo tudi novo postajališče v MPP na vozišču in sicer na
Brodu, ter novi postajališči na področju šolskih prevozov in sicer na Potovem vrhu in
Petelinjeku.
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Realizacija dela RDS v letu 2012:
zap. št.
1

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

2

Tiskanje voznih redov – zloženke

3

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 2012, drugo
Promocijske aktivnosti, obveščanje
javnosti

4
5

6

7

8
9

10
11

12

Ureditev novih zavetišč za potnike v
MPP in obnova obstoječih (1-2 novi
hišici)
Prevoz predšolskih otrok
Redno
vzdrževanje
postajališč
(prometna signalizacija in prometna
oprema)

Strokovni ogledi – prevozna sredstva;
drugi sistemi
obnova in modernizacija voznega
parka ter priprava predloga za izvedbo
drugo

Ukrep za realizacijo
Ugotavljanje potreb na
podlagi sodelovanja s KS
in
uporabniki;
delno
izvedeno:
manjše
prilagoditve voznega reda
na posameznih linijah; v
delu: rešitve za Mestne
njive, Sevno in uskladitve
VR v okviru projekta
integracije JPP
Ponatis z upoštevanjem
sprememb
Prodata, priprava poročil

Izvedeno

Priprava poročil

izvedeno

Organizacije prevozov v
sklopu
mestnega
potniškega prometa

Izvedeno, ETM 2012,
prevozi predšolskih
otrok, idr.

Obveščanje javnosti o
aktivnostih preko spletne
strani MONM in VEOLIA
– trajna naloga, nova
zloženka pred 1.9.2012,
objava člankov, obvestil
in
voščilnice
koncesionarja
in
koncedenta v lokalnih
časopisih ter na mestnih
avtobusih;
vzdrževanje
spletnega
portala
za
vozni red
Naročilo in izvedba

izvedeno

Organizacija prevoza
Tekoča naloga v izvajanju

Preizkus vozila
Zbiranje
ponudb
za
dobavo
novih
vozil,
priprava dokumentacije
zbranih ponudb
Ureditev
postajališča
Brod v območju priključka
na Topliško cesto

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

Izvedeno
–
postajališče Sevno in
Belokranjska cesta
izvedeno
Izvedena
obnova
talnih oznak, delna
obnova
vertikalne
prometne
signalizacije
in
postajnih
voznih
redov
izvedeno
V izvajanju

Izvedeno
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Druge aktivnosti na področju MPP Novo mesto
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Priprava letnega programa dela RDS za leto 2013,
Priprava poročil o izvajanju koncesije Mestni potniški promet v letu 2012,
Organizacija sestankov MONM – VEOLIA, vezano na obnovo voznega parka v MPP
Novo mesto in prenovi informacijskega sistema za sledenje potniških tokov in
nadaljevanja izvajanja koncesijske dejavnosti,
Pregled in popis stanja avtobusnih postajališč v MPP,
Izvajanje trajnih nalog iz programa dela RDS za leto 2012,
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 2012; 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,
Vzdrževanje spletne strani interaktivnega voznega reda, ki je uporabnikom dostopen
preko spletne strani Mestne občine Novo mesto,
Ureditev dveh novih zavetišč na postajališčih na Sevnem in na Belokranjski cesti;
označitev postajališča Brod v območju priključka na Topliško cesto, ureditev
postajališča Kronovo, Potov vrh, Brod, Petelinjek,
Ličarska obnova vozil Mercedes Sprinter,
Izvedba preizkusa avtobusov Otokar.

7.4.2 Prometna varnost in preventiva
V letu 2012 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru rednih nalog realiziral
naslednje:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Priprava poročila o delu v letu 2012 in plan za leto 2013,
Izvedba programov JUMICAR in KOLESARČEK na OŠ Stopiče,
Izvedba programa AVP – posveti mi pozornost na devetih OŠ v MONM in izvedba
preventivno izobraževalnih delavnic »4 prometna deteljica« v okviru akcij Bodi
PreVIDEN in Posveti mi pozornost,
Tekmovanje Kaj veš o prometu,
Podelitev priznanj AVP,
Organizacija delavnice »Ure prometne vzgoje« za predšolske otroke v sodelovanju s
Policijo in ZŠAM (ZŠAM – prevoz otrok z avtobusom v spremstvu policistov, ki otroke
opozarjajo na nevarnosti in pravila obnašanja v prometu),
Sofinanciranje produkcije filma o varnosti v prometu,
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 2012 (ravnatelji srednjih in osnovnih
šol, predstavniki Policije, ZŠAM, Zavod Varna pot, MONM in AVP),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizacija in izvedba preventivne delavnice »Rdeča luč za starše« v okviru
tradicionalnega srečanja SPV na Trški gori,
Nakup prometne literature in pripomočkov (Dober voznik bom; Kdo ima prednost;
priročnik za mentorje prom. vzgoje: Varno kolesarjenje),
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 preventivno izobraževalnih vsebin v sklopu izvedbe ETM 2012,
Izvedba delavnice »Rdeča luč za starše« na OŠ Otočec,
V okviru akcije Bodi PreVIDEN smo nabavili in v sodelovanju s Policijsko postajo
Novo mesto med udeležence v prometu razdelili 300 kosov odsevnih trakov,
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 – zlati znak: Milan Bratić; srebrni znak: Tone Kos.

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 ne srednjih
šolah 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 smo organizirali in izvedli tudi druge naloge, ki so bile planirane v letu
2012 in sicer aktivnosti v okviru projektov Varna šolska pot, Pasavček, BODI preVIDEN,
Evropski teden mobilnosti, akcija Vrnimo ulice otrokom, Dan spomina na žrtve prometnih
nesreč.
7.4.3 Druge zadeve s področja prometa
V zvezi z urejanjem mirujočega prometa na območju ožjega mestnega središča smo postavili
omejevalne elemente za preprečevanje parkiranja preko roba parkirnega prostora (obnova in
nova postavitev), uredili smo nekaj avtotaksi postajališč, avtobusnih postajališč, obnovili
talne oznake, natisnili dovolilnice za parkiranje različnih kategorij vozil, dovolilnice za dostavo
tovora v ožje mestno središče idr. 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 naročali
izvajalcu koncesije za svetlobno prometno signalizacijo, 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, ki jih pridobivamo iz stacionarnega števca prometa na Šmarješki cesti, se
uporabljajo za izdelavo raznih prometnih študij in izdelavo projektov za rekonstrukcijo
občinskih cest.
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
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zagotavljanju preglednosti (pregledni trikotnik) s postavitvijo prometnih ogledal. Naročamo
tudi zamenjavo poškodovanih in dotrajanih tabel za označevanje ulic v Novem mestu in
drugih naseljih v Mestni občini Novo mesto.
Na področju gospodarske javne službe urejanja svetlobnih prometnih znakov je koncesionar
Gregorič Branko s.p. izvajal 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.
Novo postavljena oprema:
•
•
•
•
•
•
•

Talni LED utripalci na Ljubljanski cesti – pri črpalki AGIP,
Celovita zamenjava svetlobnih prometnih znakov v križišču Seidlove ceste,
Rozmanove ulice in Kettejevega drevoreda,
Označitev prehoda za pešce na Ragovski ulici s prometno signalizacijo z notranjo
osvetlitvijo in LED utripalci,
Izvedena prevezava napajanja z električno energijo za določene semaforske naprave
v Novem mestu,
Semaforska naprava na Ljubljanski cesti in na Belokranjski cesti pri trgovskem centru
Mercator in trgovini Hofer,
Zamenjava komponent semaforske glave na Seidlovi cesti in Topliški cesti,
Obnova napajalnega kabla in cevi na križišču Seidlove in Koštialove.

V tem letu smo nadaljevali z obnovo kolesarskih površin in peščevih površin (kolesarske
steze, koridorji za pešce, prehodi za pešce, piktogrami idr.).
Aktivno smo se vključili v reševanju problematike varnosti prometa na državni cesti R2 448.
V križišču Lešnica (križišče državne in občinske ceste) kjer smo predlagali rešitve s ciljem
zmanjševanja prometnih nesreč, ki jih je upravljavec delno upošteval. Po izvedbi ukrepov se
na obravnavanem priključku nesreče ne pojavljajo več v takšnem obsegu in posledicami, kot
pred tem.
Letos smo za potrebe prevoza šolskih otrok uredili avtobusno postajališče v
Kronovem/Dobovo, v skromnejši obliki pa tudi postajališči na Potovem vrhu in Petelinjeku.
Zagotovili smo obnovo talne in vertikalne signalizacije na avtobusnih postajališčih. V
mestnem potniškem prometu smo celovito opremili postajališči na Belokranjski cesti in na
Sevnem, uredili pa smo tudi postajališče na priključku ceste Brod na Topliško cesto na vhodu
v Novo mesto.
Na področju urejanja arhitektonskih ovir so se odpravile ovire na območju Drske, ulice
Slavka Gruma, Šegove ulice. S tovrstnimi ukrepi se omogoča hendikepiranim osebam
nemoteno komunikacijo z ostalimi prometnimi površinami.
Tudi letos smo na nekaterih ulicah naročili postavitev in izvedbo ukrepov za umirjanje
prometa. Ukrepi so izvedeni na Cesti Brigad, Smrečnikovi ulici in Ragovski ulici, sicer pa smo
deloma obnovili tudi obstoječe elemente.
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Na področju projektiranja smo zaključili izvedbo projektne dokumentacije in pridobili
gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo Bršljinskega mostu, dokončali smo tudi pripravo
projektne dokumentacije za ureditev cestne razsvetljave na Malem Slatniku, prehodov za
pešce in semaforske naprave za pešce in umirjanje prometa. Nadaljujemo s pripravo
projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v Šmihelu od Krallove do Vorančeve ulice.
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6. POSLOVNA POROČILA O DELU KRAJEVNIH
SKUPNOSTI IN REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV
ZA LETO 2012
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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

Marjanovič
Šepetavc
Vovko
Papež
Čuk
Turk
Retelj
Malnar
Kastelec
Vovko
Fink
Nenadič
Zupan
Smolič
Picelj
Borse
Erpe
Kapš
Hočevar
Golob
Miro
Zamida
Lipar

Darja
Jožica
Anton
Amalija
Zdravko
Anton
Mira
Robert
Dušan
Srečko
Bojan
Karolina Dragica
Adolf
Tomaž
Zdenko
Jože
Marjan
Roman
Jože
Alojz
Škufca
Matija
Sabina
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5.1.

