Številka:
Datum:

007-3/2009 (1600)
31. 3. 2009

OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

PREDLOG ODLOKA O ZAKLJU NEM RA UNU PRORA UNA MESTNE
OB INE NOVO MESTO ZA LETO 2008 – skrajšani postopek

Namen:

Obravnava in sprejem zaklju nega ra una prora una Mestne ob ine
Novo mesto za leto 2008

Pravna osnova:

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO),
Statut Mestne ob ine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/08 – UPB2).

Poro evalec:

Darinka Redling, univ. dipl. ekon.,
vodja Oddelka za finance in ra unovodstvo

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepov:

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme predlog Odloka o
zaklju nem ra unu prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto
2008 po skrajšanem postopku.

Alojzij MUHI
ŽUPAN
MESTNE OB INE NOVO MESTO

PRILOGE:
1. Predlog Odloka o zaklju nem ra unu
prora una MONM za leto 2008 z izkazi
prora una in obrazložitvami

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
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Na podlagi 97. in 98. lena 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 in 14/07-ZSPDPO) in 16. lena
Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2), je Ob inski svet
Mestne ob ine Novo mesto na ________ redni seji dne ___ aprila 2009 sprejel

ODLOK
o zaklju nem ra unu prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008

1.

len

S tem odlokom ob inski svet sprejme zaklju ni ra un prora una Mestna ob ine Novo mesto
za leto 2008.
2.

len

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 izkazuje realizirane
prihodke, odhodke ter drug prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci
prihodkov in odhodkov, v ra unu finan nih terjatev in naložb ter ra unu financiranja.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina

SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

Indeks

Indeks

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

re./spr.pr.

re./velj.pr.

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

36.743.900,00

36.743.900,00

27.841.433,09

75,77

75,77

TEKO I PRIHODKI
(70+71)

28.630.746,00

28.630.746,00

24.585.954,64

85,87

85,87

70
700
703
704

DAV NI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobi ek
Davki na premoženje
Doma i davki na blago in storitve

22.646.346,00
15.780.346,00
5.731.000,00
1.135.000,00

22.646.346,00
15.780.346,00
5.731.000,00
1.135.000,00

21.842.787,73
15.780.346,00
5.016.860,37
1.045.581,36

96,45
100,00
87,54
92,12

96,45
100,00
87,54
92,12

71
710
711
712
713
714

NEDAV NI PRIHODKI
Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi prihodki

5.984.400,00
701.000,00
40.000,00
205.000,00
360.000,00
4.678.400,00

5.984.400,00
701.000,00
40.000,00
205.000,00
360.000,00
4.678.400,00

2.743.166,91
571.595,06
22.255,96
179.869,78
132.550,27
1.836.895,84

45,84
81,54
55,64
87,74
36,82
39,26

45,84
81,54
55,64
87,74
36,82
39,26

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih
dolgoro nih sredstev

920.000,00
80.000,00

920.000,00
80.000,00

290.700,03
51.618,70

31,60
64,52

31,60
64,52

840.000,00

840.000,00

239.081,33

28,46

28,46

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

14.100,00
14.100,00

56,40
56,40

56,40
56,40

7.168.154,00

7.168.154,00

2.950.678,42

41,16

41,16

6.071.827,00
1.096.327,00

6.071.827,00
1.096.327,00

2.880.240,10
70.438,32

47,44
6,42

47,44
6,42

Podsk.

Naziv konta

Konto

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinan nih institucij
741 Prejeta sred. iz drž.prora una iz sred.prora una EU
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II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40
400
401
402
403
409

TEKO I ODHODKI
Pla e in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki deelodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Pla ila doma ih obresti
Rezerve

41
410
411
412
413

TEKO I TRANSFERJI
Subvencije
Transferji posameznikom in gospodinjstvom
Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi teko i doma i transferji

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI
432 Investicijski transferji prora unskim uporabnikom
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)

39.064.300,00

39.064.300,00

27.535.296,29

70,49

70,49

8.303.882,00
2.129.000,00
361.500,00
5.648.382,00
145.000,00
20.000,00

8.358.678,19
2.129.000,00
361.500,00
5.703.178,19
145.000,00
20.000,00

6.744.140,14
2.083.241,58
340.706,79
4.170.443,20
139.748,57
10.000,00

81,22
97,85
94,25
73,83
96,38
50,00

80,68
97,85
94,25
73,12
96,38
50,00

12.257.118,00
737.300,00
1.419.600,00
701.900,00
9.398.318,00

12.625.891,71
737.859,60
1.399.557,00
749.701,11
9.738.774,00

11.219.892,38
358.455,17
927.278,91
591.650,41
9.342.507,89

91,54
48,62
65,32
84,29
99,41

88,86
48,58
66,26
78,92
95,93

17.186.400,00
17.186.400,00

17.233.155,77
17.233.155,77

9.182.852,25
9.182.852,25

53,43
53,43

53,29
53,29

1.316.900,00
1.316.900,00

846.574,33
846.574,33

388.411,52
388.411,52

29,49
29,49

45,88
45,88

-2.320.400,00

-2.320.400,00

306.136,80

-13,19

-13,19

B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina

SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

Indeks

Indeks

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

re./spr.pr.

re./velj.pr.

60.000,00

60.000,00

50.374,32

83,96

83,96

75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750)
750 Prejeta vra ila danih posojil

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

50.374,32
50.374,32

83,96
83,96

83,96
83,96

V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

60.600,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

60.600,00
60.600,00

60.000,00
60.000,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

0,00

Podsk.

Naziv konta

Konto

IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)

44 DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (441)
441 Pove anje kapitalskih deležev
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

50.374,32 -8.395,72

C. RA UN FINANCIRANJA
Skupina
Podsk.

SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

Indeks

Indeks

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

re./spr.pr.

re./velj.pr.

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

179.000,00

179.000,00

178.044,72

99,47

99,47

179.000,00
179.000,00

179.000,00
179.000,00

178.044,72
178.044,72

99,47
99,47

99,47
99,47

0,00

600,00

178.466,40

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

2.321.000,00

2.321.000,00

-178.044,72

-7,67

-7,67

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

2.320.400,00

2.320.400,00

-306.136,80

-13,19

-13,19

534.000,00
534.000,00

534.000,00
534.000,00

178.466,40
178.466,40

33,42
33,42

33,42
33,42

Naziv konta

Konto

VII. ZADOLŽEVANJE (50)
50 ZADOLŽEVANJE (500)
500 Doma e zadolževanje
VIII. ODPLA ILA DOLGA (55)
55 ODPLA ILA DOLGA (550)
550 Odpla ila dolga
IX. POVE ANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RA UNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

STANJE SREDSTEV NA RA UNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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1

Predstavitev uporabnika in priprava prora una za leto 2008

Ob ina:

šifra dejavnosti
mati na številka
dav na številka
številka ra una
telefon
telefaks
spletni naslov
E - naslov

MESTNA OB INA 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 ob ina Novo mesto med pravne osebe javnega
prava in po pravilniku o raz lenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava med druge uporabnike enotnega kontnega na rta.
Prora un Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 je bil sprejet z Odlokom o prora unu
mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 na 13. redni seji ob inskega sveta Mestne ob ine
Novo mesto, dne 21. 2. 2008 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/08.
V prvem polletju je ob inski svet sprejel dve spremembi Odloka o prora unu za leto 2008 in
sicer prvo spremembo na 14. seji dne 17. 4. 2008 (Uradni list RS, št. 39/2008) in drugo
spremembo na 15. seji dne 29. 5. 2008 (Uradni list RS, št. 54/2008).
Na 17. redni seji dne 25. 9. 2008, je ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejel tretji
predlog Odloka o spremembi odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
(Uradni list RS, št. 97/2008).
V skladu z dolo ili Zakona o javnih financah mora biti prora un sprejet pred pri etkom leta na
katerega se nanaša. Ker je bil prora un Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 sprejet
21. 2. 2008, se je financiranje Ob ine v obdobju od 1. 1. 2008 do 5. 3. 2008 izvajalo na
osnovi Sklepa o za asnem financiranju v obdobju januar - marec 2008 (Uradni list RS, št.
120/2008).
Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v obdobju za asnega financiranja so
bili vklju eni v prora un Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008.
V letu 2007 sta na teritoriju Mestne ob ine Novo mesto nastali dve novi ob ini Straža in
Šmarješke Toplice. Sporazum med župani novonastalih ob in in županom Mestne ob ine
Novo mesto o delitvi premoženja med Mestno ob ino Novo mesto, Ob ino Straža in Ob ino
Šmarješke Toplice na dan 31. 12. 2006 je bil podpisan 18. 11. 2008.
1.1

Priprava, predlaganje in sprejem zaklju nega ra una prora una Mestne ob ine
Novo mesto
Zaklju ni ra un prora una je akt ob ine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki ob ine v preteklem letu. Pri sestavi
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zaklju nega ra una se upošteva lenitev, ki je predpisana za sestavo prora una. Zaklju ni
ra un prora una zajema ra unovodske izkaze (bilanca stanja in priloge k bilanci stanja, izkaz
prihodkov in odhodkov ter priloge k izkazu prihodkov in odhodkov), ter letno poslovno
poro ilo.
Pri sestavljanju zaklju nega ra una so bile uporabljene dolo be naslednjih predpisov:
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, 127/06,14/07, 64/08 in 109/08),
• Zakon o ra unovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253, 56/02-ZJU),
b) Podzakonski akti:
• Navodilo o pripravi zaklju nega ra una državnega in ob inskih prora unov ter
metodologije za pripravo poro ila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov prora una (Uradni list RS, št. 12/01,10/06 in 8/07),
• Pravilnik o enotnem kontnem na rtu za prora un, prora unske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04,
117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
• Pravilnik o na inu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. lenu Zakona o
ra unovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
• Pravilnik o sestavljanju letnih poro il za prora un, prora unske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in
124/08),
• Pravilnik o na inu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev ( Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06 in 120/07),
• Metodološko navodilo za predložitev letih poro il pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 138/06).
Postopek priprave zaklju nega ra una prora una za leto 2008 je enak kot za leto 2007. Tudi
letos smo morali kot neposredni uporabniki prora una na AJPES (Agencijo za javnopravne
evidence in storitve) predložiti letno poro ilo, ki vsebuje ra unovodsko in poslovno poro ilo.
Poslovno poro ilo in ra unovodske izkaze je Mestna ob ina Novo mesto v skladu z 51.
lenom Zakona o ra unovodstvu predložila na AJPES 27. februarja 2009.
Neposredni uporabniki prora una (ob inski organi, ob inska uprava, krajevne skupnosti) so
sestavili svoje letno poro ilo za leto 2008 in ga do 27. februarja 2009 predložili županu.
Na osnovi ra unovodskih izkazov in poslovnih poro il neposrednih uporabnikov je župan
pripravil predlog zaklju nega ra una prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 in
ga bo do 31. marca 2009 predložil Ministrstvu za finance.
Župan daje predlog zaklju nega ra una prora una MONM za leto 2008 v sprejem
Ob inskemu svetu MONM na sejo Ob inskega sveta dne 23. 4. 2009. Pred sejo bo predlog
Zaklju nega ra una prora una posredovan še Nadzornemu odboru MONM.
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O sprejemu Zaklju nega ra una prora una bo župan obvestil Ministrstvo za finance v
tridesetih dneh po njegovem sprejetju.
2
Struktura in vsebina zaklju nega ra una prora una
Po strukturi mora zaklju ni ra un prora una ob ine upoštevati strukturo prora una za
preteklo leto. To pomeni, da se mora v zaklju nem ra unu prora una upoštevati naslednje
klasifikacije javnofinan nih prejemkov in izdatkov, ki so bile upoštevane v sprejetem oz.
veljavnem prora unu 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 ob inskih
prora unov).
Zaklju ni ra un prora una Mestna ob ine Novo mesto za leto 2008 je pripravljen v skladu z
Navodilom o pripravi zaklju nega ra una državnega in ob inskega prora una ter
metodologije za pripravo poro ila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov prora una (Uradni list RS, 8/07).
Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 tako sestavljajo:
splošni del
bilanca prihodkov in odhodkov,
ra un finan nih terjatev in naložb,
ra un financiranja,
posebni del obsega
realizirane finan ne na rte neposrednih uporabnikov in,
obrazložitve zaklju nega ra una, ki obsega
obrazložitev splošnega dela,
obrazložitev posebnega dela,
obrazložitev podatkov iz bilance stanja.
V splošnem in posebnem delu zaklju nega ra una prora una je potrebno prikazati:
sprejeti prora un preteklega leta,
veljavni prora un preteklega leta,
realizirani prora un preteklega leta,
primerjavo med realiziranim in veljavnim prora unom preteklega leta.
Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:
Sprejeti prora un je prora un in spremembe prora una (rebalansi), ki jih je za preteklo leto
sprejel ob inski svet.
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Veljavni prora un je sprejeti prora un za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe
prora una po njegovem sprejemu na podlagi dolo b Zakona o javnih financah oziroma
dolo b odloka, s katerimi je bil sprejet ob inski prora un, in sicer spremembe zaradi
prerazporeditev sredstev in vklju itve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti prora un
(38. in 43. len Zakona o javnih financah). V primeru Mestne ob ine Novo mesto pomeni to
za leto 2008 sprejeti prora un z upoštevanjem prerazporeditev.
Realizirani prora un je prora un, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge
prejemke in dejanske realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem prora unskem letu,
tudi z vklju enimi odhodki splošne prora unske rezervacije, ki so dodeljeni na posamezne
prora unske postavke, po kontnem planu.

14

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008

*

=

9

<

> -' 2 ! '1
&' 1
&
>
3'
'1" " &'
/>
3' 2'
>!
' ' " '1! 3 2'
'

('3' 2''

15

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
2.1

Poro ilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, prora unskem presežku ali
primanjkljaju in zadolževanju prora una z obrazložitvijo odstopanj

Realizacija prihodkov prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 , brez sredstev iz
ra una finan nih terjatev in naložb, je bila v višini 27.841.433 EUR oziroma 75,77 %
veljavnega plana v letu 2008.
Realizacija odhodkov prora una za leto 2008, brez sredstev iz ra una financiranja, je bila v
višini 27.536.296 EUR, oziroma 70,49 % plana za leto 2008.
Prvi prora unski presežek, ki ponazarja razliko med bilanco prihodkov in odhodkov,
realiziranimi v letu 2008 je bil v višini 306.136 EUR. To pomeni, da je bilo v letu 2008
realiziranih za 306.136 EUR ve kot prihodkov kot odhodkov.
Drugi prora unski presežek, ki vklju uje prvega ter ra un finan nih terjatev in naložb in ra un
financiranja je bil v letu 2008 v višini 356.511 EUR.
Skupni prora unski presežek, ki vklju uje drugega ter stanje sredstev na ra unu iz
preteklega leta je bil na dan 31. 12. 2008 v višini 178.466 EUR.
Mestna ob ina Novo mesto se v letu 2008 ni dolgoro no zadolžila, niti ni dajala poroštev.
Realizirani prora unski presežek je izkazan v skladu z ra unovodskimi na eli
denarnega toka (pla ane realizacije). Pri tem je potrebno opozoriti, da ima Mestna
ob ina Novo mesto 12.183.855 EUR nepla anih odhodkov, ki pomenijo že prevzete
obveznosti prora una in bodo pomenile odliv sredstev prora una v letu 2009.
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina
Podskup.

v EUR
SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

Naziv konta

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

2

3

4

5

Indeks
real./spr.p.