Krajevna skupnost Birčna vas

5.1.1 Poslovno poročilo o delu KS Birčna vas
Krajevna skupnost Birčna vas
Datum: 30.1.2013
Zadeva: Poslovno poročilo o delu Krajevne skupnosti Birčna vas
1. Letni cilji
Cilji na področju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani
prihodkov kot na strani odhodkov. Temeljijo na načelih varčnega in gospodarnega
upravljanja s razpoložljivimi sredstvi, katera so opredeljena v zakonu o javnih financah.
Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vršilo skozi mesečna poročila, ki smo jih
posredovali Mestni občini Novo mesto in na koncu skozi zaključni račun krajevne skupnosti
Krajevna skupnost Birčna vas si je v letu 2012 zadala naslednje cilje:
- Obnova lokalnih cest in javnih poti po krajevni skupnosti
- Ureditev nekaterih manjših priključkov stranskih cest na glavne ceste (izboljšanje
preglednosti, postavitev ogledal)
- Ureditev ekoloških otokov
- Javna razsvetljava v Malem Podljubnu
- Organizacija in izvedba čistilne akcije
- Organizacija in izvedba tradicionalnega pohoda po vaseh krajevne skupnosti
- Organizacija in izvedba kulturnih dogodkov v krajevni skupnosti
- Izdaja lokalnega glasila »Šum sekvoj«
- Pomoč organizacijam in društvom pri njihovem delovanju
- Sodelovanje z MO NM pri izgradnji kanalizacije
2. Planirani prihodki
Krajevna skupnost pridobiva sredstva iz občinskega proračuna za redno delo KS, iz
krajevnega samoprispevka, ki so ga krajani plačevali od 2006 do 2010 ter iz sredstev vračil
izgradnje telekomunikacijskega omrežja. Del sredstev pridobimo tudi iz naslova donacij,
katera namenimo za izdajo krajevnega glasila Šum sekvoj. Prihodki za izgradnjo kanalizacije
niso prikazani v zaključnem računu (sredstva so bila nakazana direktno izvajalcu s strani
MO).
3. Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Plan del v letu 2012 je bil realiziran v okviru finančnih možnosti, ki jih je imela krajevna
skupnost. Poleg nekaterih načrtovanih smo uspeli realizirati tudi nekaj drugih nalog:
- sanacija manjših delov lokalnih cest oz. javnih poti v krajevni skupnosti
- ureditev odvodnjavanja oz. ponikalnice v vasi Rajnovšče
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- ureditev nekaj ekoloških otokov
- asfaltiranje poti v Stranski vasi (zaselek Kremenjak)
- izdelava oglasnih panojev
- izdaja lokalnega glasila »Šum sekvoj«
Pri izgradnji kanalizacijskega omrežja smo redno sodelovali z investitorjem (MO NM) in
izvajalcem (CGP d.d.), da bi izgradnja kanalizacije potekala po zastavljenem načrtu, ter da bi
bila sanacija cest in ostalih zemljišč po zaključku izgradnje kvalitetno izvedena.
Velik poudarek smo tudi v letu 2012 namenili različnim družabnim prireditvah, ki jih vsako
leto organiziramo in izvedemo v krajevni skupnosti: kulturne prireditve, družabna srečanja
(kresovanje, pohod,…), čistilna akcija (v okviru vseslovenske čistilne akcije »Očistimo
Slovenijo). Aktivno smo sodelovali s krajevnimi organizacijami (Rdeči Križ, Združenje borcev
za vrednote NOB, Društvo upokojencev) in društvi (prostovoljnimi gasilskimi društvi,
športnimi društvi), ki delujejo v naši krajevni skupnosti. Vsem tem društvom smo namenili
tudi finančno pomoč za njihovo delovanje.
Ocenjujemo, da smo sredstva, ki so nam bila na voljo porabili gospodarno in učinkovito. Svet
krajevne skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu
z začrtanim finančnim planom.
Predsednica sveta KS
Darja Marjanović
1. POJASNILO K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST BIRČNA VAS ZA
LETO 2012
Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od obresti in
prihodkov od premoženja, prejetih donacij iz domačih virov, ter sredstev prejetih iz
proračuna lokalne skupnosti v letu 2012.
Skupaj prihodki v leti 2012 znašajo 15.083,10 EUR.
Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in
storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje objektov,
plačilo bančnih storitev, transferom neprofitnim organizacijam in ustanovam, ter
investicijskih odhodkov in sicer investicijsko vzdrževanje in obnove .
Skupaj odhodki v letu 2012 znašajo 27.572,06 EUR.
Rezultat:
Presežek odhodkov nad prihodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša 12.488,96 EUR.
2. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
Stanje na računu na dan 31.12.2012 je znašalo 14052,72 EUR, stanje gotovine v blagajni
pa 148,62 EUR.
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5.1.2 Realizacija finančnih načrtov KS Birčna vas
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: BIRČNA VAS
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov

v EUR
Realizacija
Realizacija
2009
2010
74.837,06
114.625,44
1.313,30
101,90

36,99
36,99

1.211,40
350,00
350,00

0,00

112.962,14
112.962,14

74.800,07
74.800,07

108.294,25

60.855,17

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

4.027,70
3.888,00
133,51

4.019,18
3.867,16
147,08

6,19

4,94

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.850,00
2.850,00

14.300,00
14.300,00

101.416,55

42.535,99

101.416,55

42.535,99

Stanje
1.1.2012
148,62
10.093,00
10.241,62

Stanje
31.12.2012
148,62
24.074,89
24.223,51

74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.2

Krajevna skupnost Bršljin

5.2.1

Poslovno poročilo o delu KS Bršljin
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5.2.2 Realizacija finančnih načrtov KS Bršljin
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: BRŠLJIN
Konto

v EUR
Realizacija
2012
12.626,33

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2011
8.618,27

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

143,24
55,96
60,00
27,28

462,12
67,40
394,72

0,00
0,00

0,00

8.475,03
8.475,03

12.164,21
12.164,21

ODHODKI (40+41+42)

1.653,88

17.522,46

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

1.653,88
853,26
795,94

0,00
0,00
4,68

4.336,35
2.066,01
1.128,09
92,06
243,38
801,81
0,00
5,00

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

0,00
0,00

9.150,00
9.150,00

42
4202
4204
4205

0,00

4.036,11

0,00

4.036,11

Stanje
31.12.2011
0,00
27.737,82
27.737,82

Stanje
31.12.2012
0,00
22.841,69
22.841,69

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

40
4020
4022
4023
4024
4025
4026
4029

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.3

Krajevna skupnost Brusnice

5.3.1 Poslovno poročilo o delu KS Brusnice
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5.3.2 Realizacija finančnih načrtov KS Brusnice
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: BRUSNICE
Konto

71
7102
7103
7141

PRIHODKI (71+73+74)

v EUR
Realizacija
Realizacija
2011
2012
255.559,27
239.462,37

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

247.084,24
51,21
425,00
246.608,03

225.698,16
95,68
670,00
224.932,48

0,00
0,00

0,00
0,00

8.475,03
8.475,03

13.764,21
13.764,21

266.774,45

223.364,86

22.555,26
13.848,07
5.591,12
0,00
344,13

21.786,58
12.129,17
6.344,98
0,00
0,00

592,96
2.178,98

1.473,84
1.838,59

21.300,00
21.300,00
0,00

32.943,14
32.943,14
0,00

222.919,19
2.238,00
0,00
220.681,19

168.635,14
3.296,40
0,00
165.338,74

Stanje
31.12.2011
0,00
24.411,09
24.411,09

Stanje
31.12.2012
0,00
40.508,60
40.508,60

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje

4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki
41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode
42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.4

Krajevna skupnost Bučna vas

5.4.1

Poslovno poročilo o delu KS Bučna vas
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5.4.2 Realizacija finančnih načrtov KS Bučna vas
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: BUČNA VAS
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Realizacija
Realizacija
2011
2012
14.713,00
47.901,18
4.023,37
17,37
4.006,00
0,00

7.163,52
27,52
7.136,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.689,63
10.689,63

40.737,66
40.737,66

13.023,40

38.941,42

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

6.775,01
3.439,21
2.075,27
0,00
0,00
1.012,31
248,22

4.985,13
1.576,91
2.401,23
0,00
0,00
1.002,54
4,45

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

900,00
900,00
0,00

1.100,00
1.100,00
0,00

5.348,39
3.350,75
0,00
1.997,64

32.856,29
0,00
0,00
32.856,29

Stanje
31.12.2011
0,00
7.101,57
7.101,57

Stanje
31.12.2012
0,00
16.061,33
16.061,33

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.5

Krajevna skupnost Center

5.5.1 Poslovno poročilo o delu KS Center
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Realizacija finančnih načrtov KS Center
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: CENTER
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

67,26
67,26
0,00
0,00

87,48
87,48
0,00

0,00
0,00

0,00

6.149,97
6.149,97

8.905,79
8.905,79

ODHODKI (40+41+42)

0,00

0,00

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

v EUR
Realizacija
Realizacija
2011
2012
6.217,23
8.993,27

0,00
0,00
0,00

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

0,00
0,00

0,00

42
4202
4204
4205

0,00

0,00

0,00

0,00

Stanje
31.12.2011
0,00
32.180,70
32.180,70

Stanje
31.12.2012
0,00
41.173,97
41.173,97

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.6

Krajevna skupnost Dolž

5.6.1 Poslovno poročilo o delu KS Dolž
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1. POJASNILO K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST DOLŽ ZA LETO
2012
Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od obresti ter
sredstev prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2012.
Skupaj prihodki v letu 2012 znašajo 55.593,91 EUR.

Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz teko_ih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in
storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje objektov,
plačilo bančnih storitev, ter investicijskih odhodkov in sicer investicijsko vzdrževanje in
obnove .
Skupaj odhodki v letu 2012 znašajo 45.783,16 EUR.

Rezultat:
Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša 9.810,75 EUR.

2. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
Stanje na računu na dan 31.12.2012 je znašalo 12.797,14 EUR.
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5.6.2 Realizacija finančnih načrtov KS Dolž
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: DOLŽ
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov

Realizacija
2009
114.625,44

v EUR
Realizacija
2010
74.837,06

1.313,30
101,90

36,99
36,99

1.211,40
350,00
350,00

0,00

112.962,14
112.962,14

74.800,07
74.800,07

108.294,25

60.855,17

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

4.027,70
3.888,00
133,51

4.019,18
3.867,16
147,08

6,19

4,94

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.850,00
2.850,00

14.300,00
14.300,00

101.416,55

42.535,99

101.416,55

42.535,99

Stanje
1.1.2012
148,62
10.093,00
10.241,62

Stanje
31.12.2012
148,62
24.074,89
24.223,51

74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.7.

Krajevna skupnost Drska

5.7.1 Poslovno poročilo o delu KS Drska

Krajevna skupnost Drska
Ulica Slavka Gruma 9
8000 NOVO MESTO

Datum: 30.02.2012

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000 NOVO MESTO

Zadeva: Poslovno poročilo o delu Krajevne skupnosti Drska za leto 2012
4. Letni cilji
Cilji na področju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani
prihodkov kot na strani odhodkov. Temeljijo na načelih varčnega in gospodarnega
upravljanja s razpoložljivimi sredstvi, katera so opredeljena v zakonu o javnih financah.
Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vršilo skozi mesečna poročila, ki smo jih
posredovali Mestni občini Novo mesto in na koncu skozi zaključni račun krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Drska si je v letu 2012 zadala naslednje cilje:
- Ureditev športnega igrišča in balinišča
- Ureditev lastniškega razmerja funkcionalnih zemljišč ob stanovanjskih blokih
- Obnova lokalnih cest in javnih poti po krajevni skupnosti
- Ureditev oglasnih desk
- Pomoč Športnemu društvu KS Drska in vzpodbujanje rekreacije
- Pomoč različnim društvom in humanitarnim organizacijam pri njihovem delovanju

5. Prihodki
Krajevna skupnost pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, manjši del sredstev pa je
pridobila od najemnine od poslovnih prostorov in od obresti.
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Stanje finančnih sredstev na dan 31.12.2011 je bilo 21.036,60 EUR
Stanje finančnih sredstev na dan 31.12.2012 je bilo 25.353,47 EUR

PRIHODKI 2012
Prihodki od obresti
Najemnine od poslovnih prostorov
Sredstva iz proračuna lokalnih
skupnosti
SKUPAJ

EUR
54,20
240,00
15.975,03
16.269,23

6. Ocena uspeha pri doseganju ciljev
V letu 2012 je bilo v proračunu MO Novo mesto zelo malo sredstev za namen obnove
lokalnih cest ali prepotrebno obnovo komunalne infrastrukture naselja Drska. Še vedno je
največji problem KS cestna ureditev in močan promet do Šolskega centra, ki se tudi v letu
2012 ni ustrezno razreševal. Tudi problem legalizacije balinišča in postavitev razsvetljave
nismo uspeli razrešiti. Večjih samostojnih investicij v KS nismo imeli. Postavili smo nove
oglasne table na štirih lokacija.
Izdali smo eno številko glasila Pod Topom. Z donacijami smo podpirali aktivna društva v
krajevni skupnosti: športno društvo,
balinarsko društvo, gasilce, OORK in druga
humanitarna in dobrodelna društva.
Za krajane smo vse leto organizirali rekreacijo v OŠ Drska.
Ocenjujemo, da smo sredstva, ki so nam bila na voljo porabili gospodarno in učinkovito. Svet
krajevne skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu
z začrtanim finančnim planom.
ODHODKI
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi neprofitnim org.
Investicijsko vzdrževanje
SKUPAJ

2012
1.943,25
820,19
2.042,53
4,11
3.100,00
4.042,28
11.952,36

Predsednica sveta KS Drska:
Mira RETELJ
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5.7.2

Realizacija finančnih načrtov KS Drska

POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN
ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: DRSKA
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Realizacija
Realizacija
2011
2012
14.010,23
16.269,23
1.185,23
49,23
180,00
956,00

294,20
54,20
240,00

0,00
0,00

0,00

12.825,00
12.825,00

15.975,03
15.975,03

15.102,94

11.952,36

5.177,97
2.699,18
590,73
360,00
1.517,94
10,12

4.810,08
1.943,25
820,19
0,00
0,00
2.042,53
4,11

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.750,00
2.750,00

3.100,00
3.100,00

42
4202
4204
4205

7.174,97
1.498,97
5.676,00

4.042,28
0,00
0,00
4.042,28

Stanje
31.12.2011
0,00
21.036,60
21.036,60

Stanje
31.12.2012
0,00
25.353,47
25.353,47

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.8

Krajevna skupnost Gabrje

5.8.1 Poslovno poročilo o delu KS Gabrje
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5.8.2

Realizacija finančnih načrtov KS Gabrje

POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: GABRJE

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2011
14.346,78

v EUR
Realizacija
2012
65.349,90

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

5.871,75
6,75
5.865,00
0,00

4.113,25
73,25
4.040,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.475,03
8.475,03

61.236,65
61.236,65

16.334,00

64.562,92

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

9.104,45
1.550,15
6.656,27
0,00
824,70
0,00
73,33

10.774,07
2.955,19
6.837,89
0,00
905,00
0,00
75,99

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1.100,00
1.100,00
0,00

0,00
0,00
0,00

42
4202
4204
4205

6.129,55
0,00
0,00
6.129,55

53.788,85
0,00
0,00
53.788,85

Konto

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj

Stanje
Stanje
31.12.2011 31.12.2012
0,00
0,00
3.056,63
3.843,61
3.056,63
3.843,61
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5.9

Krajevna skupnost Gotna vas

5.9.1 Poslovno poročilo o delu KS Gotna vas
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5.9.2

Realizacija finančnih načrtov KS Gotna vas

KRAJEVNA SKUPNOST: GOTNA VAS
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Realizacija
Realizacija
2011
2012
9.284,46
19.152,11
204,30
12,30
192,00
0,00

268,88
16,88
252,00

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

8.080,16
8.080,16

18.883,23
18.883,23

ODHODKI (40+41+42)

5.790,40

19.190,93

40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

5.690,40
740,22
271,17
0,00
750,96
2.310,88
1.617,17

13.304,42
2.593,56
186,75
0,00
1.100,00
7.921,13
1.502,98

41
4119
4120
4133

Tekoči transferi
Drugi transferi posameznikom
Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
Tekoči transferi v javne zavode

100,00
100,00

1.411,03
200,00
1.211,03

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00

4.475,48

0,00

4.475,48

Stanje
31.12.2011
0,00
7.119,35
7.119,35

Stanje
31.12.2012
0,00
7.080,53
7.080,53

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.10

Krajevna skupnost Kandija Grm

5.10.1 Poslovno poročilo o delu KS Kandija Grm
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5.10.2 Realizacija finančnih načrtov KS Kandija Grm
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: KANDIJA GRML
v EUR
Konto

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2011
8.929,76

Realizacija
2012
13.181,53

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

4,73
4,73
0,00
0,00

332,38
12,38
320,00

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

8.925,03
8.925,03

11.849,15
11.849,15

ODHODKI (40+41+42)

9.970,08

9.270,43

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

6.081,62
205,20
2.503,39
0,00
2.342,35
0,00
1.030,68

2.192,63
0,00
2.190,07
0,00
0,00
0,00
2,56

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

42
4202
4204
4205

2.888,46

6.077,80

2.888,46

6.077,80

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj

Stanje
31.12.2011
0,00
1.837,81
1.837,81

Stanje
31.12.2012
0,00
5.748,91
5.748,91
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5.11

Krajevna skupnost Karteljevo

5.11.1 Poslovno poročilo o delu KS Karteljevo
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5.11.2 Realizacija finančnih načrtov KS Karteljevo
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: KARTELJEVO
Konto

71
7102
7103
7141

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2011
23.408,36

v EUR
Realizacija
2012
102.668,07

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

14.108,36
103,12
2.995,24
11.010,00

24.838,14
102,14
436,00
24.300,00

0,00
0,00

200,00
200,00

9.300,00
9.300,00

77.629,93
77.629,93

ODHODKI (40+41+42)

8.909,25

114.799,15

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

4.547,38
976,80
501,27

9.090,98
1.617,76
811,58
0,00
2.518,49
200,00
3.943,15

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode
42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj

2.845,49
138,88
84,94
500,00
500,00

0,00

3.861,87
120,00
600,00
3.141,87

105.708,17
2.788,69
35.635,77
67.283,71

Stanje
31.12.2011
0,00
57.142,46
57.142,46

Stanje
31.12.2012
0,00
45.011,38
45.011,38
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5.12

Krajevna skupnost Ločna Mačkovec

5.12.1 Poslovno poročilo o delu KS Ločna Mačkovec
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5.12.2 Realizacija finančnih načrtov KS Ločna Mačkovec
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: LOČNA MAČKOVEC
Konto

v EUR
Realizacija
2012
15.671,72

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2011
12.273,27

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

2.823,30
21,75
2.578,00
223,55

4.728,40
26,40
4.702,00

1.500,00
1.500,00

0,00

7.949,97
7.949,97

10.943,32
10.943,32

ODHODKI (40+41+42)

11.361,03

11.234,89

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

11.061,03
3.454,26
3.066,95

10.686,73
1.929,41
3.455,36
0,00
5.033,62
0,00
268,34

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

300,00
300,00

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj

4.294,11
176,00
69,71

0,00

300,00
0,00

548,16

0,00

548,16
0,00

Stanje
31.12.2011
0,00
10.613,55
10.613,55

Stanje
31.12.2012
0,00
15.050,38
15.050,38
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5.13

Krajevna skupnost Majde Šilc

5.13.1 Poslovno poročilo o delu KS Majde Šilc

KS Majde Šilc - poslovno poročilo za leto 2012
Lani smo nadaljevali s prizadevanji za vrnitev poštne enote v KS. Sestajali smo se z
županom, zahtevali sestanke z vodstvom te družbe, iskali primerne prostore namesto tistih,
ki so za to zadolženi in pridobili nove podpornike za našo zahtevo. Ne bomo obupali, borili
se bomo naprej.
Nekaj delov dotrajanih uličnih površin se je uredilo na novo, še posebej v območjih meteornih
jaškov. Posebno skrb smo začeli namenjati varnosti vseh udeležencev v prometu. Celovito
smo pristopili k urejanju varnosti na Ragovski ulici na njenem celotnem potezu – od križišča
z belokranjsko obvoznico do njenega končanja v križišču s Kandijsko cesto. Po več
pogovorih s krajani smo oblikovali več zahtev in stvari se že premikajo na bolje. Podrobneje
je to opisano v pismu, ki smo ga naslovili županu in njegovim službam. Objavljamo ga v
celoti v želji, da bi tako celovito poskušali reševati probleme v dogovoru z vami tudi v drugih
delih naše krajevne skupnosti. Da smo ravnali prav, potrjujejo številne pohvale naših
sokrajanov in drugih sprehajalcev, ko z večjim občutkom varnosti prečkajo Ragovsko ulico
na stičišču te z Ulico Marjana Kozine.
Močni nalivi, ki so nas lani doleteli kar nekajkrat, so opozorili na nujnost boljše skrbi za boljšo
skrb za meteorne kanalizacijo. Zato so bile vzpodbudne prve sanacije nekaterih delov te
kanalizacije na Ragovski ulici.
Stalna skrb za urejeno okolje, v katerem živimo, je naša stalnica. Naj je šlo za ureditev
pešpoti, stopnic, košnjo trave, namestitev novih parkovnih klopi in popravilo starih, košnjo na
prostorih za druženje krajanov vseh generacij, otroških igriščih in podobno. Z vztrajnim
delom smo dosegli sprotno ureditev prav vseh pomanjkljivosti, katere ste nam sporočali ali
smo jih opazili sami.
Zdravje nam vsem veliko pomeni. To smo dokazali tudi s številno udeležbo na tečaju
nordijske hoje. Dokazano je, da je nordijska hoja je ena najbolj učinkovitih, celovitih, varnih in
dostopnih telesnih aktivnosti. Lahko se izvaja v vseh letnih časih in na različnih terenih.
Primerna je za vse starostne skupine, tudi za nosečnice. Izvajajo jo lahko ljudje ne glede na
raven telesne pripravljenosti. Zagnanost na teoretičnem delu in še posebej praktičnem nam
največ pove nekaj od številnih fotografij, ki so nastale med prijetnem druženjem in delom.
Organizirali smo tudi dve predavanji o raku na debelem črevesju in danki , za katerega zboli
letno kar 1.200 ljudi in o sladkorni bolezni, katero odkrijejo na novo vsako leto pri skoraj
5.000 bolnikih. Aktivnosti, povezane s skrbjo za naše zdravje smo izvedli v sodelovanju s
sodelavci Zdravstvenega doma Novo mesto.
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Naši sokrajani, ki živijo v blokih, se srečujejo z nevarnostmi, ki lahko nastanejo zaradi
odpadanja suhih vej, nevarnostjo, da te zruši sneg, korenine uničujejo bližnje stavbe in
podobno. Marsikaj so postorili sami, krajevni skupnosti je uspelo obrezati več najbolj
nevarnih dreves na območjih, ki jih označujemo kot javne površine.
Spoštljiv in prijazen odnos do sokrajanov, ki so praznovali visoke življenjske jubileje, smo tudi
lani izkazali z osebnimi obiski skupaj s predstavniki KO RK, MO Novo mesto in drugimi in
obdaritvijo jubilantov. V imenu vseh nas smo jim zaželeli čim več
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5.13.2 Realizacija finančnih načrtov KS Majde Šilc
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: MAJDE ŠILC
Konto