Indeks
real./velj.pr.

Konto
1

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

6

7

36.743.900,00

36.743.900,00

27.841.433,09

75,77

75,77

70 DAV NI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)

22.646.346,00

22.646.346,00

21.842.787,73

96,45

96,45

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK
7000 Dohodnina

15.780.346,00
15.780.346,00

15.780.346,00
15.780.346,00

15.780.346,00
15.780.346,00

100,00
100,00

100,00
100,00

5.731.000,00
4.150.000,00
10.000,00
71.000,00

5.731.000,00
4.150.000,00
10.000,00
71.000,00

5.016.860,37
4.011.546,45
4.172,82
96.347,12

87,54
96,66
41,73
135,70

87,54
96,66
41,73
135,70

1.500.000,00

1.500.000,00

904.793,98

60,32

60,32

1.135.000,00
205.000,00
930.000,00

1.135.000,00
205.000,00
930.000,00

1.045.581,36
191.827,64
853.753,72

92,12
93,57
91,80

92,12
93,57
91,80

5.984.400,00

5.984.400,00

2.743.166,91

45,84

45,84

701.000,00

701.000,00

571.595,06

81,54

81,54

130.000,00
70.000,00
501.000,00

130.000,00
70.000,00
501.000,00

113.364,36
75.330,09
382.900,61

87,20
107,61
76,43

87,20
107,61
76,43

40.000,00
40.000,00

40.000,00
40.000,00

22.255,96
22.255,96

55,64
55,64

55,64
55,64

712 DENARNE KAZNI
7120 Denarne kazni

205.000,00
205.000,00

205.000,00
205.000,00

179.869,78
179.869,78

87,74
87,74

87,74
87,74

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

360.000,00
360.000,00

360.000,00
360.000,00

132.550,27
132.550,27

36,82
36,82

36,82
36,82

4.678.400,00
4.678.400,00

4.678.400,00
4.678.400,00

1.836.895,84
1.836.895,84

39,26
39,26

39,26
39,26

920.000,00

920.000,00

290.700,03

31,60

31,60

80.000,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

51.618,70
47.202,03
4.416,67

64,52
59,00

64,52
59,00

840.000,00

840.000,00

239.081,33

28,46

28,46

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš

840.000,00

840.000,00

239.081,33

28,46

28,46

73 PREJETE DONACIJE (730+731)

25.000,00

25.000,00

14.100,00

56,40

56,40

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

14.100,00
14.100,00

56,40
56,40

56,40
56,40

7.168.154,00

7.168.154,00

2.950.678,42

41,16

41,16

6.071.827,00
4.113.334,00
250.000,00
410.000,00
1.298.493,00

6.071.827,00
4.113.334,00
250.000,00
410.000,00
1.298.493,00

2.880.240,10
839.309,78
161.673,09
448.398,29
1.430.858,94

47,44
20,40
64,67
109,37
110,19

47,44
20,40
64,67
109,37
110,19

1.096.327,00

1.096.327,00

70.438,32

6,42

6,42

1.096.327,00

1.096.327,00

70.438,32

6,42

6,42

703
7030
7031
7032
7033

DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremi nine
Davki na premi nine
Davki na dediš ine in darila
Davki na promet nepremi nin in na
finan no premoženje

704 DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
71 NEDAV NI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
7100 Prih. od udeležbe na dobi ku in dividend
ter presežkov prihodkov nad odhodki
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
7111 Upravne takse in pristojbine

714 DRUGI NEDAV NI PRIHODKI
7141 Drugi nedav ni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN
NEOPREDMETENIH DOLGORO NIH
SREDSTEV

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV
7300 Prejete donacije in darila od doma ih prav.oseb

74 TRANSFERNI PRIHODKI(740+741)
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ
7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov
7401 Prejeta sredstva iz prora unov krajevn.skupnosti
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORA UNA IZ
SREDSTEV PRORA UNA EVROPSKE UNIJE
7417 Prejeta sredstva iz drž.prora una - iz sredstev
drugih evropskih institucij
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKO I ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
400
4000
4001
4002
4003
4009

PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Pla e in dodatki
Regres za letni dopust
Povra ila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Drugi izdatki zaposlenim

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zavarov.
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Teko e vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnina
Davek na izpla ane pla e
Drugi operativni odhodki

403 PLA ILA DOMA IH OBRESTI
4031 Pla ila obresti od kreditov-poslov. bankam
409 REZERVE
4090 Splošna prora unska rezervacija
4091 Prora unska rezerva
41 TEKO I TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 SUBVENCIJE
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjet.in zasebnikom
411 TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
4112 Transferji za zagotavljanje socialne varnosti
4117 Štipendije
4119 Drugi transferji posameznikom
412 TRANSFERJI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
4120 Teko i transferji neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413
4130
4131
4132
4133
4135

DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERJI
Teko i transferji drugim ravnem države
Teko i transferji v sklade socialnega zavarovanja
Teko i transferji v druge javne sklade in agencije
Teko i transf.v javne zavode in druge izvaj.
Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih sllužb

39.064.300,00

39.064.300,00

27.535.296,29

70,49

70,49

8.303.882,00

8.358.678,19

6.744.140,14

81,22

80,68

2.129.000,00
1.899.000,00
63.700,00
116.300,00
40.000,00
10.000,00

2.129.000,00
1.899.000,00
63.700,00
116.300,00
40.000,00
10.000,00

2.083.241,58
1.866.618,11
63.392,00
111.571,16
38.954,06
2.706,25

97,85
98,29
99,52
95,93
97,39
27,06

97,85
98,29
99,52
95,93
97,39
27,06

361.500,00

361.500,00

340.706,79

94,25

94,25

178.300,00
145.500,00
1.300,00
2.100,00
34.300,00

178.300,00
145.500,00
1.300,00
2.100,00
34.300,00

165.446,22
139.164,09
1.125,92
1.696,81
33.273,75

92,79
95,65
86,61
80,80
97,01

92,79
95,65
86,61
80,80
97,01

5.648.382,00
478.020,00
36.200,00
658.945,00
30.510,00
30.100,00
3.018.680,00
166.252,00
118.000,00
45.500,00
1.066.175,00

5.703.178,19
670.085,06
33.056,00
709.593,90
28.010,00
29.620,52
3.052.909,09
118.502,00
118.000,00
45.500,00
897.901,62

4.170.443,20
646.939,19
32.050,13
675.367,38
26.521,48
24.345,53
1.957.358,05
84.750,78
11.055,21
40.814,56
671.240,89

73,83
135,34
88,54
102,49
86,93
80,88
64,84
50,98
9,37
89,70
62,96

73,12
96,55
96,96
95,18
94,69
82,19
64,11
71,52
9,37
89,70
74,76

145.000,00
145.000,00

145.000,00
145.000,00

139.748,57
139.748,57

96,38
96,38

96,38
96,38

20.000,00
10.000,00
10.000,00

20.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

50,00
0,00
100,00

50,00
0,00
100,00

12.257.118,00

12.625.891,71

11.219.892,38

91,54

88,86

737.300,00
450.000,00
287.300,00

737.859,60
450.000,00
287.859,60

358.455,17
116.788,66
241.666,51

48,62
25,95
84,12

48,58
25,95
83,95

1.419.600,00

1.399.557,00

927.278,91

65,32

66,26

10.000,00
6.300,00
1.403.300,00

10.000,00
6.300,00
1.383.257,00

5.102,64
5.972,16
916.204,11

51,03
94,80
65,29

51,03
94,80
66,24

701.900,00

749.701,11

591.650,41

84,29

78,92

701.900,00

749.701,11

591.650,41

84,29

78,92

9.398.318,00
70.000,00
300.000,00
84.200,00
8.561.218,00
382.900,00

9.738.774,00
74.500,00
300.000,00
68.102,63
8.918.271,37
377.900,00

9.342.507,89
73.623,57
280.800,51
49.600,00
8.747.201,18
191.282,63

99,41
105,18
93,60
58,91
102,17
49,96

95,93
98,82
93,60
72,83
98,08
50,62
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije, projektna dokumentacija, nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI (432)
432 INVESTICIJSKI TRANSFERJI PRORA UNSKIM
UPORABNIKOM
4320 Investicijski transferji ob inam
4323 Investicijski transferji javnim zavodom
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK
(PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

17.186.400,00

17.233.155,77

9.182.852,25

53,43

53,29

17.186.400,00

17.233.155,77

9.182.852,25

53,43

53,29

229.000,00
12.200,00
545.300,00
3.000,00
12.365.300,00
2.369.700,00
357.000,00
14.800,00
1.290.100,00

220.000,00
12.200,00
557.745,36
3.000,00
12.417.973,37
2.370.421,04
358.000,00
14.800,00
1.279.016,00

218.568,92
12.190,00
552.038,21
2.170,00
6.101.180,92
1.429.526,34
59.693,23
12.576,00
794.908,63

95,44
99,92
101,24
72,33
49,34
60,33
16,72
84,97
61,62

99,35
99,92
98,98
72,33
49,13
60,31
16,67
84,97
62,15

1.316.900,00

846.574,33

388.411,52

29,49

45,88

1.316.900,00

846.574,33

388.411,52

29,49

45,88

1.000.000,00
316.900,00

540.513,33
306.061,00

146.106,29
242.305,23

14,61
76,46

27,03
79,17

-2.320.400,00

-2.320.400,00

306.136,80

-13,19

-13,19

RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR
Skupina
Podskup.

SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

Indeks

Indeks

Naziv konta

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

real./spr.p.

real./velj.pr.

2

3

4

5

6

7

Konto
1

IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750)
750 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL
7500 Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov
V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44 DANA POSOJILA IN POVE ANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
441 POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
4412 Pove anje kapitalskih deležev v priv.podjetjih
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL)
(I.+IV.) - (II.+V.)

60.000,00

60.000,00

50.374,32

83,96

83,96

60.000,00

60.000,00

50.374,32

83,96

83,96

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

50.374,32
50.374,32

83,96
83,96

83,96
83,96

60.600,00

60.600,00

0,00

0,00

0,00

60.600,00

60.600,00

0,00

0,00

0,00

60.600,00
60.600,00

60.600,00
60.600,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-600,00

-600,00

50.374,32 -8.395,72

-8.395,72

-2.321.000,00

-2.321.000,00

356.511,12

-15,36

-15,36
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RA UN FINANCIRANJA
v EUR
Skupina
Podskup.

SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

Indeks

Indeks

Naziv konta

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

PRORA UN 2008

real./spr.p.

real./velj.pr.

2

3

4

5

6

7

Konto
1

VIII. ZADOLŽEVANJE (50)

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

0,00

IX. ODPLA ILO DOLGA (55)

179.000,00

179.000,00

178.044,72

99,47

99,47

55 ODPLA ILA DOLGA (550+551)

179.000,00

179.000,00

178.044,72

99,47

99,47

179.000,00
179.000,00

179.000,00
179.000,00

178.044,72
178.044,72

99,47
99,47

99,47
99,47

2.321.000,00

2.321.000,00

-178.044,72

-7,67

-7,67

0,00

0,00

178.466,40

50 ZADOLŽEVANJE (500+501)
500 DOMA E ZADOLŽEVANJE
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI

550 ODPLA ILA DOMA EGA DOLGA
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam
551 ODPLA ILA DOLGA V TUJINO
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
XI. POVE ANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RA UNIH (VII.-X.)
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PORO ILO O IZDATKIH PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
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REALIZACIJA PRIHODKOV PRORA UNA ZA LETO 2008
Zap.
št.

Konto

1

2

Vrsta prihodkov
3

SPREJETI

Struktura

REALIZIRANI

Indeks

PRORA UN 2008

v%

PRORA UN 2008

real./spr.pr.

4

5

6

7

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

36.333.900,00

92,44

27.393.034,80

75,39

1.

TEKO I PRIHODKI (70+71)

28.630.746,00

72,84

24.585.954,64

85,87

70

DAV NI PRIHODKI (700+703+704)

22.646.346,00

57,62

21.842.787,73

96,45

700
7000
700020

DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK
Dohodnina
Dohodnina - odstopljeni vir ob inam

15.780.346,00
15.780.346,00
15.780.346,00

40,15
40,15
40,15

15.780.346,00
15.780.346,00
15.780.346,00

100,00
100,00
100,00

DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremi nine
Davek od premoženja
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a
Davki na premi nine
Davki od premoženja od premi nin
Davki na dediš ine in darila
Davki na dediš ine in darila
Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje
Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje

5.731.000,00
4.150.000,00
250.000,00
3.900.000,00
10.000,00
10.000,00
71.000,00
71.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

14,58
10,56
0,64
9,92
0,03
0,03
0,18
0,18
3,82
3,82

5.016.860,37
4.011.546,45
133.676,36
3.877.870,09
4.172,82
4.172,82
96.347,12
96.347,12
904.793,98
904.793,98

87,54
96,66
53,47
99,43
41,73
41,73
135,70
135,70
60,32
60,32

DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Davek na dobitke od iger na sre o
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpad. voda
Turisti na taksa
Komunalne takse
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odp.

1.135.000,00
205.000,00
205.000,00
930.000,00
313.000,00
52.000,00
120.000,00
25.000,00
420.000,00

2,89
0,52
0,52
2,37
0,80
0,13
0,31
0,06
1,07

1.045.581,36
191.827,64
191.827,64
853.753,72
306.049,04
53.820,03
106.237,21
16.796,78
370.850,66

92,12
93,57
93,57
91,80
97,78
103,50
88,53
67,19
88,30

NEDAV NI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

5.984.400,00

15,23

2.743.166,91

45,84

701.000,00
130.000,00
70.000,00

1,78
0,33
0,18

571.595,06
113.364,36
75.330,09

81,54
87,20
107,61

703
7030
7030
7030
7031
7031
7032
7032
7033
7033
704
7044
7044
7047
704700
704704
704706
704708
704719
2.

71
710
7100
7102

UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend
Prihodki od obresti

Zap.
št.
1

Konto
2

7103
71030101
71030102
710302
71030401
71030402
71030403
710306
710309
710313

3

Prihodki od premoženja
Prihodki od najemnin za poslovne prostore - ob ina
Prihodki od najemnin za poslovne prostore - Zarja
Prihodki od najemnin za stanovanja - Zarja
Prihodki od parkirnin
Prihodki od najemnin - zemljiš a
Prihodki od najemnin - vojaški objekti
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sre o
Prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti in stavbnih pravic

SPREJETI

Struktura

REALIZIRANI

Indeks

PRORA UN 2008

v%

PRORA UN 2008

real./spr.pr.