v EUR
Realizacija
2012
12.491,57

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2011
9.544,92

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

19,95
19,95
0,00
0,00

30,72
30,72
0,00

0,00
0,00

0,00

9.524,97
9.524,97

12.460,85
12.460,85

ODHODKI (40+41+42)

5.632,08

7.819,46

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

3.982,08
2.721,94
241,27
281,86
639,29
97,72

5.819,46
3.448,08
209,84
0,00
1.505,53
652,72
3,29

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1.650,00
1.650,00

2.000,00
2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stanje
31.12.2011
0,00
10.253,56
10.253,56

Stanje
31.12.2012
0,00
14.925,67
14.925,67

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.14

Krajevna skupnost Mali Slatnik

5.14.1 Poslovno poročilo o delu KS Mali Slatnik
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5.14.2 Realizacija finančnih načrtov KS Mali Slatnik
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: MALI SLATNIK
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Realizacija
Realizacija
2011
2012
15.741,36
108.349,66
5.541,84
69,73
5.472,11
0,00

36.944,35
54,35
1.080,00
35.810,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.199,52
10.199,52

71.405,31
71.405,31

ODHODKI (40+41+42)

28.129,94

82.740,69

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

17.897,01
9.002,09
5.993,71
0,00
2.880,93
0,00
20,28

13.381,11
4.292,37
5.834,73
0,00
3.242,96
0,00
11,05

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

7.710,00
7.710,00
0,00

4.350,00
4.350,00
0,00

42
4202
4204
4205

2.522,93
0,00
0,00
2.522,93

65.009,58
0,00
0,00
65.009,58

Stanje
31.12.2011
10,68
21.521,18
21.531,86

Stanje
31.12.2012
10,68
47.130,15
47.140,83

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.15

Krajevna skupnost Mestne njive

5.15.1 Poslovno poročilo o delu KS Mestne njive
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5.15.2 Realizacija finančnih načrtov KS Mestne njive
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: MESTNE NJIVE
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Realizacija
Realizacija
2011
2012
6.587,06
9.370,61
62,06
62,06
0,00
0,00

73,14
73,14
0,00

0,00
0,00

0,00

6.525,00
6.525,00

9.297,47
9.297,47

ODHODKI (40+41+42)

2.152,65

10.770,72

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

1.352,65
482,20
0,00
120,96
676,50
72,99

2.708,86
1.530,87
0,00
0,00
300,00
820,00
57,99

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

800,00
800,00

1.000,00
1.000,00

0,00

7.061,86

0,00

7.061,86

Stanje
31.12.2011
0,00
28.708,94
28.708,94

Stanje
31.12.2012
0,00
27.308,83
27.308,83

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.16

Krajevna skupnost Otočec

5.16.1 Poslovno poročilo o delu KS Otočec
Krajevna skupnost Otočec

Datum: 22. 01. 2013

Zadeva: Poslovno poročilo o delu Krajevne skupnosti
7. Letni cilji
Cilji na področju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani
prihodkov kot na strani odhodkov. Temeljijo na načelih varčnega in gospodarnega
upravljanja s razpoložljivimi sredstvi, katera so opredeljena v zakonu o javnih financah.
Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vršilo skozi mesečna poročila, ki smo jih
posredovali Mestni občini Novo mesto in na koncu skozi zaključni račun krajevne skupnosti
Krajevna skupnost Otočec si je v letu 2012 zadala naslednje cilje:
-

Vzdrževana dela na pokopališču Otočec.
Vzdrževanje objektov skupne rabe.
Aktivno sodelovanje pri pripravi OPPN za jedro Otočec.
Aktivno sodelovanje pri pripravi projektov za javne kanalizacije po naseljih.
Organizacija srečanja Šentpetrov 2012.
Organizacija okrogle mize na temo »KOMUNALA«.
Organizacija javne razprave na projekt daljnovoda Brestanica – Hudo.
Sodelovanje in pospeševanje izgradnje krožišča Otočec.
Sodelovanje in pospeševanje sanacije ceste R3 Lešnica – Kronovo.
Pridobitev uporabnega dovoljenja za poslovilno vežico na Otočcu.
Sanacija poškodb na cestah in javnih poti po krajevni skupnosti.

8. Planirani prihodki
Krajevna skupnost pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, del sredstev pa pridobi iz
naslova pobiranja najemnin za grobove na pokopališčih, katere vzdržuje.
9. Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Plan del v letu 2012 je bil realiziran v okviru finančnih možnosti, ki jih je imela krajevna
skupnost. Naloge smo v veliki večini uspeli realizirati. Nismo uspeli realizirati pridobitve
uporabnega dovoljenja za poslovilno vežico v Otočcu in nalog glede sanacij lokalnih cest in
javnih poti po krajevni skupnosti. Razlog temu lahko iščemo predvsem v manjših sredstvih
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pridobljenih s strani MO, glede na začrtan finančni plan krajevne skupnosti. Odprta vprašanja
so ostala : Izgradnja krožišča Otočec, OPPN za jedro Otočec, sanacija ceste R3 Lešnica –
Kronovo, uporabno dovoljenje za poslovilno vežico Otočec. Vzrok za zatečeno situacijo je
predvsem v načrtovanju in sprovajanju sredstev iz občinskega proračuna za posamezne dele
lokalne skupnosti MONM.
Velik poudarek v krajevni skupnosti namenjamo tudi različnim družabnim prireditvam, ki jih
organizirajo posamična društva. Aktivno sodelujemo z društvi, ki delujejo v naši krajevni
skupnosti.
Ocenjujemo, da smo sredstva, ki so nam bila na voljo uporabljali skrajno gospodarno in
učinkovito. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila
namensko in v skladu z začrtanim finančnim načrtom KS Otočec.

Predsednik sveta KS
L. r. Borse Jože
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5.16.2 Realizacija finančnih načrtov KS Otočec
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: OTOČEC

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2011
30.981,76

v EUR
Realizacija
2012
36.022,52

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

20.031,73
24,74
20.006,99
0,00

20.320,84
34,57
20.259,82
26,45

0,00
0,00

0,00
0,00

10.950,03
10.950,03

15.701,68
15.701,68

ODHODKI (40+41+42)

29.908,33

21.546,73

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

17.810,48
8.101,99
7.048,01
0,00
967,35
730,00
963,13

17.223,13
8.385,03
6.002,82
0,00
1.704,95
717,95
412,38

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

700,00
700,00
0,00

50,00
50,00
0,00

11.397,85
0,00
0,00
7.797,85
3.600,00

4.273,60
0,00
0,00
4.273,60

Stanje
31.12.2011
0,00
6.667,50
6.667,50

Stanje
31.12.2012
0,00
22.216,72
22.216,72

Konto

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

42
4202
4204
4205
4208

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov…

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj

361

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012

5.17

Krajevna skupnost Podgrad

5.17.1 Poslovno poročilo o delu KS Podgrad
KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
Podgrad 38
8000 NOVO MESTO
Zadeva: Poslovno poročilo o delu Krajevne skupnosti Podgrad za leto 2012
1. Letni cilji
Cilji na področju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani
prihodkov kot na strani odhodkov. Temeljijo na načelih varčnega in gospodarnega
upravljanja s razpoložljivimi sredstvi, katera so opredeljena v zakonu o javnih financah.
Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vršilo skozi mesečna poročila, ki smo jih
posredovali Mestni občini Novo mesto in na koncu skozi zaključni račun krajevne skupnosti
Krajevna skupnost Podgrad si je v letu 2012 zadala naslednje cilje:
Urejanje pokopališč in vežice
- Pomoč organizacijam in društvom
- Ureditev športnega igrišča v Koroški vasi
- Ureditev avtobusnih postajališč za šolski avtobus
- Obnova lokalnih cest in javnih poti po krajevni skupnosti
- Urejanje delov vaških središč
- Urejanje javnih poti
- Postavitev obeležij na Mehovem
2. Planirani prihodki
Krajevna skupnost pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, del sredstev pa pridobi iz
naslova pobiranja najemnin za grobove na pokopališčih, katere vzdržuje.
3. Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Plan del v letu 2012 je bil realiziran v okviru finančnih možnosti,ki jih je imela krajevna
skupnost. Naloge smo v veliki večini uspeli realizirati. Nismo dokončali ureditve vaškega
središča na Mihovcu. Ravno tako nam ni uspelo posodobiti del ceste skozi Veliki Cerovec,
da se zagotovi prevoznost za večja vozila (avtobus).Razlog za to, so bile tehnične narave.
Prav tako nismo postavili postajališč, saj nam z obljubljeno pomočjo ni priskočila MO. Ostale
naloge smo uspešno opravili. Uspešno smo organizirali čiščenja odpadkov v naši okolici.
Velik poudarek v krajevni skupnosti namenjamo tudi različnim družabnim prireditvah, ki jih
organiziramo (pohodništvo,koncert pevskega zbora). Aktivno sodelujemo z društvi, ki
delujejo v naši krajevni skupnosti.
Ocenjujemo, da smo sredstva, ki so nam bila na voljo porabili gospodarno in učinkovito. Svet
krajevne skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu
z začrtanim finančnim planom.
Podgrad, 30.01.2013
Predsednik sveta KS
Marjan Erpe
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1. POJASNILO K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST PODGRAD ZA
LETO 2012
Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od obresti in
prihodkov od premoženja, ter sredstev prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu
2012.
Skupaj prihodki v leti 2012 znašajo 35.514,17 EUR.
Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in
storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje objektov,
plačilo bančnih storitev, transferom neprofitnim organizacijam in ustanovam, ter
investicijskih odhodkov in sicer investicijsko vzdrževanje in obnove.
Skupaj odhodki v letu 2012 znašajo 38.955,23 EUR.
Rezultat:
Presežek odhodkov nad prihodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša 3.441,06 EUR.

2. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
Stanje na računu na dan 31.12.2012 je znašalo 3.976,75 EUR.
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5.17.2 Realizacija finančnih načrtov KS Podgrad
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: PODGRAD
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov

v EUR
Realizacija
Realizacija
2009
2010
114.625,44
74.837,06
1.313,30
101,90

36,99
36,99

1.211,40
350,00
350,00

0,00

112.962,14
112.962,14

74.800,07
74.800,07

108.294,25

60.855,17

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

4.027,70
3.888,00
133,51

4.019,18
3.867,16
147,08

6,19

4,94

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.850,00
2.850,00

14.300,00
14.300,00

101.416,55

42.535,99

101.416,55

42.535,99

Stanje
1.1.2012
148,62
10.093,00
10.241,62

Stanje
31.12.2012
148,62
24.074,89
24.223,51

74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.18

Krajevna skupnost Prečna

5.18.1 Poslovno poročilo o delu KS Prečna
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1. POJASNILO K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST PREČNA ZA LETO
2012
Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od obresti in
prihodkov od premoženja, ter sredstev prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu
2012.
Skupaj prihodki v leti 2012 znašajo 11.706,85 EUR.

Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in
storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje objektov,
plačilo bančnih storitev, transferom neprofitnim organizacijam in ustanovam, ter
investicijskih odhodkov in sicer investicijsko vzdrževanje in obnove .
Skupaj odhodki v letu 2012 znašajo 5.359,29 EUR.

Rezultat:
Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša 6.347,56 EUR.

2. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
Stanje na računu na dan 31.12.2012 je znašalo 29.081,97 EUR, stanje gotovine v blagajni
pa 16,36 EUR.
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5.18.2 Realizacija finančnih načrtov KS Prečna
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: PREČNA
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov

Realizacija
2009
114.625,44

v EUR
Realizacija
2010
74.837,06

1.313,30
101,90

36,99
36,99

1.211,40
350,00
350,00

0,00

112.962,14
112.962,14

74.800,07
74.800,07

108.294,25

60.855,17

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

4.027,70
3.888,00
133,51

4.019,18
3.867,16
147,08

6,19

4,94

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.850,00
2.850,00

14.300,00
14.300,00

101.416,55

42.535,99

101.416,55

42.535,99

Stanje
1.1.2012
148,62
10.093,00
10.241,62

Stanje
31.12.2012
148,62
24.074,89
24.223,51

74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj

367

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012

5.19

Krajevna skupnost Regrča vas

5.19.1 Poslovno poročilo o delu KS Regrča vas
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5.19.2 Realizacija finančnih načrtov KS Regrča vas
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: REGRČA VAS
Konto

v EUR
Realizacija
2012
12.719,58

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2011
21.726,79

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

4.673,64
53,64
4.620,00
0,00

2.574,61
366,94
2.207,67

350,00
350,00

0,00

16.703,15
16.703,15

10.144,97
10.144,97

17.138,67

7.977,09

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

4.147,75
2.381,55
473,86

5.274,31
2.910,58
1.016,17
0,00
439,43
123,69
784,44

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

500,00
500,00

0,00

12.490,92

2.702,78

12.490,92

2.702,78

Stanje
31.12.2011
0,00
25.478,13
25.478,13

Stanje
31.12.2012
0,00
30.220,62
30.220,62

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj

139,18
117,18
1.035,98
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5.20

Krajevna skupnost Stopiče

5.20.1 Poslovno poročilo o delu KS Stopiče
KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE
STOPIČE 3
8322 STOPIČE

DATUM:28.01.2013

ZADEVA: Poslovno poročilo o delu Krajevne skupnosti Stopiče za leto 2012
1. Letni cilji
Cilji na področju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani
prihodkov kot na strani odhodkov. Temeljijo na načelih varčevanja in gospodarnega
upravljanja s razpoložljivimi sredstvi, katera so opredeljena v zakonu o javnih financah.
Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vršilo skozi mesečna poročila, ki smo jih
posredovali Mestni občini Novo mesto in na koncu skozi zaključni račun krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Stopiče si je v letu 2012 zadala naslednje cilje:
- izgradnja kanalizacije,v vaseh,ki je še ni,
- delna obnova vodovodnega omrežja,
- obnova lokalnih cest in javnih poti po krajevni skupnosti,
- obnova in vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč v krajevni skupnosti,
- izvedba javne razsvetljave in
- ureditev križišča v vasi Črmošnjice.
2. Planirani prihodki
Krajevna skupnost Stopiče pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, del sredstev pa
pridobi iz naslova pobiranja najemnin za grobove na pokopališčih, katere vzdržuje. Del
sredstev pridobimo tudi iz naslova prispevkov samih krajanov, za izgradnjo in vzdrževanje
lokalnih poti. Prihodki iz naslova izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda, niso prikazani v
zaključnem računu (sredstva so nakazana s strani MO direktno izvajalcu).
3. Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Plan del v letu 2012 ni bil realiziran v okviru finančnih možnosti, ki jih je imela krajevna
skupnost. Razlog temu lahko iščemo predvsem v manjših sredstvih pridobljenih s strani MO.
Za uresničitev nekaj opravljenih del je krajevna skupnost porabila cca 27.758,00 EUR
sredstev in prejela cca 31.094,00 EUR sredstev.
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Velik poudarek v krajevni skupnosti namenjamo tudi različnim družabnim prireditvam, ki jih
organizirajo društva s katerimi krajevna skupnost aktivno sodeluje.
Ocenjujemo, da smo sredstva, ki so nam bila na voljo porabili gospodarno in učinkovito. Svet
krajevne skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu
z začrtanim finančnim planom.

Krajevna skupnost Stopiče:
Alojz Golob, predsednik sveta

1. POJASNILO K IZKAZOM ZA KRAJEVNO SKUPNOST STOPIČE ZA LETO
2012
Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od obresti in
prihodkov od premoženja, ter sredstev prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu
2012.
Skupaj prihodki v leti 2012 znašajo 31.073,97 EUR.

Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in
storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje objektov,
plačilo bančnih storitev, transferom neprofitnim organizacijam in ustanovam, ter
investicijskih odhodkov in sicer investicijsko vzdrževanje in obnove.
Skupaj odhodki v letu 2012 znašajo 27.739,57 EUR.

Rezultat:
Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša 3.334,40 EUR.

2. DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
Stanje na računu na dan 31.12.2012 je znašalo 18.878,07 EUR.
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5.20.2 Realizacija finančnih načrtov KS Stopiče
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: STOPIČE
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov

Realizacija
2009
114.625,44

v EUR
Realizacija
2010
74.837,06

1.313,30
101,90

36,99
36,99

1.211,40
350,00
350,00

0,00

112.962,14
112.962,14

74.800,07
74.800,07

108.294,25

60.855,17

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

4.027,70
3.888,00
133,51

4.019,18
3.867,16
147,08

6,19

4,94

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.850,00
2.850,00

14.300,00
14.300,00

101.416,55

42.535,99

101.416,55

42.535,99

Stanje
1.1.2012
148,62
10.093,00
10.241,62

Stanje
31.12.2012
148,62
24.074,89
24.223,51

74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.21

Krajevna skupnost Šmihel

5.21.1 Poslovno poročilo o delu KS Šmihel

Krajevna skupnost Šmihel
Bajčeva ulica 20
8000 Novo mesto

Datum: 27. januar 2013

Zadeva: POSLOVNO POROČILO O DELU KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠMIHEL ZA LETO 2012

Leto 2012 bo v Krajevni skupnosti Šmihel ostalo zaznamovano kot leto pomembnih premikov
in dogovorov glede umestitve in poteka tras treh novih cest v našem prostoru in vseh drugih
infrastrukturnih projektov. Gre za umeščanje 3. razvojne osi v urbani prostor Novega mesta
in variantni predlog trase zahodne obvozne ceste v našem kraju, umeščanje nove Šmihelske
ceste, umeščanje južne zbirne, povezovalne ceste s povezavo Šmihelske in Belokranjske
ceste, ki bo potekala pod Košenicami, rekonstrukcijo obstoječe Šmihelske ceste - od cerkve
do Košenic (pločniki, javna razsvetljava, postajališče, nov uvoz za ulico ob Težki vodi) in
projekt izgradnje avtobusnega postajališča s parkirišči pri OŠ Šmihel. Zavedamo se, kar se
je že tudi dokazovalo v preteklosti, da brez dobre cestne povezave v naš kraj ni razvoja in ne
interesa s strani trgovskih podjetij in drugih investitorjev.
Zagotovo je leto 2012 tudi prelomno leto glede novih oblik druženj krajanov. To niso le
dosedanji zbori krajanov in pohodi, gre za organizacijo druženja v obliki organiziranih izletov
na visokogorsko smučišče in v predbožični Gradec v Avstriji.
Dodeljena sredstva za KS so bila ponovno skromna, podobno kot v preteklosti, kljub temu,
da denar dodeljen KS, namenjen za potrebe kraja, dobro oplemenitimo. V letu 2012 smo
prejeli s strani Mestne občine Novo mesto 8.500,00 EUR finančnih sredstev s katerimi
gospodarimo sami. Namenjamo jih za vložke v komunalno in športno infrastrukturo, za
sofinanciranje delovanja humanitarnih društev (PGD Šmihel, KORK Šmihel), športnih in
kulturnih društev v našem kraju, za ekološke izboljšave, za informiranje ter druženje krajanov
in delovanje KS.
Glede na upravičena pričakovanja krajanov za razreševanje infrastrukturne problematike
kraja, smo vam že v prejšnji številki glasila obrazložili pristojnosti, pooblastila in odgovornosti
Sveta KS v zvezi s tem. Žal imamo pri tem več ali manj »zvezane» roke. Vse pomembne
infrastrukturne projekte vodi občina in njene strokovne službe. Mi nimamo ne pooblastil in
tudi ne finančnih sredstev potrebnih za odkup nepremičnin, projektiranje oziroma izgradnjo
pločnika, ceste ali druge infrastrukture.
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Krajevna skupnost ŠMIHEL si je v letu 2012 zadala naslednje cilje:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nadaljnje urejanje pločnikov od križišča pri Viti do Smrečnikove ulice v Šmihelu
(investitor Občina NM);
Ureditev parkirišča in avtobusnega postajališča ob OŠ Šmihel (parkirišče bo
namenjeno tudi obiskovalcem pokopališča - investitor Občina NM);
Dokončna ureditev projektne dokumentacije za pločnike od križišča pri Viti do uvoza
za Košenice (Občina NM);
Spremljanje ureditve Šmihelske ceste, zazidalnega naselja Urbanje ter aktivnosti za
traso zahodne obvoznice in povezovalne ceste;
Spremljanje ureditve poteka Šmihelske - Ljubenske ceste in navezave na Šolski
center. V tem sklopu se zagotovi tudi pločnik do Šolskega centra;
Aktivnosti za boljšo urejenost in funkcionalnost pokopališča;
Aktivnosti za pridobitev nakupovalnega središča v KS Šmihel (dokler ne bo urejena
Šmihelka ali zahodna obvoznica, investitorji ne kažejo interesa) oziroma spremljanje
in apeliranje za dokončno ureditev »Cvetanove trgovine«;
Nadaljevanje urejanja Športnega parka Košenice;
Nadaljnje urejanje potoka na Škrjančah in začetek urejanja izvira na Boričevem;
Ureditev tekaške proge za tek na smučeh na Boričevem in podpora pri razvoju
kmečkega turizma v tej vasici;
Nadaljevanje urejanja lokacij komunalnih zabojnikov – ekoloških otokov;
Spremljanje in sodelovanje pri legalizaciji objektov romskega naselja v okviru
zazidalnega načrta, odkupu zemljišč, priklopu stanovalcev na kanalizacijo
(samoplačniško) in izgradnji javne razsvetljave po naselju, iz nepovratni sredstev
države, če bodo odobrena ter iz vira pridobljenega na mednarodnem razpisu
dokončna ureditev otroškega vrtca v naselju;
Informiranje krajanov preko informacijskih tabel, lokalnega časopisa in spletnega
portala;
Izobraževanja za krajane na temo urejanja okolja in ločevanja odpadkov;
Pomladanska akcija čiščenja in urejanja okolja;
Druženje krajanov v obliki športne rekreacije, pohodništva, izletov in zbora krajanov;
Sodelovanje s pravnimi subjekti v našem kraju ter občini.

4. Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev občinskega proračuna in donacij.

5. Ocena uspeha pri doseganju ciljev
V nadaljevanju podajamo poročilo o delu Sveta KS Šmihel za leto 2012. Glede na skromna
finančna sredstva in majhna pooblastila, ki jih imamo, ocenjujemo, da smo delovali v dobrobit
kraja.
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Eko otoki. S pomočjo podjetja Trata d.o.o. smo uredili bolj estetsko eko otok pred
nedokončanim Cvetanovim poslovnem objektu. Na to lokacijo je Komunala Novo mesto, na
zahtevo krajana, neposrednega soseda pogorelega gospodarskega objekta Burgarjeve
domačije v Šmihelu in na naše soglasje, prestavila vse kontejnerje izpred pogorišča. Vzrok je
bil strah soseda, saj se je, kot kaže, ogenj razširil na leseni objekt iz kontejnerja, pri tem pa
delno poškodoval tudi njegovo, prvo sosednjo stanovanjsko hišo.
Kontejnerjev je bilo s tem na eni lokaciji preveč, delovalo pa je tudi neurejeno. Zaradi tega
smo se odločili in del kontejnerjev odpeljali na druge eko otoke, v romsko naselje, na
Škrjanče, Boričevo, na Krallovo ulico in enega na prošnje stanovalcev ulice Ob Težki vodi na
staro lokacijo. Vzrok za vrnitev enega kontejnerja za mešane komunalne odpadke na staro
lokacijo je bil v zahtevah mnogih ostalih krajanov stanujočih na ulici ob Težki vodi. Pritiskali
na nas in Komunalo Novo mesto, da se kontejnerji postavijo nazaj. Odločili smo se za
postavitev le enega kontejnerja za mešane komunalne odpadke na staro lokacijo, ki nikogar
ne moti in ne predstavlja tveganja za ponoven požig. Lastnik zemljišča pa je pri tem dal
soglasje.
Med nedokončanim objektom in eko otokom smo uredili tudi makadamski plato.
Gradbenemu podjetju Slavko Strasbergar s.p. smo naročili, da se odpelje odpadni gradbeni
material, ki je ostal po gradnji objekta, in da se uredi makadamski plato, ki je sedaj namenjen
parkiranju avtomobilov.
Seveda je črnih točk, neurejenih kontejnerskih mest in tovrstnih želja krajanov v kraju še kar
nekaj. Zatakne se, ko moramo zagotoviti prostor za postavitev kontejnerjev. Če gre za
zasebno zemljišče mora biti soglasje lastnika, kar pa je lahko problem. S projektom bomo
nadaljevali tudi v prihodnje, prosimo pa krajane, da nam pri tem pomagajo. V kolikor najdete
primerno lokacijo za postavitev kontejnerja, nam sporočite na naš naslov in izvedemo v zelo
kratkem času vse kar je potrebno, da se uredi novi eko otok.
Pločniki ob Šmihelski cesti. Kot je poznano smo z vodstvom občine predvidevali, da se bo
investicija izgradnje pločnikov in avtobusnega postajališča od cerkve do križišča pri VITI
zaključila že daljnega leta 2008, vendar se zadeve, zaradi prostorskih težav, neuspešnega
odkupa potrebnih zemljišč v lasti krajanov in tudi neažurnosti investitorja, Mestne občine
Novo mesto, to še vedno ni izvedlo. V preteklih letih, ko so bila finančna sredstva
zagotovljena, sta se žal za odprodajo zemljišča odločila le dva lastnika, kjer se je potem tudi
uredil pločnik, sedaj, ko je pripravljenost krajanov po odprodaji večja pa je občina v finančnih
težavah.
V letu 2012 se je odkupilo le potrebna zemljišča za izgradnjo pločnika od družino Pavec, žal
pa za kaj več Mestna občina Novo mesto ni imela sredstev.
Poznano je, da je največji finančni zalogaj tega projekta odkup domačije Burger, kjer zaradi,
do sedaj postavljene in lastnikom ponujene cene za odkup, ki jo je opredelil sodni cenilec in
je za občino obvezujoča, odkup ni stekel.
Na lastnike objekta, ki je ostal po požaru smo naslovili pismo za sanacijo pogorišča. Takoj so
bil pripravljen ukrepati, pod pogojem, da se odkupi celotna domačija in se jim za odkup
ponudi bolj sprejemljiva cena. Po letošnjem požaru na enem od gospodarskih objektov te
domačije smo v ponovne razgovore aktivno vključili župana Alojzija Muhiča. Na našo pobudo
smo se z lastnikoma domačije sestali pri županu. Ugotovili smo, da je skupni interes vseh, za
čim prejšnji odkup in rušenje celotne domačije ter potem na tej lokaciji ureditev pločnikov,
avtobusnega postajališča in varnejšega uvoza. Prvi korak pa je, da občina pošlje cenilca, ki
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poda novo, za lastnike bolj sprejemljivo cenitev domačije. Dogovor je bil tudi, da je pri cenitvi
tokrat prisoten tudi lastnik, da ne bo pri novem uradnem izračunu cene, ki bo seveda
ponovno zavezujoča, kakšnega neprijetnega priokusa. Zagotovilo je bilo dano, da se po novo
postavljeni odkupni ceni izvede odprodaja, občina pa da zagotovi sredstva.
Žal od sestanka v juniju občina še vedno ni napotila cenilca in primerno temu je trenutno
stanje. Na župana je bilo posredovan dopis, da ukrepa v skladu z junijskim dogovorom. Žal
teh sredstev v drugi polovici leta občina ni več imela. Obvezala pa se je, da bo sredstva
zagotovila v proračunu za leto 2013. Vsi lahko ponovno samo upamo, da nobena stran ne
dela s figo v žepu.
Ker zaradi navedenega ne pride do odstranitve ostankov pogorišča smo lastniku domačije
ponudili pomoč pri sanaciji, da mu sami, na lastne stroške saniramo pogorišče, vendar žal še
do sedaj ni bilo dovoljenja. Celo Romi so se obračali na vodstvo KS in dejali, da je slabše kot
v Žabjaku in se ponudili, da pomagajo pri ureditvi pogorišča. Žal gre za privatno lastnino za
katero nimamo nikakršnih pooblastil.
Do ureditve pločnika je naše poslanstvo , da še preden pride do najhujše prometne nezgode,
apeliramo na upravljalca Šmihelske ceste, na DRSC in občino, da na edini regionalni
vpadnici v mesto, ki nima urejenih pločnikov in ne zagotavlja niti normalnega srečevanja
dveh večjih vozil, izgradijo pločnik.
Žal v KS nimamo finančnih sredstev niti možnosti, da si uredimo cesto, kakor nam vsem
skupaj najbolj ustreza, zato nam preostane še naprej le neke vrste »prosjačenje«, da se
občina loti resneje tega problema.
Novo ogledalo za večjo varnost v prometu. V kraju smo namestili dve novi ogledali
Zamenjali smo poškodovani ogledali na Šmihelski cesti z novimi ogledali in sicer v križišču iz
Košenic Na Šmihelsko cesto in iz vstopa Krallove ceste.
Sanacija cestišča. Na prošnjo krajanke ga. Rolih smo posredovali zahtevek koncesionarju za
vzdrževanje občinskih in državnih cest, CGP d.d. Novo mesto, da sanira vdolbino, ki je
nastala na Šmihelski cesti pred njihovo hišo. Ob vsakem deževju se je v njej nabrala voda in
izpod koles avtomobila spričala po fasadi hiše. Zadeva je stekla šele po osebnem
posredovanju.
Športni park Košenice. Na športnem parku Košenice smo Športno rekreativnemu društvu
Košenice, katerega predsednik je Jure Jerele, tudi letos finančno priskočili na pomoč pri
vzdrževanju in nadaljnjem urejanju športnega parka. Za vse športne površine skrbi društvo
(od košnje do vzdrževanja) že vrsto let, delno sami, delno s pomočjo donacij in pa
samoprispevkov prebivalcev Košenic.Tako smo skupaj v letu 2010 speljali projekt NI NAM
VSEENO, KJE SE IGRAJO NAŠI OTROCI in s pomočjo samoprispevkov družin na
Košenicah pridobili nekaj sredstev za letno vzdrževanje vseh igral in zelenih površin, na
katerih je vsako leto več otrok. Odzivi so pozitivni.
Društvo je pripravilo že pred časom idejni načrt, ki ga Svet KS Šmihel tudi finančno podpira.
Priložen idejni načrt urejanja športnega parka Košenice po katerem potekajo nadaljnja dela,
pa je žal novi zazidalni načrt OPPN – REGRŠKE KOŠENICE 2, delno ''povozil''.
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Letos je bil velik poudarek urejanju prostora za oddih za igrišči, v divje zaraščenem
akacijevem gozdičku, ki bo namenjen družabnim dogodkom in srečanjem krajanov. Člani
Športnega društva so razredčili gozd in očistili okolico ter navozili več kamionov zemljine.
Izvedli pa so tudi globinsko gnojenje in prezračevanje na novo zatravljenega nogometnega
igrišča na Košenicah. Voljo pri tem nekoliko jemlje OPPN – REGRŠKE KOŠENICE 2.
Zazidalni načrt občine OPPN – REGRŠKE KOŠENICE 2. Po predlaganem zazidalnem
načrtu občine OPPN – REGRŠKE KOŠENICE 2, ki je bil podan v javno obravnavo v juniju
2012, nam ta popolnoma pozida odbojkarsko igrišče ter manjši del nogometnega igrišča.
Dne 06. 06. 2012 smo se na Rotovžu s športniki skupaj udeležili javne razgrnitve in podali
pripombe, predloge in rešitve ohranjanja zelenih površin na Športnem parku Košenice, in da
zazidalni načrt obide nogometno in odbojkarsko igrišče.
V pobudi smo zagovarjali, da so igrišča aktivna ne samo za prebivalce Košenic, marveč tudi
celotnega Šmihela z okolico. Tudi iz mesta prihajajo ljudje, saj je tu možnost parkiranja in
igranja različnih športov, prav tako pa so na tem odročnem delu naši otroci bolj varni zaradi
slepe ulice.
Vrivanje 23 novih gradbenih parcel bo pomenilo tudi negodovanje vseh lastnikov, na katere
parcele bi letele žoge iz naših igrišč! Nogometni klub Košenice ima 15 letno tradicijo, zatorej
odstranitev igrišč pelje v propad tudi kluba.
Tudi zneski vloženega donacijskega denarja in s samoprispevki krajanov niso majhni. Tako
je bilo samo leta 2010 v nogometno igrišče vloženega preko 4.000,00 EUR denarja, v
odbojkarsko pa v 3 letih preko 2.000,00 EUR. Prav tako društvo letno porabi preko 1.500,00
EUR denarja za vzdrževanja vseh površin (od košen, prenovitev infrastrukture z igrali) in
uresničitev zadanih ciljev. Društvo je samo od svojega obstoja od leta 2006 v športne
površine in prireditve vložilo okoli 15.000,00 EUR.
Poleg predstavnikov Sveta KS Šmihel in športnega društva se je javne razgrnitve udeležilo
tudi veliko krajanov, ki jih zazidalni načrt moti, saj posega na njihove najemne površine.
V zvezi s tem je bila še pred razgrnitvijo načrta naša uradna pisna pripomba sledeča:
''PRIPOMBE SVETA KS ŠMIHEL K PREDLOGU OPPN – REGRŠKE KOŠENICE 2
Občinski svet bo na 15. seji občinskega sveta MO Novo mesto, ki bo v četrtek, dne
31.5.2012, obravnaval tudi točko, ki se nanaša na prostorsko urejanje območij v naši krajevni
skupnosti, OPPN – REGRŠKE KOŠENICE 2.
Glede na dosedanje diskusije o tem med Svetom KS Šmihel, krajani na Košenicah in
občinskimi strokovnimi službami povzemamo naša stališča - pripombe:
 Nismo proti delni pozidavi Košenic, vendar takšni, ki ohranja naš dolgoletni trud
vlaganja krajanov v športne površine, ki smo jih 90 % in več sami financirali in
vzdrževali. Kljub dogovoru v preteklosti (2008 in kasneje) o delitvi površin na
zazidalne površine in zeleni športno rekreativni del, ki bo ohranjal vsa izgrajena
športna igrišča, razen BMX proge, temu ni tako. Del športnih površin se ''jemlje'' in
sicer vogal zatravljenega nogometnega igrišča, ki je izredno lepo vzdrževano in lani