4

5

6

7

501.000,00
50.000,00
30.000,00
25.000,00
141.000,00
120.000,00
95.000,00
5.000,00
35.000,00

1,27
0,13
0,08
0,06
0,36
0,31
0,24
0,01
0,09

382.900,61
6.647,00
12.762,73
17.449,47
139.005,30
44.026,76
97.337,76
390,65
14.326,77
50.954,17

76,43
13,29
42,54
69,80
98,59
36,69
102,46
7,81
40,93

40.000,00
40.000,00
40.000,00

0,10
0,10
0,10

22.255,96
22.255,96
22.255,96

55,64
55,64
55,64

711
7111
711100

TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse in pristojbine
Upravne takse

712
7120
712001
712007
712008

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
Globe in druge denarne kazni
Globe za prekrške
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
Povpre nine na podlagi zakona o prekrških

205.000,00
205.000,00
125.000,00
50.000,00
30.000,00

0,52
0,52
0,32
0,13
0,08

179.869,78
179.869,78
124.234,42
26.588,87
29.046,49

87,74
87,74
99,39
53,18
96,82

713
7130
71300001
71300003
713003
713099

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje - Revija Rast
Prihodki od prodaje - obratovalni stroški
Prihodki od po itniške dejavnosti
Drugi prihodki od prodaje

360.000,00
360.000,00
8.000,00
12.000,00
2.000,00
338.000,00

0,92
0,92
0,02
0,03
0,01
0,86

132.550,27
132.550,27
16.631,85
38.728,24

36,82
36,82
207,90
322,74

77.190,18

22,84

4.678.400,00
4.678.400,00

11,90
11,90

1.836.895,84
1.836.895,84

39,26
39,26

3.103.400,00
175.000,00
1.400.000,00

7,90
0,45
3,56

1.426.613,49
173.358,97
236.923,38

45,97
99,06
16,92

920.000,00

2,34

290.700,03

31,60

80.000,00
80.000,00

0,20
0,20

51.618,70
47.202,03
4.416,67

64,52
59,00

714
7141
714100
714105
714109
714199
3.

Vrsta prihodkov

72
720
7200
7201

DRUGI NEDAV NI PRIHODKI
Drugi nedav ni prihodki
Drugi nedav ni prihodki
Prihodki od komunalnih prispevkov
Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki
Drugi izredni nedav ni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
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Zap.
št.
1

Vrsta prihodkov

Konto
2

3

25.000,00
25.000,00
25.000,00

0,06
0,06
0,06

14.100,00
14.100,00
14.100,00

56,40
56,40
56,40

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

6.758.154,00

17,19

2.502.280,13

37,03

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH IN.

5.661.827,00

14,41

2.431.841,81

42,95

Prejeta sredstva iz državnega prora una
Prejeta sredstva za CEROD I.
Prejeta sredstva Ministrs.za obrambo - požarna taksa
Prejeta sredstva za Knjižnico Mirana Jarca
Prejeta sredstva Fund.za šport - Objekt za tenis
Prejeta sredstva za CEROD II.
Prejeta sredstva iz državnega prora una - ostalo
Prejeta sred.od MVŠZT za Študentski dom
Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov
Prejeta sredstva iz ob in. pr. za inv. CEROD I.in drugo
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
Prejeta sred. za investicije - komunalna in cestna infrastr. CEROD
Prejeta sred.za investicije - Vodovod Gr evje

4.113.334,00

10,47

839.309,78

20,40

155.000,00
102.000,00
66.000,00

0,39
0,26
0,17

159.421,00

102,85

13.000,00

19,70

790.334,00
3.000.000,00
250.000,00
250.000,00
1.298.493,00
1.298.493,00

2,01
7,63
0,64
0,64
3,30
3,30

666.888,78

84,38

161.673,09
161.673,09
1.430.858,94
1.230.858,94
200.000,00

64,67
64,67
110,19
94,79

1.096.327,00
1.096.327,00
1.025.494,00
70.833,00

2,79
2,79
2,61
0,18

70.438,32
70.438,32

6,42
6,42

70.438,32

99,44

60.000,00
60.000,00
60.000,00

0,15
0,15
0,15

50.374,32
50.374,32
50.374,32

83,96
83,96
83,96

74
740

78
787

PREJETA SRED. IZ DRŽ.PRORA UNA IZ SRED.PRORA .EU
Prejeta sredstva iz drž.prora una iz sred.prora una EU
Prejeta sred. iz drž.prora una - iz sred.drugih evr.ins.-vod.Gr evje
Prejeta sred.iz drž.prora un - kataster GJI
PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL
Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Sred.pridobljena s prodajo kapital.deležev v podjetjih v lasti ob ine

0,00

0,00

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0,00

0,00

PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.)

Zap.
št.

Konto

1

2

III.
IV.

36.393.900,00

Vrsta prihodkov
3

LASTNA SREDSTVA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
50
500100
500101

5

28,46
28,46

5.

751
751000

4

7

PREJETE DONACIJE (730)
PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV
Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb

750
7500

real./spr.pr.

6

73
730
7300

75

Indeks

PRORA UN 2008

239.081,33
239.081,33

4.

II.

REALIZIRANI

v%

2,14
2,14

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN NEOPRED.DOLG. S.
Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš

741
7417
74170002
74170003

Struktura

840.000,00
840.000,00

722
7221

7400
74000101
74000102
74000103
74000104
74000105
74000106
74000107
7401
740101
7403
740301
740301

SPREJETI
PRORA UN 2008

ZADOLŽEVANJE
Najeti kratkoro ni krediti
Najeti dolgoro ni krediti
PRIHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.+IV.)

92,60

SPREJETI
PRORA UN 2008

Struktura
v%

4

5

27.443.409,12

75,41

REALIZIRANI
PRORA UN 2008

Indeks
real./spr.pr.

6

7

410.000,00

1,04

448.398,29

2.500.000,00

6,36

0,00

2.500.000,00

6,36

39.303.900,00

100,00

27.891.807,41
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v EUR

Podro je

Naziv

1

01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2

OB INSKA UPRAVA
PREDŠOLSKA VZGOJA
IZOBRAŽEVANJE
ŠPORT
KULTURA
INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH
SOCIALNO VARSTVO
ROMI
ZDRAVSTVO
KOMUNALNA DEJAVNOST
PROMET
CESTNO GOSPODARSTVO
KMETIJSTVO
OBRT IN PODJETNIŠTVO
TURIZEM
STAVBNA ZEMLJIŠ A
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
UREJANJE PROSTORA
ZAŠ ITA IN REŠEVANJE
VARSTVO OKOLJA
KRAJEVNE SKUPNOSTI
S K U P A J BREZ LS KS
LASTNA SREDSTVA KS
SKUPAJ

Sprejeti

Veljavni

Realizirani

Indeks

Indeks

prora un 2008

prora un 2008

prora un 2008

real./spr.p.

real./velj.p.

3

4

5

6

7

8

struktura

4.810.100,00
5.251.000,00
1.947.200,00
1.633.600,00
3.348.700,00
116.300,00
1.254.000,00
261.000,00
406.000,00
5.617.900,00
664.600,00
5.274.300,00
251.000,00
361.900,00
250.000,00
4.074.000,00
153.300,00
616.200,00
1.026.800,00
90.000,00
1.486.000,00

4.810.100,00
5.251.000,00
1.947.200,00
1.633.600,00
3.348.700,00
116.300,00
1.254.000,00
261.000,00
406.000,00
5.617.900,00
664.600,00
5.274.300,00
251.000,00
361.900,00
250.000,00
4.074.000,00
153.300,00
616.200,00
1.026.800,00
90.000,00
1.486.000,00

4.462.440,99
4.814.690,35
1.406.043,84
1.410.659,85
2.843.452,89
103.713,87
957.249,69
208.146,38
335.047,46
3.926.359,41
235.117,33
3.033.788,99
245.236,59
173.373,95
249.491,92
216.146,47
65.956,82
445.930,15
1.026.452,83
37.927,31
971.275,78

92,77
91,69
72,21
86,35
84,91
89,18
76,34
79,75
82,52
69,89
35,38
57,52
97,70
47,91
99,80
5,31
43,02
72,37
99,97
42,14
65,36

92,77
91,69
72,21
86,35
84,91
89,18
76,34
79,75
82,52
69,89
35,38
57,52
97,70
47,91
99,80
5,31
43,02
72,37
99,97
42,14
65,36

16,10
17,37
5,07
5,09
10,26
0,37
3,45
0,75
1,21
14,17
0,85
10,95
0,88
0,63
0,90
0,78
0,24
1,61
3,70
0,14
3,50

38.893.900,00

38.893.900,00

27.168.502,87

69,85

69,85

98,03

410.000,00

410.000,00

544.838,14

132,89

132,89

1,97

39.303.900,00

39.303.900,00

27.713.341,01

70,51

70,51

100,00
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4.1

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJU NEGA RA UNA PRORA UNA

4.1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodiš , na osnovi katerih je bil pripravljen
prora un
Priprava prora una za leto 2008 je temeljila na ekonomskih izhodiš ih in predpostavkah za
pripravo ob inskega prora una, ki jih je Ministrstvo za finance je dne 20. 07. 2007 z dopisom
posredovalo ob inam. V skladu z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj so bila
16.10.2007 ob inam posredovana novelirana izhodiš a, ki so bila upoštevana pri pripravi
sprememb predloga prora una.
Osnovno makroekonomski okviri na rtovanja so tako bili:
BESEDILO
BRUTO DOMA I PROIZVOD
Letna nominalna rast BDP
Realna rast BDP v %
Letni deflator BDP
PLA E
Povpre na pla a v Sloveniji
- teko e cene v EUR
- letna nominalna rast v %
- realna rast povpr. bruto pla e na zap. v %
* javni sektor
* zasebni sektor
Rast prispevne osnove (mase pla )
- nominalna rast prispevne osnove v %
- realna rast prispevne osnove v %

PREDPOSTAVKE ZA LETO 2008
108,4
4,6
103,6

1.380
107,3
3,7
5,3
2,8
108,4
4,7

CENE
- letna stopnja inflacije (dec/dec)
- povpre na letna rast cen (I-XII/I-XII)

102,9
103,5

TE AJ
Povpre ni letni te aj EUR/USD

1,350

Ministrstvo za finance je na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2008 Urada za
makroekonomske analize in razvoj po sprejetju državnega prora una ob inam sporo ilo
zneske primerne porabe, prihodke iz glavarine (namesto sedanje dohodnine) in višino
sredstev finan ne izravnave.
Primerna poraba po izra unih Ministrstva za finance je za Mestno ob ino Novo mesto za
leto 2008 znašala 16.169.002 EUR, pripadajo a glavarina v znesku 15.780.346 EUR, znesek
povpre nine, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom dolo enih nalog pa 485,88 EUR.
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Potrebno je opozoriti, da je veliko na novo opredeljenih in pove anih nalog naloženih
ob inam, s tem pa tudi dodatne finan ne obveznosti in sicer pove evanje stroškov z novo
zakonodajo na podro ju zdravstvenega zavarovanja, pomo i na domu, ob inske redarske
službe, sprememb pravilnika o vrtcih, s imer se pove uje kvadratura na otroka, spremembe
pla nega sistema, dodatne zahteve pri prostorskih aktih, subvencioniranje najemnin v tržnih
stanovanjih.
4.1.2 Poro ilo o realizaciji prihodkov in odhodkov, ra unu finan nih terjatev in
naložb in ra unu financiranja
Za asno financiranje
V obdobju od 1. 1. 2008 do 5. 3. 2008, ko je pri el veljati odlok o prora unu, je financiranje
nalog Mestne ob ine Novo mesto potekalo na osnovi Sklepa o za asnem financiranju
Mestne ob ine Novo mesto v obdobju januar - marec 2008 ( Uradni list RS, št. 120/2008).
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki so bili vklju eni v prora un za leto 2008.
4.1.2.1 Prihodki prora una po ekonomski klasifikaciji
Skupni obseg realiziranih prihodkov za leto 2008 znaša 27.841.433 EUR, kar pomeni 75,7 %
na rtovanih prihodkov. V primerjavi z realiziranim prora unom za leto 2007 so prihodki
doseženi v skoraj enaki višini (za 76.166 EUR ve prihodkov je bilo v letu 2008).
Po posameznih vrstah prihodkov je bila realizacija naslednja:

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

vrsta prihodka
dav ni prihodki
nedav ni prihodki
kapitalski prihodki
prejete donacije
transferni prihodki
prihodki Krajevnih skupnosti
Skupaj

sprejeti prora . struktura
2008
%
22.646.346
61,6
5.984.400
16,3
920.000
2,5
25.000
0,1
6.758.154
18,4
410.000
1,1
36.743.900

100,0

v EUR
realizirani prora . struktura
indeks
2008
%
real./spr.p.
21.842.788
78,5
96,4
2.743.167
9,9
45,8
290.700
1,0
31,6
14.100
0,0
56,4
2.502.280
9,0
37,0
448.398
1,6
109,3
27.841.433

100,0

75,7

a) Dav ni prihodki
Najpomembnejši vir prora una so dav ni prihodki. To so prihodki, ki se štejejo v obseg
lastnih prihodkov ob ine. S temi prihodki ob ina zagotavlja izvajanje zakonskih nalog. Dav ni
prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepopla ljivih dajatev, ki jih
davkopla evalci vpla ujejo v dobro prora una.
Dav ni prihodki so bili realizirani v višini 21.842.788 EUR ali 78,5 % vseh prihodkov v letu
2008, kar predstavlja 96,4 % na rtovanih prihodkov za navedeno obdobje. Med dav ne
prihodke sodijo: davki na dohodek in dobi ek, davki na nepremi nine in premi nine, davki na
dediš ine in darila, davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje, davki na
posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev.
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Dav ni prihodki so prikazani v tabeli:

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

vrsta prihodka
dohodnina
davki na nepremi nine
davki na premi nine
davki na dediš ine in darila
davek na promet nepremi nin in
na finan no premoženje
davki na posebne storitve
davki na uporabo blaga in storitev
Skupaj

v EUR
sprejeti prora . struktura realizirani prora . struktura
indeks
2008
%
2008
%
real./spr.p.
15.780.346
69,7
15.780.346
72,3
100,0
4.150.000
18,3
4.011.546
18,4
96,7
10.000
0,0
4.173
0,0
41,7
71.000
0,3
96.347
0,4
135,7
1.500.000
205.000
930.000

6,6
1,0
4,1

904.794
191.828
853.754

4,1
0,9
3,9

60,3
93,6
91,8

22.646.346

100,0

21.842.788

100,0

96,4

Dohodnina kot odstopljen vir ob ini predstavlja najpomembnejši vir dav nih prihodkov. V letu
2008 je bila realizirana v višini 15.780.346 EUR, kar pomeni 56,6 % realiziranih vseh
prihodkov prora una za leto 2008. V strukturi dav nih prihodkov predstavlja dohodnina
72,3 %.
Iz spodnje preglednice je razvidno, kako se je gibal delež dohodnine v celotnih prihodkih
prora una Mestne ob ine Novo mesto.
v EUR
2005
2006
2007
2008
dohodnina-odstopljen vir ob ini
14.888.138
16.237.283 14.991.315 15.780.346
prihodki prora una
28.662.813
37.794.140 27.453.780 27.841.433
delež v skupnih prihodkih v %
51,94
43,06
54,61
56,6
Drugi ve ji vir dav nih prihodkov so davki na nepremi nine, med katere sodi nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljiš a. V letu 2008 so bili prihodki iz navedenega vira davkov za
3,3 % manjši kot so bili na rtovani, to je 4.011.546 EUR, kar predstavlja 18,4 % dav nih
prihodkov.
Med davki na nepremi nine ima vodilno mesto prihodek iz naslova nadomestila za uporabo
stavbnega zemljiš a in je bil realiziran v višini 3.877.870 EUR, kar je bil tudi ocenjen letni
priliv iz tega naslova. V letu 2008 je bila baza podatkov za odmero NUSZ dopolnjena z
dodatnim popisom novo nastalih pravnih oseb v obmo ju Mestne ob ine Novo mesto, s
katerim je ob ina pridobila dodatnih 63.404 m2 poslovnih površin za odmero nadomestila.
Prihodki iz naslova davkov na dediš ine in darila so bili za leto 2008 ocenjeni v višini
71.000 EUR, realizirani pa v višini 96.347 EUR.
Pomembna vira dav nih prihodkov predstavljajo davki na uporabo blaga in storitev v višini
853.753 EUR ali 3,9 % dav nih prihodkov ter davki na promet nepremi nin in na finan no
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premoženje v višini 904.794 EUR ali 4,1 % dav nih prihodkov. Med davke na uporabo blaga
in storitev sodijo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
v višini 306.049 EUR ali 35,8 % vseh davkov na uporabo blaga in storitev, okoljska dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 370.850 EUR ali 43,4 %,
komunalne takse v višini 106.237 EUR ali 12,5 %, turisti na taksa v višini 53.820 EUR ali
6,3 % in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 16.796 EUR ali 2,0 % vseh davkov
na uporabo blaga in storitev.
b) Nedav ni prihodki
V skupini nedav nih prihodkov se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend,
prihodki od obresti, prihodki od premoženja, upravne takse, denarne kazni, prihodki od
prodaje blaga in storitev in drugi nedav ni prihodki.
Nedav ni prihodki so bili realizirani v višini 2.743.167 EUR, kar predstavlja le 45,8 %
na rtovanih prihodkov za leto 2008.
Planirani in realizirani nedav ni prihodki prora una so prikazani v tabeli:

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

vrsta prihodka
prihodki od udel. na dobi ku in
dividend ter presež. prih. nad odh.
prihodki od obresti
prihodki od premoženja
upravne takse in pristojbine
denarne kazni
prihodki od prodaje blaga in
storitev
drugi nedav ni prihodki
Skupaj

v EUR
sprejeti prora . struktura realizirani prora . struktura
indeks
2008
%
2008
%
real./spr.p.
130.000
70.000
501.000
40.000
205.000

2,2
1,2
8,4
0,6
3,4

113.364
75.330
382.901
22.256
179.870

4,1
2,7
14,0
0,8
6,6

87,2
107,6
76,4
55,6
87,7

360.000
4.678.400

6,0
78,2

132.550
1.836.896

4,8
67,0

36,8
39,2

5.984.400

100,0

2.743.167

100,0

45,8

Najve ji delež nedav nih prihodkov predstavljajo drugi nedav ni prihodki in sicer 1.836.896
EUR ali 67,9 % vseh nedav nih prihodkov, sledijo prihodki od premoženja, denarne kazni,
prihodki od prodaje blaga in storitev, prihodki od udeležbe na dobi ku, upravne takse in
prihodki od obresti.
Prihodki iz naslova komunalnega prispevka in drugih izrednih nedav nih prihodkov niso bili
realizirani v skladu s planom. Plan je temeljil na ocenjenih in predvidenih za etkih gradenj
objektov iz urbanisti nih pogodb za gradnjo komunalne infrastrukture, ki pa niso bile
realizirane. V letu 2008 je bil pripravljen program opremljanja in Odlok o podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka za obmo je Mestne ob ine Novo mesto za obstoje e
omrežje v skladu z novo zakonodajo. V letu 2008 so po višini komunalnega prispevka
izstopali Zarja d.d. (144.732,42 EUR) in Krka d.d. (144.302,00 EUR). V letu 2008 so bili
planirani odhodki tudi za stanovanjski objekt Jak eva ter za trgovske objekte v obmo ju OLN
Ma kovec, vendar investitorji z investicijo še niso za eli.
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Prihodki iz naslova pla il komunalnih prispevkov so bili realizirani v višini 1.426.613 EUR ali
77,7 % drugih nedav nih prihodkov, prihodki od krajevnih samoprispevkov v višini
173.358 EUR ali 9,4 % nedav nih prihodkov in drugi izredni prihodki v višini 236.923 EUR ali
12,9 % nedav nih prihodkov.
Prihodki od premoženja znašajo 382.901 EUR ali 14,0 % vseh nedav nih prihodkov. V to
skupino sodijo prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti in stavbnih pravic v realiziranem
znesku 50.954 EUR, najemnin v višini 178.224 EUR, prihodki od parkirnin v višini
139.005 EUR, razliko v višini 14.327 EUR predstavljajo prihodki iz naslova koncesijskih
dajatev od posebnih iger na sre o.
Prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 132.550 EUR ali 4,8 % vseh nedav nih
prihodkov. Sem sodijo prihodki od zara unanih obratovalnih stroškov najemnikom poslovnih
prostorov, prihodki od revije Rast in drugi prihodki.
Prihodki od udeležbe na dobi ku in iz naslova prejetih dividend znašajo 113.364 EUR ali
4,1 % vseh nedav nih prihodkov. Realizirani so v višini 87,2 % na rtovanih prihodkov za leto
2008. Najve ji znesek predstavljajo prihodki iz naslova dividend Stanovanjskega podjetja
Zarja, d.d. in sicer 110.774 EUR.
c) Kapitalski prihodki
V skupini kapitalskih prihodkov se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega
premoženja, to je zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje
zemljiš in nematerialnega premoženja. Kapitalski prihodki so bili v letu 2008 realizirani v
višini 290.700 EUR, kar predstavlja 1,0 % vseh prihodkov in so realizirani v višini 31,6 %
na rtovanih prihodkov za leto 2008.
V skupini kapitalskih prihodkov so evidentirani prihodki od prodaje stavbnih zemljiš v višini
239.081 EUR, kar predstavlja 28,4 % na rtovanih prihodkov od prodaje stavbnih zemljiš in
kupnine od prodaje stanovanj v višini 47.202 EUR ali 59,0 % na rtovanih prihodkov za leto
2008.
Tako nizka realizacija je rezultat neurejene delitvene bilance med novonastalimi ob inami na
obmo ju nekdanje Mestne ob ine Novo mesto.
V letni na rt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
so vklju ene skoraj vse nepremi nine, ki jih je ob ina sicer že vklju ila v letni na rt prodaje
za leto 2007, vendar postopki razpolaganja niso bili speljani zaradi nesklenjenega
sporazuma o delitvi premoženja med ob inami. Mestna ob ina je pridobila soglasje s strani
ob in Straža in Šmarješke Toplice k podaji vseh razpoložljivih lokacij za gradnjo (ZN
Podbreznik in ZN Oto ec..) ter prodaji posameznih zemljiš na obmo ju Mestne ob ine Novo
mesto, ki jih zaradi premajhne površine ni možno prodati kot samostojne lokacije za gradnjo,
za njihov odkup pa so zainteresirani lastniki sosednjih zemljiš .
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d) Prejete donacije
V skupini prejetih donacij se izkazujejo prejete donacije na podlagi posebnih sporazumov,
dogovorov in pogodb. To so nepovratna sredstva, prejeta od doma ih in tujih pravnih in
fizi nih oseb. Prejete donacije znašajo 14.100 EUR, kar predstavlja 56,4 % na rtovanih
prihodkov za leto 2008.
e) Transferni prihodki
V skupini transfernih prihodkov se izkazujejo sredstva prejeta iz državnega prora una,
prora unov lokalnih in krajevnih skupnosti ali iz drugih javnih izvenprora unskih skladov.
Ti prihodki predstavljajo transfer sredstev od drugega prora unskega uporabnika ali iz drugih
blagajn javnega financiranja.
Realizirani prihodki so za leto 2008 znašali 2.950.678 EUR ali 10,6 % vseh prihodkov, kar
predstavlja 41,1 % na rtovanih transfernih prihodkov ob ine za leto 2008.
V primerjavi z letom 2007 je bilo realiziranih 28 % ve transfernih prihodkov.
V letu 2008 niso bili realizirani transferni prihodki iz naslova sofinanciranja Študentskega
doma, ki naj bi jih ob ina prejela od Ministrstva za šolstvo in šport v planirani višini
3.000.000 EUR
in prihodki za sofinanciranja izgradnje vodovoda Gr evje v višini
1.025.494 EUR zaradi postopka revizije oddaje javnega naro ila.
Sredstva državnega prora una za investicije predstavljajo:

1.
2.
3.

4.

vrsta prihodka
sredstva iz državnega
prora una
sredstva iz ob inskih
prora unov
sredstva iz drugih javnih
skladov
sredstva iz državnega
prora una iz sredstev
prora una EU

v EUR
struktura realizirani prora un
%
2008

sprejeti prora un
2008

Skupaj

struktura
indeks
%
real./spr.p.

4.113.334

57,4

839.310

28,4

20,4

660.000

9,2

610.071

20,7

92,4

1.298.493

18,1

1.430.859

48,5

110,2

1.096.327

15,3

70.438

2,4

6,4

7.168.154

100,0

2.950.678

100,0

41,1

Prejeta sredstva iz državnega prora una
V letu 2008 je ob ina prejela iz državnega prora una 839.310 EUR iz naslova:
požarne takse
sofinanciranje športnega
objekta za tenis
sofinanciranje kanalizacije v
naselju Brezje
sofinanciranje kanalizacije v
naselju Šmihel

159.421 EUR
13.000 EUR
162.320 EUR
164.545 EUR
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sofinanciranje kanalizacije v
264.467 EUR
naselju Muhaber
sofinanciranje reševanja
41.729 EUR
stanovanjskih vprašanj Romov
OPPN Romsko naselje Poganški vrh
10.000 EUR
vzdrževanje gozdnih cest
9.928 EUR
družinski pomo nik
9.100 EUR
izdelava lokalnega energetskega
4.800 EUR
koncepta - LEK
Prejeta sredstva iz prora unov lokalnih skupnosti v višini 610.071 EUR ali 20,7 % transfernih
prihodkov predstavljajo nakazila obveznosti ob in dolenjske, belokranjske in posavske regije
po medob inski pogodbi o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki
Dolenjske (CeROD I), ki so bila nakazana v letu 2008 v višini 161.673 EUR.
Sredstva v višini 448.398 EUR so sredstva realizirana v prora unih krajevnih skupnosti.
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov predstavljajo nakazilo sredstev podjetja CeROD,
d.o.o. na podlagi sklenjene pogodbe za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture v KS
Brusnice v višini 1.230.859 EUR ali 41,7 % vseh transfernih prihodkov.
Za sofinanciranje investicije v izgradnjo vodovoda Gr evje, je ob ina od podjetja Komunala
d.o.o. Novo mesto prejela v prora un 200.000 EUR.
Med transferne prihodke sodijo tudi prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev
drugih evropskih institucij, ki so znašala 70.438 EUR in so bila nakazana po pogodbi o
sofinanciranju zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI).
4.1.2.2 Odhodki prora una po ekonomskih namenih
V skladu z ekonomsko klasifikacijo se odhodki izkazujejo v bilanci odhodkov, ki obsega štiri
temeljne skupine odhodkov. Za leto 2008 znašajo 27.535.296 EUR, kar predstavlja 70,5 %
na rtovanih odhodkov in so sestavljeni iz:

1.
2.
3.
4.

vrsta odhodka
teko i odhodki
teko i transferji
investicijski odhodki
investicijski transferji
Skupaj

sprejeti
prora un
2008
8.303.882
12.257.118
17.186.400
1.316.900

struktura
%
21,3
31,4
44,0
3,3

v EUR
realizirani
prora un
2008
6.744.140
11.219.892
9.182.852
388.412

39.064.300

100,0

27.535.296

struktura
indeks
%
real/spr.pr.
24,5
81,2
40,7
91,5
33,4
53,4
1,4
29,5
100,0

70,5

a) Teko i odhodki
Teko i odhodki zajemajo teko a pla ila za pla e in druge izdatke zaposlenim, prispevke
delodajalca za socialno varnost, stroške materiala in druge izdatke za blago in storitve za
potrebe neposrednih prora unskih uporabnikov, pla ila obresti za najete kredite in sredstva
izlo ena v rezerve.
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Teko i odhodki v letu 2008 so bili v skupni višini realizirani v znesku 6.744.140 EUR, kar
81,2 % na rtovanih.
Teko i odhodki v letu 2008 predstavljajo izdatke za:

1.
2.
3.
4.
5.