na novo zatravljeno ter polovica igrišča za odbojko na mivki;
 Iz OPPN je razvidna tudi pozidava urejenih vrtov, sadovnjakov ter dvorišč krajanov,
na zemljiščih, ki so jim bila pred dvajsetimi in več leti predana v najem. Najemniki za
najeta zemljišča skrbijo kot dober gospodar, zemljišče in obstoječe nasade obdelujejo
na način, ki ustreza krajevnim razmeram. Vse hiše na vrhu Košenic so bile tako
projektirane, da so dnevni prostori orientirani proti zelenemu pasu oz. najetim
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zemljiščem. Naj omenimo, da je bilo v fazi sklepanja zakupne pogodbe, s strani
Mestne Občine Novo mesto, obljubljeno, da se bodo najeta zemljišča prodala
najemnikom s takšno namembnostjo, kot jo ima zemljišče v času najema. Proces
odkupa najetih zemljišč poteka že nekaj let. Krajevna skupnost Šmihel je večkrat
posredovala pisna stališča glede odprodaje najemnih kmetijskih zemljišč na
Košenicah Mestni Občini Novo mesto, vendar zaman. Krajani Košenic, ki mejijo na
predlagano pozidavo so zainteresirani odkupiti del zelenic, ki so jih uredili oz. jih
kultivirali. Želijo jih odkupiti kot kmetijske površine in ohraniti kot nezazidljive površine.
Vsak, ki bo želel dodatno pozidavo bo pač po potrebi plačal spremembo. To smo
napisali v dosedanjih dopisih na občino in izpostavili na sestanku dne 25.8.2010. Naš
interes je bil zapisan v zabeležki sestanka, ki jo je zapisal Iztok Jerala. Temu sledi
tudi odgovor Mestne občine Novo mesto z dne 3.5.2010 (prejeli
Zajc, Lukan, Džamdžič september 2010). Zato tudi družine Zajc, Okleščen, Lukan in
ostali želijo odkupiti najeto zemljo pod enakimi pogoji, čeprav ni to posebej
predvideno;
 Iz OPPN je razvidna pozidava vsakega možnega in nemožnega kvadratnega metra,
skupaj pa je predvidenih kar 23 novih hiš, nagnetenih in vrinjenih celo na delno zeleni
pas;
 Prosimo za razumno oddaljenost stavbnih zemljišč od igrišč, kar bo omogočilo
ustrezno sobivanje tako novim lastnikom, kot članom športnega društva in vsem
drugim športnikom, ki koristijo in negujejo športne površine. Po naših informacijah že
obstajajo primeri pravnih – dobrih praks na Gorenjskem, ki opredeljujejo potrebno
minimalno razdaljo. V športna igrišča smo vložili veliko lastnih sredstev in dela (v
dogovoru z MONM) in želimo ohraniti njihovo funkcionalnost.''
Strokovne službe, ki so prisluhnile pripombam niso v celoti upoštevale navedenega. Za
prizadete športne površine je v sprejetem OPPN sicer opredeljeno, da se jih nadomesti z
ureditvijo novih, kar finančno prevzame investitor?!, ki bo od občine odkupil stavbne
parcele, kar se nam zdi preveč ohlapno in zavito v ''meglo''.
Gostota novozgrajenih objektov, kakor tudi cestna povezava pa ostaja v predlaganih
okvirjih.
Ponovno se je izkazalo, da strokovne službe že v fazi projektiranja zaobidejo krajane in
njeno inštitucijo KS. Ko pa je zadeva že sprojektirana pa ni volje po spreminjanju, kar
pušča grenak priokus med občani.
Športni park Košenice. Športno rekreativno društvo, katerega predstavljamo v nadaljevanju
pod rubriko ŠPORTNO SRCE, že vrsto let skrbi za urejenost in vzdrževanje športnih površin.
Vsako leto na pomlad izvedejo čistilno akcijo s košno in ureditvijo površin, ki pa je letos
pridobila še pridih nadaljnjega širjenja športno rekreativnih površin. V nadaljevanju je nekaj
slikovnih utrinkov s te čistilne akcije, ko se je pričelo z urejanje zaraščenih površin za
nogometnim igriščem. Na tej lokaciji bomo poravnali teren z navoženo zemljo, ga zatravili in
uredili klopi.
Nov športni park v kraju, ki opravičuje ime ulice POT V GAJ. Ker vse bolj intenzivno igrajo
nogomet tudi mladi in nekoliko manj mladi Romi iz našega kraja je med njimi dozorela ideja,
da si uredijo svoje nogometno igrišče na koncu njihovega naselja, ulice Pot v gaj. Najbolj
prizadeven pri tem je Darko Brajdič, ki že 30 let igra nogomet. Drugi, Boris Brajdič – Šime je
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za to namenil lastniško parcelo za naseljem, znotraj zaraščenega območja. Po razgovoru in
posvetovanju z vodstvom KS so si pričeli sami urejati igrišče. Posekali in počistili so drevje in
grmičevje in ročno ter s pomočjo strojev ''udarniško'' v neverjetno kratkem času uredili
nogometno igrišče. Nekaj malega smo jim potem finančno tudi mi, v Svetu KS Šmihel,
priskočili na pomoč in prevzeli delni strošek zatravitve igrišča.
Igrišče je z lastnimi rokami vsak popoldan gradilo in urejalo do 20 krajanov - Romov,
nogometašev, žena in otrok. Poleg ročnega dela so sami zbrali še 12.000 EUR, kar je
nekako zadoščalo za materialne stroške. Ker je to prostovoljstvo delovalo pozitivno, jim je pri
delu priskočil na pomoč tudi predsednik sosednje KS Regrča vas, g. Jože Hočevar in jim s
svojim traktorjem brezplačno prefrezal celotno površino pred sejanjem trave (Kolega Jože,
zahvala tudi v imenu Sveta KS Šmihel za med sosesko pomoč).
Glede na pokazano veliko delovno vnemo in sofinanciranje Romov za ureditev svojega
športnega parka na lastniški parceli je Mestna občina Novo mesto obljubila, da jim zato
prispeva za ureditev javne razsvetljave. V naselju za to že imajo urejeno zemeljsko
infrastrukturo, postavljene jaške in razvode v zemlji. To se je uredilo iz nepovratnih sredstev
Evropske unije za ureditev ceste in kanalizacije v romskem naselju, že v času izgradnje tega
pred nekaj leti. Torej gre le še za postavitev 6. uličnih svetilk.
Žal se tudi ta investicija občine, postavitve svetilk javne razsvetljave, iz leta 2012 prenaša v
leto 2013.
Zbor krajanov na temo umestitve in poteka tras treh novih cest in vseh drugih infrastrukturnih
projektov v našem prostoru ter kostanjev piknik. Predstavitev umestitve in poteka tras treh
novih cest v našem prostoru in vseh drugih infrastrukturnih projektov je bila na zboru
krajanov v torek, dne 6. novembra 2012, ob 18. uri, v veliki predavalnici Šolskega centra
Novo mesto. Odločitvi za zbor krajanov, kjer se jim predstavi vse načrtovane posege je
botrovala tudi pobuda naše civilne iniciative glede nezadovoljstva s potekom trase tretje
razvojne osi, katere zahodni trak poteka med Košenicami in naseljem Urbanje. Z DRSC-jem
smo imeli prvi razgovor na to temo v prostorih Mestne občine Novo mesto, kjer smo podali
še ustno stališče. S pomočjo projektantskega podjetja TOPOS iz Novega mesta smo podali
tudi v obliki projekta našo varianto umika trase izven mesta, med vas Boričevo in Škrjanče in
jih zaprosili, da obe primerjalno predstavijo krajanom in povedo o vsaki svoje strokovno
stališče, pluse in minuse, krajani pa se naj potem odločijo po lastni presoji za eno od njih. Žal
je do zbora krajanov prišlo z velikim zamikom. Čakali in čakali smo na določitev datuma s
strani DRSC-ja. Po večkratnih pritiskih so končno pristali na sestanek s krajani za dne 06.
11. 2012, pa še tedaj so se zadnji dan ''opravičili''.
Zbor občanov smo predlagali, da se skliče že v drugi polovici junija, v veliki predavalnici
Šolskega centra Novo mesto.
Novembrsko strokovno predstavitev na zboru krajanov so izvedli predstavniki Mestne občine
Novo mesto, predstavniki pristojnih Uradov in župan Alojz Muhič. Žal so nam na dan sklica
zbora iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste in prostor udeležbo
opravičili, zaradi reševanja stanja po Slovenji, zaradi množičnih poplav, ki so ta dan bile in
predlagali drug termin, na kar pa nismo pristali. Kljub neudeležbi predstavnikov DRSC-ja
smo predstavitev uspešno izpeljali. Udeležba je bila pričakovano zelo velika, saj je celo v
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veliki predavalnici Šolskega centra, ki ima blizu 200 sedežev, zmanjkalo prostora, tako, da so
krajani sedeli tudi po tleh dvorane.
Dnevni red je bil sledeč:
1. Umeščanje 3. razvojne osi v urbani prostor Novega mesta (predlog DPN in variantni
predlog Z obvozne ceste KS Šmihel).
2. Umeščanje nove Šmihelske ceste.
3. Umeščanje južne zbirne ceste (povezava Šmihelske in Belokranjske ceste v Regrči
vasi).
4. Rekonstrukcija obstoječe južne Šmihelske ceste - od cerkve do Košenic (pločniki,
javna razsvetljava, postajališče, nov uvoz za Težko vodo).
5. Projekt izgradnje avtobusnega postajališča pri OŠ Šmihel.
Po predstavitvi infrastrukturnih projektov, ki se bodo zagotovo v prihodnje izvedli in s tem
prinesli razvoj v naš kraj, ter po, na trenutke burni vendar kultivirani razpravi, smo v Svetu KS
zapisali povzetke in ugotovitve razprave. Posredovali smo jih pristojnim na občino in
republiko.
Po predstavitvi načrtovanih infrastrukturnih projektov je Svet KS Šmihel krajane povabil v
gasilski dom Šmihel, na mošt in pečen kostanj. Tukaj smo si še ustno izmenjali mnenja in si
ogledali vrisane predloge na zemljevidu. Vsi smo se v sproščenem vzdušju ob pečenem
kostanju in moštu, za katerega je poskrbel krajan Krštinc Boris, predvsem spraševali, kdaj bo
vse to izgrajeno, ko se pa tako počasi ureja že Šmihelska cesta.
Pomladanske očiščevalne akcije. Tako, kot že vrsto let smo podali pobudo, da se v sklopu
vsesplošne očiščevalne akcije po Sloveniji ''Očistimo Slovenijo'' tudi naši krajani odzovejo.
Prvenstveno je vsakdo ob tej akciji počistil svoj vrt in dvorišče, potekalo pa je tudi nekaj
družbeno koristnih in vodenih akcij.
Gasilci PGD Šmihel so tako kot že vrsto let, poskrbeli za okolico nedokončanega nekdanjega
Cvetanovega objekta.
Očiščevalna pomladanska akcija krajanov Boričevo. Krajani Boričevega so med sabo zelo
povezani, kar dokazujejo tudi čistilne akcije, ko skorajda vsi poprimejo
Pomladanska očiščevalna akcija pod viaduktom. Predstavnik Sveta KS Šmihel Simon
Zupančič je s pomočjo krajanov in gasilcev koordiniral čistilno akcijo pod železniškim
viaduktom. Kotiček pod mostom koristijo mladi in tudi narkomani, kjer puščajo vsakršno
navlako.
Za krajane smo organizirali spomladanski izlet na smučišče Nassfeld.
Božični pohod 2011. Tako kot v letu 2010, smo tudi lani (pohod bo tudi letos) organizirali
božični pohod z baklami in svetilkami iz Košenic preko gozda, lovske obore pod Škrjančami,
kjer gojijo jelene in divje prašiče., kjer nas pozdravi lastnik Vlado Pavec in božiček, do
Boričevega, kjer so nas sprejeli krajani in za nas pripravili pravo dobrodošlico in manjši
božični koncert. Večerni pohod z baklami je bil 26. 12. 2011, na dan samostojnosti, z zborom
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5.21.2 Realizacija finančnih načrtov KS Šmihel
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: ŠMIHEL
Konto