vrsta odhodka
pla e in drugi izdatki zaposlenim
prispevki delodajalca za
socialno varnost
izdatki za blago in storitve
pla ila doma ih obresti
rezerve
Skupaj

v EUR
realizirani
prora un
struktura
indeks
2008
%
real/spr.pr.
2.083.242
30,9
97,9
340.707
5,1
94,2

sprejeti
prora un
2008
2.129.000
361.500

struktura
%
25,6
4,4

5.648.382
145.000
20.000

68,0
1,8
0,2

4.170.443
139.748
10.000

61,8
2,0
0,2

73,8
96,4
0,5

8.303.882

100,0

6.744.140

100,0

81,2

Pla e in drugi izdatki zaposlenim skupaj s prispevki delodajalca za socialno varnost znašajo
2.423.949 EUR, kar predstavlja 36,0 % teko ih odhodkov in so realizirani v višini 97,3 %
na rtovanih odhodkov za leto 2008.
Z novelo Zakona o sistemu pla v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor, je
bila ustvarjena podlaga za prehod v nov pla ni sistem za vse zaposlene v javnem sektorju.
Pla na nesorazmerja so se skladno s predlogom Kolektivne pogodbe odpravljala v letu 2008
po etrtinah in sicer s 1. 1. 2008 in 1. 9. 2008.
Uskladitev pove anja osnovnih pla je bila opravljena s 1. 7. 2008.
Regres za letni dopust je bil zaposlenim izpla an v mesecu maju 2008 v bruto znesku
672 EUR.
Masa sredstev za izpla ilo bruto pla in drugih izdatkov delavcem se je v primerjavi z letom
2007 pove ala za 316.256 EUR oziroma 15,0 %.
Najve ji znesek teko ih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve, ki znašajo
4.170.443 EUR ali 61,8 % teko ih odhodkov in zajemajo izdatke za pisarniški in splošni
material in storitve, izdatke za porabo elektri ne energije in ogrevanje, komunalne storitve,
prevozne stroške in druge izdatke za službena potovanja, teko e vzdrževanje in zavarovanje
objektov in opreme, vzdrževanje programske opreme, storitve odvetnikov in notarjev,
najemnino poslovnega prostora, davek na izpla ane pla e in druge operativne odhodke.
Pla ila doma ih obresti se nanašajo na obresti od dolgoro nih kreditov v višini 110.887 EUR
in obresti od kratkoro nih kreditov v višini 28.861 EUR, kar skupaj predstavlja 2,0 % vseh
teko ih odhodkov. Obveznosti za pla ila obresti so se v primerjavi s preteklim letom
pove ala za 19.240 EUR, zaradi koriš enja kratkoro nega kredita najetega pri poslovni banki
za uravnavanje teko e likvidnosti.
Znesek rezerv v višini 11.000 EUR predstavlja oblikovanje prora unske rezerve za leto 2008
in je enak na rtovani.
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b) Teko i transferji
Teko i transferji predstavljajo 40,7 % vseh odhodkov prora una in znašajo 11.219.892 EUR,
kar pomeni, da so bili realizirani v višini 91,5 %.
V tej skupini odhodkov se izkazujejo vsa nepovratna pla ila, za katera pla nik od prejemnika
sredstev v povra ilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik
teh sredstev za pla nika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku
teko e ali splošne narave in ne investicijskega zna aja.
Gre za sredstva namenjena financiranju dejavnosti javnih zavodov za pokrivanje stroškov
pla in drugih izdatkov zaposlenim, materialnih stroškov ter premij kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja.
Najve ji obseg tovrstnih odhodkov predstavljajo transferji izvajalcem javnih služb s podro ja
družbenih dejavnosti. Teko i transferji po namenih so predstavljeni v tabeli:
Teko i transferji v letu 2008

1.
2.
3.
4.

vrsta odhodka
subvencije
transferji posameznikom in
gospodinjstvom
transferji neprofitnim organizacijam
in ustanovam
drugi teko i doma i transferji
Skupaj

v EUR
realizirani
prora un
struktura
indeks
2008
%
real/spr.pr.
358.455
3,2
48,6

sprejeti
prora un
2008
737.300

struktura
%
6,0

1.419.600
701.900

11,6
5,7

927.279
591.650

8,3
5,2

65,3
84,3

9.398.318

76,7

9.342.508

83,3

99,4

12.257.118

100,0

11.219.892

100,0

91,5

Pretežni del teko ih doma ih transferjev predstavljajo nakazila javnim zavodom in drugim
izvajalcem javnih služb na podro ju družbenih dejavnosti (za pla e in materialne stroške).
Sredstva namenjena za vse transferje neprofitnim organizacijam, vezana na javne razpise,
so bila v sprejetem prora unu za leto 2008 v primerjavi z realizacijo preteklega leta manjša.
c) Investicijski odhodki
Investicijski odhodki zajemajo pla ila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev, zemljiš , opreme, napeljav, vozil, novogradnje ter za
investicijsko vzdrževanje in obnove. Investicijski odhodki pomenijo vlaganja v premoženje
ob ine. V letu 2008 so znašali 9.182.852 EUR, kar predstavlja 33,4 % vseh odhodkov
prora una. Realizirani so v višini 53,4 % na rtovanih odhodkov za leto 2008.
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Investicijski odhodki so raz lenjeni v tabeli:

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

vrsta odhodka
nakup zgradb in prostorov
nakup prevoznih sredstev
nakup opreme
nakup drugih osnovnih sredstev
novogradnje, rekonstrukcije in adapt.
investicijsko vzdrževanje in obnove
nakup zemljiš in naravnih bogastev
nakup nematerialnega premoženja
študije o izvedlj. projektov, projek.
dokumentacija
Skupaj

sprejeti
prora un
struktura
2008
%
229.000
1,3
12.200
0,0
545.300
3,2
3.000
0,0
12.365.300
72,0
2.369.700
13,9
357.000
2,1
14.800
0,0

v EUR
realizirani
prora un
2008
218.569
12.190
552.038
2.170
6.101.181
1.429.526
59.693
12.576

struktura
indeks
%
real/spr.pr.
2,4
95,4
0,1
99,9
6,0
101,3
0,0
72,3
66,4
49,3
15,7
60,3
0,6
16,7
0,1
84,9

1.290.100

7,5

794.909

8,7

61,6

17.186.400

100,0

9.182.852

100,0

53,4

Pretežni del sredstev namenjenih investicijskim odhodkom so bila vlaganja v novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in sicer : vrtec
Ciciban na Ragovski ulici, Servisni objekt za tenis, izgradnja komunalne infrastrukture v
Romskih naseljih, izgradnja kanalizacijskih sistemov (Muhaber in Bu na vas), vodovod
Gr evje, novogradnja in rekonstrukcija cest.
d) Investicijski transferji
Investicijski transferi so izdatki namenjeni pla ilu investicijskih odhodkov prejemnikov
sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih
opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski
transferi so v letu 2008 znašali 388.412 EUR ali 1,4 % vseh odhodkov in so realizirani v višini
29,5 % na rtovanih za leto 2008.
e) Prora unski presežek
Razlika med prihodki in odhodki izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov po na elu
denarnega toka predstavlja prora unski presežek v višini 306.136 EUR.
4.1.2.3 Ra un finan nih terjatev in naložb
V ra unu finan nih terjatev in naložb so kot prihodek izkazana prejeta vra ila danih posojil v
višini 50.374 EUR, kar predstavlja 84,0 % na rtovanih prihodkov za leto 2008.
Pozitivni znesek izkazan v ra unu finan nih terjatev in naložb v višini 50.374 EUR predstavlja
razliko med prejetimi in danimi posojili in spremembo kapitalskih deležev in pove uje
presežek ugotovljen v bilanci prihodkov in odhodkov na znesek 373.728 EUR.
4.1.2.4 Ra un financiranja
V ra unu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odpla il dolgov.
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Na rtovano zadolževanje v višini 2.500.000 EUR za leto 2008 ni bilo realizirano. Odpla ilo
dolgoro nih kreditov v letu 2008 v višini 178.045 EUR je bilo realizirano v celoti, kar
zmanjšuje skupni presežek ugotovljen v ra unu finan nih terjatev in naložb.
Razlika izkazana v ra unu financiranja kot pove anje sredstev na ra unih v višini
178.466 EUR predstavlja presežek prihodkov nad odhodki izkazan v bilanci stanja.
4.1.3 Kratkoro no in dolgoro no zadolževanje prora una
Mestna ob ina Novo mesto je v mesecu januarju 2008 sklenila kreditno pogodbo za najem
kratkoro nega likvidnostnega okvirnega kredita v višini 1.670.000 EUR. Kredit se je rpal in
vra al glede na likvidnost prora una. Nominalna obrestna mera za znesek rpanja kredita
znaša 5,90 % letno in je fiksna, rok vra ila kredita je bil 31. 12. 2008.
Kredit je bil banki vrnjen do konca leta 2008 in ne izkazuje stanja na dan 31. 12. 2008.
Mestna ob ina Novo mesto se v letu 2008 ni dolgoro no zadolžila in planirana dolgoro na
zadolžitev v višini 2.500.000 EUR zaradi nerešenih delitvenih razmerij med novonastalimi
ob inami Straža in Šmarješke Toplice ni bila realizirana.
Unov enj in izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v letu 2008 ni bilo.
4.1.4 Poro ilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje prora una v skladu z 40. lenom
Zakona o javnih financah (ZJF)
Zakon o javnih financah v 40. lenu govori o ukrepih za uravnoteženje prora una, ki jih lahko
sprejme župan, e se med prora unskim letom pove ajo izdatki ali zmanjšajo prejemki
prora una.
Na predlog oddelka za finance in ra unovodstvo v za etku meseca novembra 2008 je župan
s sklepom številka 410-14/2008-1100 z dne 12. 11. 2008 sprejel sklep o za asnem
zadržanju izvrševanja prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 in sicer: ustavitev
prevzemanja obveznosti v imenu Mestne ob ine Novo mesto, razen zakonskih, podaljšanje
pogodbenih rokov pla il in ustavitev prerazporejanja prora unskih sredstev, potrebnih zaradi
prevzemanja obveznosti.
Konec leta 2008 zaradi nedosežene realizacije prora una niso bile pla ane obveznosti za
naslednje prora unske postavke oziroma namene in v višini, ki je prikazana v tabeli:
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4.1.5 Poro ilo o vklju evanju novih obveznosti v prora un v skladu z 41. lenom
Zakona o javnih financah (ZJF)
41. len ZJF govori o vklju evanju novih obveznosti v prora un, ki bi jih župan moral vklju iti
v primeru, e bi Vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za ob inski
prora un nove obveznosti.
Potrebe po vklju itvi tovrstnih novih obveznosti v letu 2008 ni bilo.
4.1.6 Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
lenom Zakona o javnih financah (ZJF)
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2008, se prenesejo v prora un za leto
2009.
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V letu 2008 niso bila porabljena namenska sredstva taks in sicer okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 510.227 EUR in sredstva krajevnega
samoprispevka v višini 233.766 EUR, zato so prenesena v leto 2009.
4.1.7

Obrazložitev pla il neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.
lenom Zakona o javnih financah (ZJF)

V skladu s 46. lenom ZJF so bila v prora unu za leto 2008 zagotovljena sredstva za
obveznosti iz preteklih let .
V zaklju nem ra unu prora una za leto 2008 je Mestna ob ina Novo mesto izkazala
kratkoro ne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2008 v višini 178.935 EUR. Obveznosti
se nanašajo na obra unane pla e in druge osebne prejemke zaposlenih za mesec december
2008, ki so bile izpla ane v januarju 2009.
V letu 2008 so bile pla ane obveznosti do dobaviteljev iz preteklih let v višini 5.878.348 EUR
in do uporabnikov enotnega kontnega na rta v višini 1.285.967 EUR.
Znesek nepla anih zapadlih obveznosti iz leta 2007 v višini 434.456 EUR je bil poravnan v
letu 2009 in sicer do naslednjih dobaviteljev:
Dobavitelj
Znesek pla ila
Zarja d.d. Novo mesto
14.151 EUR
Komunala d.o.o. Novo mesto
168.761 EUR
CGP d.d. Novo mesto
224.499 EUR
Malkom d.o.o. Novo mesto
20.019 EUR
GPI tehnika
7.026 EUR

4.1.8 Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47.
lenom Zakona o javnih financah) ZJF
Navedenim lenom zakona dolo a, da v primeru spremembe
delovnega podro ja
neposrednega prora unskega uporabnika (ob inska uprava, ob inski svet, nadzorni odbor,
župan in ožji deli ob ine) župan odlo a o sorazmernem pove anju ali zmanjšanju obsega
sredstev za delovanje neposrednega uporabnika.
V letu 2007 se ni spremenilo delovno podro je ali pristojnost neposrednega uporabnika. Z
ustanovitvijo ob ine Straža in Ob ine Šmarješke Toplice se je zmanjšalo število treh
krajevnih skupnosti in sicer KS Bela Cerkev in KS Šmarjeta, ki sta na teritoriju ob ina
Šmarješke Toplice in KS Straža, ki je na teritoriju ob ine Straža.
4.1.9 Poro ilo o spremembah med sprejetim in veljavnim prora unom
Spremembe med sprejetim in veljavnim prora unom (prerazporeditve pravic porabe sredstev
v skladu s 4. lenom Odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008) so po
posameznih tabelah in postavkah zajete v sklepih, s katerimi je župan opravil
prerazporeditve.
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4.1.10 Poro ilo o porabi sredstev prora unske rezerve
V sredstva prora unske rezerve se izlo a del skupno doseženih letnih prejemkov prora una
v višini, ki je dolo ena s prora unom, vendar najve do višine 1,5 % prejemkov prora una.
Neporabljeni znesek rezerv na dan 31. 12. 2008 je znašal 72.045 EUR. V letu 2008 je bila
oblikovana rezerva v višini 10.000 EUR, tako kot je bilo predvideno v prora unu za leto
2008.
Sredstva prora unske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesre .
Poraba sredstev rezerv v letu 2008 je razvidna iz tabele:
PRORA UNSKA REZERVA – 2008
Stanje neporabljenih sredstev 1. 1. 2008

v EUR
67.045

Obra un sred. rezerv za leto 2008

10.000

Skupaj

77.045

Poraba sredstev rezerv v l. 2008
9.5.2008 Družina Može, Brinje 14 Novo mesto
pomo ob požaru
Stanje neporabljenih sredstev
31. 12. 2008

5.000

72.045

4.1.11 Poro ilo o porabi sredstev prora unske rezervacije
V 42. lenu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne prora unske
rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v prora unu niso zagotovljena
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi prora una ni bilo mogo e na rtovati. Sredstva splošne
prora unske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne prora unske rezervacije so bila porabljena za asno v prvem polletju leta
2008 v višini 9.989 EUR za prora unsko postavko 10 074 001 – Las za prepre evanje
zasvojenosti v višini 4.500 EUR in za prora unsko postavko 11 049 003 – Železniški prehodi
v višini 5.489 EUR.

90

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
Z rebalansom prora una za leto 2008 so bila na navedenih postavkah zagotovljena sredstva
v zadostni višini, zato na dan 31. 12. 2008 na postavki splošne prora unske rezervacije ni
prikazane porabe sredstev.
4.1.12 Višina izdanih in unov enih poroštev
naslova poroštev

ter izterjanih regresnih zahtevkih iz

V letu 2008 Mestna ob ina Novo mesto ni izdajala novih poroštev, ravno tako ni imela
obveznosti iz morebitnega unov enja že izdanih poroštev.
4.1.13 Prerazporeditev sredstev na prora unskih postavkah
e se v asu izvajanja prora una ugotovi, da so na dolo eni prora unski postavki potrebna
dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju prora una ni bilo mogo e predvideti, so pa nujna za
prevzemanje in izvršitev prora unskih obveznosti, se lahko potrebna sredstva prerazporedijo
iz drugih postavk v okviru posameznega podro ja prora una.
V skladu s 4. lenom Odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 o prenosu
sredstev med nameni posameznega podro ja odlo a župan s sklepom o prerazporeditvi.
Prerazporeditev sredstev v okviru posameznih podro ij je razvidna iz tabel:
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4.1.14 Ocena gospodarnosti in u inkovitosti poslovanja
Gospodarnost in u inkovitost poslovanja se ugotavlja glede na predpisane standarde in
merila, ki jih dolo ajo pristojna ministrstva, župan in ukrepi za izboljšanje poslovanja
prora unskega uporabnika samega.
Gospodarnost in u inkovitost poslovanja se je izražala skozi odlo anje glede oblikovanja
virov prora una in porabe prora una po namenih v skladu z normativi in standardi,ki
obstajajo v podro nih predpisih Pri izvajanju prora una so bile upoštevane tudi zakonske
obveznosti.
Veliko asa je bilo namenjenega zagotavljanju likvidnosti prora una. Na rtovanje likvidnosti
prora una na ravni države in v lokalnih skupnostih ureja Zakon o javnih financah in Pravilnik
o postopkih za izvrševanje prora una RS za posamezno leto. Pri izvrševanju prora una se
smiselno uporablja dolo ila Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora una Republike
Slovenije.
4.1.15 Ocena delovanja sistema notranjega finan nega nadzora
V skladu s pravilnikom o notranjem nadzoru javnih financ (Ur. list RS, št. 72/2002) ima
Mestna ob ina Novo mesto vzpostavljen sistem notranjega nadzora, ki zajema dve lo eni
podro ji:
a. notranje kontroliranje in
b. notranje revidiranje.
Sistem notranjega kontroliranja je uveden na pretežnem delu delovanja ob ine. 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 jam ijo, da so izvedle kontrolni postopek.
V skladu s strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za
obdobje od 2005 do 2008, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije v juniju 2005, morajo
vsi prora unski uporabniki zaklju nemu ra unu za leto 2008 obvezno priložiti »izjavo o
oceni notranjega nadzora javnih financ«. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega
sistema, za katerega vzpostavitev je odgovoren predstojnik prora unskega uporabnika.
Izjava o oceni notranjega nadzora na Mestni ob ini Novo mesto je bila izdelana v skladu z
metodologijo za pripravo ocene notranjega nadzora in je temeljila na oceni revizijskih
ugotovitev notranjega revizorja ter ugotovitev iz samo ocenitvenega vprašalnika.
Notranje revidiranje, ki zajema neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje
poslovanja ter svetovanje, je na ob ini organizirano v obliki notranje revizije, ki je
zagotovljena s strani zunanjega izvajalca.
V letu 2008 je revizija potekala v skladu z letnim na rtom dela in cilji notranjega revidiranja.
Revizija je potekala pri naslednjih prora unskih uporabnikih: Oddelek za družbene dejavnosti
(del), Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo (del), Oddelek za
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razvoj in premoženjske zadeve (del), Oddelek za prostor (del) in Oddelek za finance in
ra unovodstvo (del).
Po opravljeni reviziji je bilo narejeno kon no poro ilo o notranjem revidiranju v letu 2008 s
podanimi ugotovitvami in priporo ili.
S tako vzpostavljenim sistemom notranjega nadzora v Mestni ob ini Novo mesto skrbimo za
namensko, gospodarno in smotrno porabo prora unskih sredstev.
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4.2

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJU NEGA RA UNA PRORA UNA

4.2.1 Poro ilo o realizaciji finan nega na rta neposrednega uporabnika
V posebnem delu zaklju nega ra una so prikazani realizirani finan ni na rti neposrednih
uporabnikov prora una v skladu z institucionalno klasifikacijo prora una, ki pove, kdo
porablja prora unska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija prora unskih
uporabnikov prikazuje razdelitev prora unskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so
nosilci pravic porabe za financiranje programov iz ob inskega prora una in so tudi
predlagatelji finan nega na rta.
Nosilci pravic porabe so neposredni uporabniki ob inskega prora una.
V Mestni ob ini Novo mesto smo imeli konec preteklega leta naslednje neposredne
uporabnike:
- župan
- ob inski svet
- nadzorni odbor
- ob inska uprava
- krajevne skupnosti (23).
Obrazložitev realizacije finan nega na rta neposrednega uporabnika zajema tudi poro ilo o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika, ki vsebuje opisna poro ila o izvedbi
programov dejavnosti in odstopanjih od zastavljenih ciljev – programa dela.

4.3

ORAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Dolgoro na sredstva in sredstva v upravljanju

4.3.1 Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Neopredmetena dolgoro na sredstva in opredmetena osnovna sredstva v letu 2008
izkazujejo naslednja stanja v EUR:
31. 12. 2008
1. 1. 2008
Nabavna vrednost
47.563.701
43.133.061
Popravek vrednosti
2.893.070
3.078.991
Odpisana vrednost
44.670.631
40.054.070
V letu 2008 so se stalna sredstva pove ala za 8.061.661 EUR, zmanjšala pa za
12.492.302 EUR. Pove anje nabavne vrednosti predstavlja nakup programske opreme
v vrednosti 12.576 EUR, pridobitev zemljiš v vrednosti 851.147 EUR, nepremi nin v
gradnji v znesku 6.615.540 EUR in opreme v znesku 582.398 EUR.
Zmanjšanje vrednosti predstavlja prenos zemljiš na ob ini Straža in Šmarješke Toplice
v vrednosti 2.884.156 EUR, prodaja zemljiš v vrednosti 6.510 EUR, prenos gradbenih
objektov na novonastali ob ini v vrednosti 722.550 EUR, prenos nepremi nin v gradnji v
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uporabo oziroma v upravljanje v vrednosti 8.260.012 EUR, prenos opreme v
pridobivanju v upravljanje v vrednosti 499.986 EUR, in odpis zastarele in uni ene
opreme v vrednosti 119.087 EUR.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan
31. 12. 2008 je prikazano v tabelah:
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 31.12.2008

Naziv

Nabavna
vrednost
31. 12. 2007

Popravek
vrednosti
31. 12.
2007

Sedanja
vrednost
31. 12. 2007

Pove anja
nab.vred.v l.
2008

PROGRAMSKA OPREMA
STROŠKI NALOŽB V TUJA
OS
ZEMLJIŠ A
GRADBENI OBJEKTI
Nepremi nine v gradnji
OPREMA
Oprema v pridobivanju

114.648

58.965

55.683

23.816
20.515.506
13.647.363
12.095.154
1.129.641
37.572

794

23.022
20.515.506
11.450.315
12.095.154
493.378
37.572

6.615.540
119.984
462.414

Skupaj

47.563.701

44.670.631

8.061.661

2.197.048
636.263

2.893.070

Pove anja
popr.vred.l.2008

Zmanjšanja
nab.vred. l.
2008

Zmanjšanja
popr.
vrednosti v Amortizacija
letu 2008 za leto 2008

12.576

851.147

2.890.666
722.550
8.260.012
119.087
499.986
0

12.492.302

Sedanja
vrednost
31. 12. 2008

20.767

47.492

4.763

18.259
18.475.987
10.559.671
10.450.683
501.977
0

187.014

355.108

107.101

99.398

294.115

480.036
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PREGLEDNICA STANJA IN GIBANJA
NEPREMI NIN V GRADNJI – 31.12.2008

Naziv

Telovadnica Leon Štukelj
Križatija
Mestna tržnica
Komun. infrastr.v Romskih
naseljih
Rekreacijski center Portoval
VVE Ciciban
Kanalizacija Muhaber
Narodni dom
Vrtec Pedenjped, Ostržek
OŠ Dragotin Kette
Knjižnica Mirana jarca
Vrtec Lešnica
ZN Župnca - I. faza
Univerzitetni kampus
ZN Podbreznik
Kanalizacija Zaj ji vrh
CeROD Deponija Leskovec
CEROD II.
Gledališ e Novo mesto
Športna dvorana Stopi e
Vodovod Gr evje
Prenova zadnjega dela
Rotovža
Investicije v centralne istilne
naprave
POŠ Mali Slatnik
Skupaj

Nabavna vrednost

Vlaganja

Prenos v

Stanje

31.12.2007

v l. 2008

upravljanje v 2008

31.12.2008

880.365
486.821
97.248
0
293.828
301.413
0
159.504
45.496
96.385
542.030
2.100
100.709
46.820
1.227.305
0
7.135.194

102.526

589.346

468.011
490.240
1.362.505
398.002
163.528
67.028
502.713

163.413

880.365
0
97.248
468.011
784.068
1.663.918
398.002
159.504
209.024
0
1.044.743
2.100
100.709
47.508
1.245.871
600.569
0

272.768
10.985
0

688
18.566
600.569
372.058
298.681
39.808
69.091
1.477.761

103.634

28.200

131.834

265.029
27.521

140.567
15.000

405.596
42.521

12.095.155

6.615.540

7.507.253

312.576
80.076
1.477.761

8.260.012

10.450.683
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PREGLEDNICA STANJA IN GIBANJA OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV,
KI SE PRIDOBIVAJO – 31.12.2008

Naziv

Nabavna vrednost

Vlaganja

31.12.2007

v l. 2008

Osnovna šola Stopi e
Agencija za šport
Križatija
VVE Ciciban
Vrtec Pedenjped, Ostržek
Skupaj

15.000
22.572

37.572

Prenos v
upravljanje v
2008

Stanje
31.12.2008

340
61.212
220.438
173.138
7.285

340
61.212
235.438
195.710
7.285

0
0
0
0
0

462.414

499.986

0

4.3.2 Dolgoro ne finan ne naložbe, posojila in terjatve iz poslovanja
4.3.2.1 Dolgoro ne finan ne naložbe
Dolgoro ne finan ne naložbe so po stanju na dan 1.1.2008 znašale 9.786.143 EUR po
stanju 31. 12. 2008 pa 10.288.643 EUR.
Stanje dolgoro nih finan nih naložb:
a)
Naložbe v delnice v državi (stanje 31. 12. 2008)
- Stanovanjsko podjetje Zarja, d.d.
- HIT Nova Gorica
- Delnice na podlagi sklepa o dedovanju

6.534.791 EUR
33.993 EUR
28.259 EUR

Mestna ob ina Novo mesto je v letu 2008, na podlagi obvestila Novoteks Tkanina, d.d. – v
ste aju in izpiska stanja delnic KDD, iz evidence izknjižila 24.228 delnic Novoteks Tkanine v
vrednosti 101.102 EUR.
Ste ajni upravitelj družbe Novoteks Tkanina je ob ino obvestil, da je družba od 1. 4. 2005 v
ste ajnem postopku. Premoženje je v glavnem prodano. Ste ajna masa je delno zadostovala
le za delno popla ilo lo itvenih upnikov in delno prednostnih terjatev delavcev. Za ostale
upnike popla ila ne bo, tako tudi ne za lastnike delnic.
b)
Druge dolgoro ne kapitalske naložbe v državi (stanje 31. 12. 2008)
- JP Komunala Novo mesto
2.997.179 EUR
- Televizija Novo mesto
61.345 EUR
- CEROD, d.o.o. Novo mesto
627.143 EUR
- Razvojni center, d.o.o. Novo mesto
4.420 EUR
- Po itniška skupnost Krško
1.514 EUR
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V letu 2008 se je zmanjšal znesek naložb v Televizijo Novo mesto za 12.122 EUR in v
Razvojni center za 873 EUR zaradi prenosa na ob ini Straža in Šmarješke Toplice, pove al
se je znesek naložb v CEROD za 615.083 EUR zaradi pove anja osnovnega kapitala,
evidentiran je bil tudi delež v osnovnem kapitalu v Po itniško skupnost Krško v višini
1.514 EUR.
4.3.2.2 Dolgoro no dana posojila, depoziti in terjatve iz poslovanja
Dolgoro no dana posojila, depoziti in terjatve iz poslovanja so po stanju na dan 1. 1. 2008
znašala 269.147 EUR, po stanju na dan 31. 12. 2008 pa 189.164 EUR.
Dolgoro no dana posojila, depoziti in terjatve iz poslovanja so se v letu 2008 pove ale za
6.286 EUR in zmanjšale za 86.269 EUR zaradi odpla il dolgoro no danih posojil.
4.3.3 Terjatve za sredstva dana v upravljanje
Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 1. 1. 2008 je znašalo 89.125.964 EUR,
stanje na dan 31. 12. 2008 pa 86.262.677 EUR.
Ve ji prejemniki sredstev v upravljanju so:
- Komunala Novo mesto
- JP CEROD
- Knjižnica Mirana Jarca
- Osnovna šola Drska
- Zdravstveni dom Novo mesto
- Agencija za šport
- Dolenjske lekarne
- Kulturni center Janeza Trdine
- Osnovna šola Stopi e
- Osnovna šola Bršljin

36.802.692 EUR
8.241.411 EUR
7.978.944 EUR
6.147.028 EUR
3.487.078 EUR
2.388.422 EUR
2.736.822 EUR
2.263.641 EUR
2.177.781 EUR
1.989.786 EUR

Kratkoro na sredstva in aktivne asovne razmejitve
4.3.4 Denarna sredstva v blagajni
Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2008 znaša 200 EUR in predstavlja
dovoljen znesek gotovine v pomožni blagajni upravnih taks.
4.3.5 Denarna sredstva na ra unih
a) Stanje denarnih sredstev na transakcijskem ra unu prora una na dan 1. 1. 2008 je
znašalo 17.024 EUR, na dan 31. 12. 2008 pa 117.014 EUR.
b) Stanje denarnih sredstev na ra unih neposrednih uporabnikov prora una
Stanje sredstev na ra unih neposrednih uporabnikov prora una se nanaša na krajevne
skupnosti. Na dan 1. 1. 2008 je znašalo 254.912 EUR, na dan 31. 12. 2008 pa 200.473 EUR.
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V nadaljevanju so navedena stanja sredstev na ra unih za posamezno krajevno skupnost
(podatki so v EUR):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

4.3.6

KS
Bir na vas
Bršljin
Brusnice
Bu na vas
Center
Dolž
Drska
Gabrje
Gotna vas
Kandija-Grm
Karteljevo
Lo na-Ma kovec
Majde Šilc
Mali Slatnik
Mestne njive
Oto ec
Podgrad
Pre na
Regr a vas
Stopi e
Šmihel
Uršna Sela
Žabja vas
Skupaj

Stanje 1. 1. 2008
37.539,13
10.106,26
51.222,25
12.700,29
6.774,63
4.873,05
4.358,62
3.916,71
2.053,79
13.309,45
14.198,28
8.838,56
3.209,01
38.037,99
9.867,07
2.327,39
496,71
15.521,10
8.685,12
1.347,15
1.996,73
1.161,59
2.371,51
254.912,39

Stanje 31. 12. 2008
3.910,43
19.402,41
17.981,67
6.750,04
8.913,99
5.115,71
7.661,72
2.923,98
4.402,25
4.539,83
24.162,64
6.459,94
3.886,05
13.739,90
12.185,04
6.785,73
3.821,68
4.183,63
8.502,87
16.215,61
3.244,95
12.610,54
3.071,95
200.472,56