v EUR
Realizacija
2012
10.834,63

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2011
7.518,14

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

18,17
18,17
0,00
0,00

16,31
16,31
0,00

900,00
900,00

450,00
450,00

6.599,97
6.599,97

10.368,32
10.368,32

ODHODKI (40+41+42)

8.740,47

12.054,64

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

7.290,47
2.792,76
199,95
150,22
3.839,69
0,00
307,85

9.304,64
7.128,53
345,16

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1.450,00
1.450,00

1.500,00
1.500,00

0,00

1.250,00
310,00

0,00

940,00

Stanje
31.12.2011
0,00
7.201,28
7.201,28

Stanje
31.12.2012
0,00
5.981,27
5.981,27

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

40
4020
4022
4024
4025
4026
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj

1.057,69
260,00
513,26
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5.22

Krajevna skupnost Uršna sela

5.22.1 Poslovno poročilo o delu KS Uršna sela
Krajevna skupnost URŠNA SELA
Datum: 25.01.2013
Zadeva: Poslovno poročilo o delu Krajevne skupnosti
1. Letni cilji
KS Uršna sela je na področju poslovanja s sredstvi v letu 2012 posebno pozornost posvetila
gospodarnem in učinkovitem upravljanu s finančnimi sredstvi na strani dohodkov kot tudi
sami porabi pridobljenih sredstev. Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vršilo
skozi mesečna poročila, ki smo jih posredovali MO NM in na koncu skozi zaključni račun
krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Uršna sela si je v letu 2012 zadala naslednje prednostne cilje:
-

Obnova lokalnih cest in javnih poti.
Legalizacija balinišča na Makutah.
Adaptacija mrliške vežice in ureditev okolice.
Adaptacija zadružnega doma.

2. Planirani prihodki
Krajevna skupnost pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, del sredstev pa iz naslova
krajevnega samoprispevka in pobiranja najemnin za grobove na pokopališču in najemnine za
skladišče pri ZD. Manjši del sredstev pridobi iz naslova prispevkov samih krajanov za
izgradnjo .
3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Planirane aktivnosti v letu 2012 so realizirane v okvirju finančnih možnosti, ki jih je imela
krajevna skupnost. V letu 2012 smo zastavljene cilje v večini realizirali.Večino sredstev smo
namenili za pokrivanje obveznosti iz leta 2011 ( povezovalna cesta med Vaško in Gasilsko
ulico in za obveznosti povezane z projektno dokumentacijo za zadružni dom)
Nismo uspeli izvesti legalizacije pokritega balinišča in pomožnega objekta na Makutah iz
objektivnih razlogov, ker niso bili izvedeni določeni postopki za vpis lasništva na nekaterih
zemljiških parcelah, zato je postopek za izdajo gradbenega dovoljenja ustavljen in ga bomo
skušali realizirati v prvi polovici 2013.
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Krajevna skupnost je aktivno sodelovala pri organizaciji prireditev v okvirju KS, ki so jih
izvajala posamezna društva iz KS. V letu 2012 smo se udeležili srečanja Sel Slovenije, ki je
potekalo meseca junija v sosednji državi Italiji. Izvedli smo tudi tradicionalni pohod na Seč
in očiščevalno akcijo v KS.
Ocenjujemo, da so finančna sredstva porabljena gospodarno in izključno za predvidene
namene. Svet KS je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu
z začrtanim finančnim planom.
PREDSEDNIK SVETA KS
Matija Zamida
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5.22.2 Realizacija finančnih načrtov KS Uršna sela
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: URŠNA SELA

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2011
13.582,12

v EUR
Realizacija
2012
76.823,44

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

4.882,09
17,09
4.865,00
0,00

3.965,08
10,08
3.955,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.700,03
8.700,03

72.858,36
72.858,36

ODHODKI (40+41+42)

20.431,08

76.276,83

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje

13.296,68
6.931,13
5.611,89
0,00
0,00

18.525,93
4.055,16
5.706,42
0,00
1.500,00

731,17
22,49

7.164,11
100,24

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.332,00
2.332,00
0,00

1.800,00
1.800,00
0,00

42
4202
4204
4205

4.802,40
0,00
0,00
4.802,40

55.950,90
0,00
0,00
55.950,90

Stanje
31.12.2011
0,00
9.028,88
9.028,88

Stanje
31.12.2012
0,00
2.726,53
2.726,53

Konto

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.

40
4020
4022
4023
4025

4026 Najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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5.23 Krajevna skupnost Žabja vas
5.23.1 Poslovno poročilo o delu KS Žabja vas
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5.23.2 Realizacija finančnih načrtov KS Žabja vas
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje od 1.1. do 31.12.2012
KRAJEVNA SKUPNOST: ŽABJA VAS
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedavčni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Realizacija
Realizacija
2011
2012
11.203,73
6.118,83
43,83
43,83
0,00
0,00

52,76
52,76
0,00

0,00
0,00

0,00

6.075,00
6.075,00

11.150,97
11.150,97

1.579,49

7.797,66

Tekoči odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

579,49
475,07
0,00
0,00
0,00
104,42

3.910,66
1.799,73
0,00
0,00
0,00
0,00
2.110,93

41 Tekoči transferi
4120 Tekoči transferi neprofit.organiz.in ust.
4133 Tekoči transferi v javne zavode

1.000,00
1.000,00

1.150,00
1.150,00

0,00

2.737,00

0,00

2.737,00

Stanje
31.12.2011
0,00
20.968,68
20.968,68

Stanje
31.12.2012
0,00
24.374,75
24.374,75

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskih prorač.
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

42
4202
4204
4205

Investicijski odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
Investicijsko vzdrževanje in obnove

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na računih
Skupaj
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