Kratkoro ne terjatve

Kratkoro ne terjatve do kupcev
Stanje nepla anih terjatev do kupcev je na dan 1. 1. 2008 znašalo 429.146 EUR, na dan
31. 12. 2008 pa 201.430 EUR.
Znesek nepla anih zapadlih terjatev na dan 31. 12. 2008 znaša 185.789 EUR, od tega
dvomljivih in spornih terjatev 85.203 EUR in terjatev v tožbi 69.914 EUR.
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V stanju zapadlih terjatev do kupcev so zajete naslednje ve je terjatve:
Z.št. Dolžnik
.
1. RS, MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNAN. IN ŠPORT
2. ZIL INŽENIRING D.D. LJUBLJANA
3. OB INA ŠKOCJAN
4. RS, MINISTRSTVO ZA PROMET, DRSC
5. ZALOŽBA GOGA MLADINSKO ZALOŽNIŠTVO
6. FOTO LIFE MARKO KLINC S.P.
7. ATG FRANC MEGLI S.P.
8. OB INA DOLENJSKE TOPLICE
9. GRUBAR BRANKA
10. SAJE VIDA
SKUPAJ:

Znesek
45.389,86 EUR
31.200,00 EUR
26.184,58 EUR
18.425,79 EUR
13.786,07 EUR
10.897,99 EUR
9.645,38 EUR
7.500,87 EUR
6.610,60 EUR
3.630,45 EUR
173.271,59 EUR

Kratkoro ne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na rta
Stanje kratkoro nih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega na rta na dan 1. 1. 2008
znaša 38.895 EUR, na dan 31. 12. 2008 pa 42.884 EUR in predstavlja terjatev do
novonastale ob ine Šmarješke Toplice v višini 38.844, ki jo bomo zapirali ob nakazilu
obveznosti po delitveni bilanci in Zavoda za zdravstveno zavarovanje iz naslova zahtevka za
refundacijo nadomestila pla za as bolniške odsotnosti za december 2008 v višini
4.040 EUR. Terjatev je pla ana v januarju 2009.
Kratkoro ne finan ne naložbe
Stanje kratkoro nih finan nih naložb na dan 1. 1. 2008 znaša 110.000 EUR, na dan
31. 12. 2008 pa 1.320.690 EUR in predstavlja naložbo neizpla anih denarnih sredstev iz
naslova vra ila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje pri Raiffeisen Krekovi banki v višini
1.260.690 EUR in naložbo nakazane varš ine pri Probanki, d.d. v višini 60.000 EUR.
Kratkoro ne terjatve iz financiranja
Stanje kratkoro nih terjatev iz financiranja na dan 1. 1. 2008 znaša 427 EUR, na dan
31. 12. 2008 pa 4.490 EUR in predstavlja terjatve za obresti za kratkoro ne depozite pri
Raiffeisen Krekovi banki in Probanki za mesec december 2008, pla ane v januarju 2009.
Druge kratkoro ne terjatve
Stanje drugih kratkoro nih terjatev na dan 1. 1. 2008 je znašalo 3.170.306 EUR, na dan
31. 12. 2008 pa 723.306 EUR.

Stanje drugih kratkoro nih terjatev predstavljajo terjatve za nepla an komunalni prispevek v
višini 535.500 EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a v višini 137.057 EUR,
komunalne takse v višini 32.139 EUR in druge kratkoro ne terjatve v višini 18.610 EUR.
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4.3.7

Nepla ani odhodki

Stanje nepla anih odhodkov 1. 1. 2008 je znašalo 7.803.996 EUR, 31. 12. 2008 pa
12.184.855 EUR. Stanje nepla anih odhodkov se je v letu 2008 pove alo za
28.899.741 EUR in zmanjšalo za 24.518.882 EUR. Zmanjšanje pomeni pla ilo obveznosti,
pove anje pa odhodke, ki so nastali v letu 2008, vendar še niso bili poravnani v teko em
prora unskem letu. Njihova poravnava bo pomenila odliv prora unskih sredstev iz prora una
za leto 2009.
4.3.8

Aktivne asovne razmejitve

Stanje aktivnih asovnih razmejitev na dan 31. 12. 2008 je enako stanju na dan 1. 1. 2008 in
znaša 69.173 EUR in predstavlja znesek prejetih varš in in predujmov na podlagi sklenjenih
pogodb in drugih kratkoro nih obveznosti iz poslovanja.
4.3.9

Aktivni konti izvenbilan ne evidence

Znesek, izkazan na kontih izvenbilan ne evidence 1. 1. 2008 znaša 3.920.725 EUR,
31. 12. 2008 pa 2.643.758 EUR in se nanaša na prejete garancije za pravilno in pravo asno
izvedena dela izvajalcev na podro ju investicij v višini 1.207.918 EUR, dana poroštva v višini
350.712 EUR, sofinanciranje investicij v višini 986.841 EUR, dolgoro ni kredit KomunalaBanka Koper, neizterljive terjatve in obveznosti do zaposlenih v višini 98.287 EUR.
4.3.10 Kratkoro ne obveznosti in pasivne asovne razmejitve
Kratkoro ne obveznosti za prejete predujme in varš ine
Stanje prejetih varš in 31. 12. 2008 je enako stanju na dan 1. 1. 2008 in znaša 64.173 EUR
in predstavlja znesek prejetih varš in na podlagi sklenjenih pogodb Raiffeisen Leasing v
višini 60.000 EUR in Sporti, d.o.o. v višini 4.173 EUR.
Kratkoro ne obveznosti do zaposlenih
Stanje kratkoro nih obveznosti do zaposlenih 1. 1. 2008 znaša 167.471 EUR, 31. 12. 2008
pa 178.935 EUR in predstavlja obveznosti za obra unane pla e in druge osebne prejemke
zaposlenih za mesec december 2008, izpla ane v januarju 2009.
Kratkoro ne obveznosti do dobaviteljev
Stanje kratkoro nih obveznosti do dobaviteljev na dan 1. 1. 2008 je znašalo 6.312.804 EUR,
na dan 31. 12. 2008 pa 9.952.831 EUR.
Znesek zapadlih nepla anih obveznosti na dan 31. 12. 2008 znaša 8.276.770 EUR.
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V stanju zapadlih kratkoro nih obveznosti na dan 31. 12. 2008 so zajete naslednje ve je
obveznosti:
z.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Upnik
CGP D.D. NOVO MESTO
BEGRAD D.D.
MALKOM NOVO MESTO D.O.O.
KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.
VEOLIA TRANSPORT DE KOPER
VIDIC STANISLAV S.P.
RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
VINGRAD D.O.O. NOVO MESTO
ZARJA D.D. NOVO MESTO
STREHCA D.O.O. NOVO MESTO
SKUPAJ:

Znesek
2.552.739,35 EUR
1.167.541,85 EUR
917.877,58 EUR
831.554,98 EUR
688.415,74 EUR
320.465,59 EUR
205.572,76 EUR
103.180,23 EUR
100.932,65 EUR
86.980,63 EUR
6.975.261,36 EUR

Druge kratkoro ne obveznosti iz poslovanja
Stanje drugih kratkoro nih obveznosti iz poslovanja na dan 1. 1. 2008 je znašalo
2.529.196 EUR, na dan 31. 12. 2008 pa 2.245.376 EUR.
Znesek kratkoro nih obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznosti do prebivalcev
krajevnih skupnosti v ob ini Novo mesto za vra ilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v
višini 1.055.150 EUR in dolgoro ne obveznosti, ki zapadejo v pla ilo v letu 2009 in sicer:
- obveznost iz delitvene bilance do ob ine Mirna Pe v višini 138.288 EUR,
- obveznost iz delitvene bilance do ob in Straža in Šmarješke Toplice v višini
820.920 EUR,
- obveznost iz poslovnega najema Vrtca Pikapolonica v višini 50.386 EUR,
- obveznost iz poslovnega najema Hypo Leasing v višini 5.014 EUR,
- druge obra unane kratkoro ne obveznosti za december 2008, izpla ane v januarju
2009 v višini 175.618 EUR.
Kratkoro ne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega na rta
Stanje nepla anih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega na rta na dan 1. 1. 2008 je
znašalo 1.285.967 EUR, na dan 31. 12. 2008 pa 1.922.295 EUR.
Znesek zapadlih nepla anih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega na rta na dan
31. 12. 2008 znaša 887.235 EUR.
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V stanju zapadlih nepla anih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega na rta so zajete
naslednje ve je obveznosti:
z.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Upnik
RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO
KS BIR NA VAS
KS PODGRAD
KS ŠMIHEL
KS MALI SLATNIK
DOLENJSKI MUZEJ
VRTEC CICIBAN
VRTEC PEDENJPED
KS CENTER
SKUPAJ

Znesek
153.563,75
106.762,57
87.688,58
82.139,63
44.458,64
34.280,27
30.000,00
27.159,77
26.684,34
24.069,15
616.806,70

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Kratkoro ne obveznosti do financerjev
Stanje kratkoro nih obveznosti do financerjev 1. 1. 2008 je enako stanju 31. 12. 2008 in
znaša 178.046 EUR, predstavlja pa znesek obveznosti iz dolgoro nih posojil, zapadlih v letu
2009.
4.3.11 Nepla ani prihodki
Stanje nepla anih prihodkov 1. 1. 2008 znaša 1.230.173 EUR, 31. 12. 2008 pa 803.036 EUR
in predstavlja znesek nepla anih terjatev do kupcev in ostalih dav nih prihodkov.
Lastni viri in dolgoro ne obveznosti
4.3.12 Splošni sklad
Stanje splošnega sklada 1. 1. 2008 je znašalo 141.304.858 EUR, stanje 31. 12. 2008 pa
132.416.981 EUR in predstavlja:
- splošni sklad za osnovna sredstva
- splošni sklad za finan ne naložbe
- splošni sklad za sredstva dana v upravljanje
- splošni sklad za drugo

39.969.450 EUR
10.450.237 EUR
86.262.677 EUR
- 4.265.383 EUR .

Splošni sklad za finan ne naložbe predstavlja znesek dolgoro nih finan nih naložb, danih
posojil in depozitov.
Splošni sklad za drugo pa je sestavljen iz zneska dolgoro nih finan nih obveznosti v višini
1.526.364 EUR, drugih dolgoro nih obveznosti v višini 3.291.168 EUR in pozitivne razlike
med prihodki in odhodki v višini 552.149 EUR.
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4.3.13 Rezervni sklad
Stanje sredstev rezerv na dan 1. 1. 2008 je znašalo 67.045 EUR, 31. 12. 2008 pa
72.045 EUR. V letu 2008 se je rezervni sklad pove al za znesek obra unanih sredstev
rezerv v višini 10.000 EUR, zmanjšal pa za 5.000 EUR.
4.3.14 Dolgoro ne obveznosti
Dolgoro ne finan ne obveznosti
Stanje dolgoro nih obveznosti na dan 1. 1. 2008 je znašalo 1.704.408 EUR, na dan
31. 12. 2008 pa 1.526.364 EUR.
V stanju dolgoro nih obveznosti so izkazane obveznosti za najete dolgoro ne kredite pri
Novi Ljubljanski banki iz leta 2001 in 2002. Višina letnih anuitet znaša 178.046 EUR, znesek,
ki zapade v pla ilo v letu 2009 je v bilanci stanja na dan 31. 12. 2008 prikazan kot
kratkoro na obveznost do financerjev.
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Stanje dolgoro nih kreditov na dan 31. 12. 2008
številka
pogodbe

datum
pogodbe

1. Nova Ljubljanska banka, d.d.

32I200733

05.09.2002

959.772,99

5.332,07

575.863,88

63.985

20. 12. 2017

2. Nova Ljubljanska banka, d.d.

4721/0

24.12.2001

1.059.923,22

5.888,46

588.846,31

70.662

20.04.2017

3. Nova Ljubljanska banka, d.d.

4722/8

24.12.2001

650.976,46

3.616,53

361.653,39

43.398

20.04.2017

2.670.672,67

14.837,06

1.526.363,58

178.046

Kreditodajalec

Skupaj

znesek
kredita

v EUR
mese ni obrok
stanje
zapadlost 20. v mes. 31. 12. 2008

zapadlost
v letu 2009

kon no
odpla ilo
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Druge dolgoro ne obveznosti
Stanje drugih dolgoro nih obveznosti na dan 1.1.2008 znaša 1.008.780 EUR, 31. 12. 2008 pa 3.291.168 EUR. Znesek dolgoro nih obveznosti,
ki zapade v pla ilo v letu 2009 v višini 1.014.607 EUR, je v bilanci stanja prikazan kot druge kratkoro ne obveznosti iz poslovanja.

Stanje drugih dolgoro nih obveznosti je prikazano v tabeli:

stanje 31.12.2007
1. OB INA MIRNA PE

obveznost iz delitvene
bilance

276.576,00

2. OB INA STRAŽA

obveznost iz delitvene
bilance

63.769,28

3. OB INA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

obveznost iz delitvene
bilance

4. VRTEC PIKAPOLONICA

obveznost iz najemnine
za vrtec

5. Hypo Leasing Ljubljana

poslovni najem-os.avto

Skupaj

pove anje
obveznosti v l.
2008

zapadlost
pla ila v l. 2008

v letu 2009

207.432,00

138.288,00

1.315.390,72

1.379.160,00

459.720,00

50.599,54

1.033.000,46

1.083.600,00

361.200,00

617.835,08

24.636,04

37.789,20

604.681,92

50.385,60

20.256,00

3.961,80

16.294,20

5.013,60

2.393.283,22

110.895,00

3.291.168,12

1.014.607,20

1.008.779,90

69.144,00

stanje 31.12.2008
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4.3.15 Pasivni konti izvenbilan ne evidence
Znesek, izkazan na kontih izvenbilan ne evidence 1. 1. 2008 znaša 3.920.725 EUR,
31. 12. 2008 pa 2.643.758 EUR in se nanaša na prejete garancije za pravilno in pravo asno
izvedena dela izvajalcev na podro ju investicij v višini 1.207.918 EUR, dana poroštva v višini
350.712 EUR, sofinanciranje investicij v višini 986.841 EUR, dolgoro ni kredit KomunalaBanka Koper, neizterljive terjatve in obveznosti do zaposlenih v višini 98.287 EUR.

118

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008

119

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008

120

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008

121

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
4.4

PORO ILO
O
UPRAVLJANJU
ZAKLADNIŠKEGA RA UNA

LIKVIDNOSTI

SISTEMA

ENOTNEGA

V skladu s pravilnikom o vodenju ra unovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev
sistema enotnega zakladniškega ra una (Ur. l. RS, št. 120/2007) smo s 1. 1. 2008 pri eli
voditi lo eno poslovno knjigo upravljavca enotnega zakladniškega ra una Mestne ob ine
Novo mesto, ki se vodi pod šifro prora unskega uporabnika 02852 in mati no številko
5883288002.
Enotni zakladniški ra un (v nadaljevanju EZR) je transakcijski ra un države oziroma ob ine,
ki je odprt pri Banki Slovenije. Ta ra un ima vlogo skupnega transakcijskega ra una
prora una ob ine in vseh njegovih neposrednih ter posrednih prora unskih uporabnikov.
Zakladniški podra un se uporablja za izvajanje transakcij povezanih z no nim deponiranjem
prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah in obrestovanjem sredstev na podra unih.
Mestna ob ina Novo mesto ima z Novo ljubljansko banko, d.d. Ljubljana sklenjeno pogodbo
o vezavi depozitov v doma i valuti ez no in pogodbo o vodenju EZR ob ine z Banko
Slovenije.
Stanje denarnih sredstev na enotnem zakladniškem ra unu na dan 1. 1. 2008 znaša
1.207.751,44 EUR, na dan 31. 12. 2008 pa 1.579.531,55 EUR.
Prejete obresti zakladniškega podra una v letu 2008 znašajo 31.694,06 EUR, pla ane
obresti in stroški upravljanja pa 31.327,24 EUR.
Ob ina je, kot upravljavec sredstev sistema EZR, izdelala obra un presežka upravljanja s
prostimi denarnimi sredstvi na ra unih vklju enih v sistem EZR po stanju na dan
31. 12. 2008.
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za pla ane obresti in stroške
upravljanja za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2008 in znaša 366,82 EUR. Presežek upravljanja
je bil na podlagi sklepa župana prenesen na žiro ra un prora una Mestne ob ine Novo
mesto 16. 3. 2009.
Denarno stanje EZR Mestne ob ine Novo mesto je enako stanju zakladniškega podra una in
vsoti stanj podra unov prora unskih uporabnikov EZR Mestne ob ine Novo mesto.
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Stanje EZR Mestne ob ine Novo mesto na dan 31. 12. 2008 po prora unskih uporabnikih je
razvidno iz tabele:
STANJE RA UNA EZR NA DAN 31. 12. 2008
Št. transakc. ra una
012857777000015

Šifra PU
02852

Naziv
ZAKLAD. PODR. EZR MONM

Znesek v EUR
-1.579.531,55

012850100015234

75850

MESTNA OB INA NOVO M.O

117.013,75

012856000000173
012856000000270
012856000000561
012856000000852
012856000001143
012856030194915
012856030275522
012856030358748
012856030373298
012856030378342
012856030640048
012856030672543
012856030672640
012856030672931
012856030673028
012856030673125
012856030673222
012856030673319
012856030690585
012856030711828
012856030717163
012856030719394
012856030722207
012856030922997
012856033131784
012856450832214
012856450832311
012856450832408
012856450832505
012856450832602
012856450832796
012856450832893
012856450832990
012856450833184
012856450833281
012856450833378

64076
85740
38407
72818
36714
19496
27553
35874
37320
37834
64009
67253
67261
67296
67300
67318
67326
67334
69051
71188
71714
71935
72222
92290
72788
83224
83232
83240
83259
83267
83275
83283
83291
83313
83321
83330

VRTEC PEDENJPED
KS KARTELJEVO
APT NOVO MESTO
URS NOVO MESTO
ZAVOD ZA TURIZEM
GRC NOVO MESTO
DOLENJSKE LEKARNE
KULTURNI CENTER
KNJIŽNICA MJ
DOLENJSKI MUZEJ
VRTEC CICIBAN
OŠ BRUSNICE
OŠ OTO EC
OŠ BRŠLJIN
OŠ ŠMIHEL
OŠ STOPI E
OŠ CENTER
OŠ GRM
OŠ DRAGOTIN KETTE
GLASBENA ŠOLA
RIC NOVO MESTO
POSVETOV.ZA U EN. IN ST.
AGENCIJA ZA ŠPORT
ZDRAVSTVENI DOM
OŠ DRSKA
KS BRUSNICE
KS GABRJE
KS BU NA VAS
KS DOLŽ
KS BIR NA VAS
KS MALI SLATNIK
KS PODGRAD
KS PRE NA
KS BRŠLJIN
KS CENTER
KS DRSKA

2.808,65
24.162,64
446,93
7.957,23
1.225,34
955,05
2.917,23
36.047,68
2.432,96
10.876,67
11.392,68
25.124,18
12.181,73
41.052,19
22.399,55
56.036,35
44.585,08
94.913,53
31.196,77
70.102,86
47.921,46
12.300,79
2.912,99
717.729,27
6.810,14
17.981,67
2.840,59
6.750,04
5.115,71
3.761,81
13.729,22
3.821,68
4.167,27
19.402,41
8.913,99
7.661,72

123

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
012856450833475
012856450833572
012856450833669
012856450833766
012856450833863
012856450833960
012856450834057
012856450834154
012856450834251
012856450834348
012856450834736

4.5

83348
83356
83364
83372
83380
83399
83402
83410
83429
83437
83470

OBRAZLOŽITEV
PORABNIKOV

KS GOTNA VAS
KS KANDIJA GRM
KS LO NA MA KOVEC
KS MESTNE NJIVE
KS MAJDE ŠILC
KS REGR A VAS
KS ŠMIHEL
KS ŽABJA VAS
KS OTO EC
KS STOPI E
KS URŠNA SELA
SKUPAJ

REALIZACIJE

FINAN NIH

4.402,25
4.539,83
6.459,94
12.185,04
3.886,05
8.502,87
3.244,95
3.071,95
6.785,73
16.215,61
12.610,54
1.579.554,57

NA RTOV

PRORA UNSKIH

ODHODKI
01

0B INSKA UPRAVA, OB INSKI SVET, NADZORNI ODBOR, VOLILNA KOMISIJA

01 011 101 Pla e zaposlenih v ob inski upravi
Sredstva za izpla ilo pla zaposlenih so realizirana v višini 1.857.342 EUR za 91 zaposlenih
delavcev v letu 2008 (število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2008 bilo 87
delavcev, v letu 2007 pa 89 delavcev).
01 011 102 Pla e poklicnih funkcionarjev
01 011 103 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev
V skladu s Pravilnikom o pla ah ob inskih funkcionarjev so bile v letu 2008 izpla ane
osnovne pla e in dodatki za župana in podžupane.
01 011 104 Drugi osebni prejemki zaposlenih
01 011 105 Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev
Stroške drugih osebnih prejemkov zaposlenih predstavljajo izdatki za regres za letno dopust
v bruto znesku 672 EUR na zaposlenega delavca, povra ilo stroškov prehrane med delom,
povra ilo stroškov prevoza na delo, izpla ilo jubilejnih nagrad za deset let delovne dobe ena nagrada, za dvajset let delovne dobe tri nagrade in za izpla ilo nagrad trideset let
delovne dobe dve nagradi.
Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev predstavljajo stroške za izpla ilo regresa za
letni dopust, povra ilo stroškov prehrane in prevoza na delo za župana.
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01 011 106 Prispevki delodajalca za zaposlene
01 011 107 Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje
Zneski na postavkah predstavljajo izpla ila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko
in zdravstveno zavarovanje ter ostale obvezne prispevke ter davek na izpla ane pla e v
preteklem letu.
01 011 108 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev
V skladu s Pravilnikom o pla ah ob inskih funkcionarjev in nagradah lanov delovnih teles
ob inskega sveta ter lanov drugih ob inskih organov ter o povra ilih stroškov (v
nadaljevanju: pravilnik) so bila realizirana sredstva v letu 2008 v višini 73.055 EUR izpla ana
za sejnine lanov ob inskega sveta za osem rednih in eno izredno sejo ob inskega sveta.
01 011 109 Sejnine delovnih teles ob inskega sveta
Realizirana sredstva v letu 2008 v višini 46.574 EUR so bila v skladu s pravilnikom izpla ana
za sejnine lanom delovnih teles ob inskega sveta ( lanom ob inskega sveta in zunanjim
lanom) za udeležbo na 55 sejah delovnih teles.
01 011 110 Nagrade in priznanja Mestne ob ine Novo mesto
Na podlagi 11. in 12. lena Odloka o priznanjih in nagradah Mestna ob ine Novo mesto ter
sklepov 13. seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 21. 2. 2008 so bila
sredstva v višini 10.667 EUR izpla ana za štiri denarne nagrade Mestne ob ine Novo mesto,
in sicer dve nagradi Mestne ob ine Novo mesto in dve Trdinovi nagradi.
Drugi del sredstev je bil porabljen tudi za materialne stroške slavnostne seje ob inskega
sveta ter materialne stroške priprave priznanj.
01 011 111 Sejnine in drugi stroški
Sredstva v višini 12.839 EUR so bila v skladu s pravilnikom v letu 2008 izpla ana lanom
Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto za sejnine za tri seje Nadzornega odbora
Mestne ob ine Novo mesto ter za delo lanov nadzornega odbora, opravljeno izven sej.
01 013 301 Materialni stroški
Sredstva za materialne stroške so bila porabljena v skupni višini 922.744 EUR. V strukturi
porabe sredstev najve ji delež - 38 % predstavljajo izdatki za pisarniški material in storitve
(storitve varovanja, oglasi, ra unalniške storitve, storitve revizije, stroški reprezentance).
Velik del stroškov predstavljajo izdatki za elektriko in komunalne storitve, teko e vzdrževanje
prostorov, izdatki za storitve notarjev in odvetnikov ter drugi operativni odhodki.
01 013 302 Stroški sodnih in upravnih postopkov
Sredstva v višini 17.024 EUR so bila porabljena za pla ilo storitev odvetnikov, notarjev in
stroške izvensodnih poravnav.
01 013 303
Investicijski odhodki – ob inska uprava
V sklopu investicijskega vzdrževanja smo v objektih ob inske uprave opravili najnujnejša
investicijsko vzdrževalna dela in sicer na popravilu pisarniškega pohištva, namestitvi
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okenskih sen il, servisiranju obstoje ih klimatskih naprav ter najnujnejšem popravilu strešne
kritine. V te namene smo predvideli 110.000 EUR, porabljenih je bilo 91 %.
01 013 304 Inšpektorat
Ob inski inšpektorat je v letu 2008 porabil 1.084 EUR za potrebe inšpekcijskih izvršb in
druge operativne stroške.
01 013 305 Obveznosti iz delitvene bilance
Sredstva v višini 69.144 EUR so bila izpla ana Ob ini Mirna pe v skladu s sprejetim
Dogovorom o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij na dan 31. 12. 1998 za pla ilo 7.
obroka.
01 013 308
asopis Novo mesto
V mesecu decembru 2008 je bila izdana prednovoletna številka županovega
vendar sredstev iz prora una za ta namen ni bilo porabljenih.

asopisa,

01 013 309 Investicijski odhodki – prenova zadnjega dela Rotovža
Planirana sredstva so bila porabljena za pla ilo obveznosti za izdelavo projekta rušenja
prizidka Rotovža prenesena iz leta 2007.
01 016 001 Delovanje projektnih skupin
V letu 2008 je bilo izpla anih nadomestil lanom projektnih skupin v višini 1.501 EUR.
01 016 002 Stiki s tujino in medob insko sodelovanje
V letu 2008 so bili organizirani obiski delegacije Mestne ob ine Novo mesto v drugih
pobratenih in ostalih slovenskih ter tujih mestih oz. državah.
Obiski župana z delegacijo v letu 2008:
- januarja obisk v Banja Luki,
- marca sprejem delegacije iz Španije,
- aprila udeležba na posvetu v Bruslju (Evropska prestolnica kulture),
- maja obisk v Rusiji z Zvezo astnikov,
- junija obisk v Torunu in sodelovanje na sejmu,
- avgusta udeležba na prireditvi Slovenska no v Novigradu,
- novembra obisk v Langenhagnu ob 20-letnici pobratenja in Hannovru.
Veliko je bilo tudi obiskov iz ostalih slovenskih ob in in udeležb naše delegacije v ostalih
slovenskih ob inah.
01 016 003 Promocija ob ine, celostna podoba
Sredstva s te postavke so bila porabljena za promocijo ob ine, oglaševanje ter objave v
tiskanih in avdio-vizualnih medijih, promocijskih lankih, zbornikih, glasilih ter radijskih in
televizijskih oddajah.
Sredstva so bila namenjena tudi pokrivanju izdatkov povezanih s protokolom.
V letu 2008 smo organizirali številne sprejeme župana (veleposlanikov, ministrov, županov,
podjetnikov …) in novinarske konference z razli nimi vsebinami. Nekaj novinarskih konferenc
smo pripravili oz. sodelovali pri pripravi tudi za zunanje ustanove oziroma klube (Zavod za
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turizem, Razvojni center Novo0 mesto, Komunala Novo mesto …). Organizirali smo ve
prireditev, in sicer sve anost ob osmem februarju, praznovanje dneva boja proti okupatorju,
projekt zbiranja rabljenih knjig ob dnevu knjige, sklop prireditev ob ob inskem prazniku in
slavnostno sejo ob inskega sveta ob podelitvi nagrad in priznanj Mestne ob ine.
01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in druge pomo i
Sodelovali smo pri prireditvah v Dolenjskem muzeju (50-letnica ceste Ljubljana-Zagreb) in
organizirali Novomeške likovne dneve z mednarodno udeležbo. Septembra 2008 smo
organizirali krajšo slovesnost ob spominu na prvi strel leta 1991 pri spomeniku na Pogancih.
Obeležili smo spominski dan ob položitvi temeljnega kamna za izgradnjo prvega narodnega
doma na slovenskem ozemlju. Praznovali pa smo tudi spominski dan na za etek
osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo skupaj s praznovanjem dneva državnosti. V
okviru evropskega tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila smo organizirali ve dejavnosti
v sodelovanju z nekaterimi ustanovami (pohod, slikanje, družinski kolesarski izlet, brezpla ni
prevoz z mestnim avtobusom cel teden …). Konec oktobra smo organizirali prireditev v
Knjižnici Mirana Jarca ob spominskem dnevu v ast ustanovitve Novomeške ete ter
tradicionalne komemoracije na vseh treh pokopališ ih na dan spomina na mrtve. Ob dnevu
reformacije in 500-letnici rojstva Primoža Trubarja smo sodelovali z Gimnazijo Novo mesto.
Soorganizirali in/ali podprli smo ve je prireditve v MONM (500. oddaja TV Vaš kanal Smo
dobri gospodarji?, Naj izbor Vašega kanala) ter bili pokrovitelji razli nih prireditev v našem
prostoru.
01 016 005 Javne prireditve
Mestna ob ina Novo mesto je organizirala ali soorganizirala (sodelovala, denarno podprla)
ve razli nih javnih prireditev. Te so: Športnik leta, Naj izbor Vašega kanala,
Najmeš an/Najmeš anka, Otroški parlament (DPM Mojca). In druge prireditve.
Omogo ili smo najem dvorane v Kulturnem centru Janeza Trdine razli nim društvom in
ostalim ustvarjalcem, ki so organizirali prireditve humanitarnega zna aja.
01 016 008 Stroški volitev
Sredstva v višini 1.171 EUR so bila porabljena za pla ilo sejnin lanom volilnih odborov za
volitve ob inskega svetnika. Pla ilo lanom volilne komisije za volitve Romskega svetnika v
letu 2008 je bilo izvedeno v letu 2009.
01 016 009 Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje
Sredstva v višini 25.000 EUR so bila porabljena za pla ilo lanarine Slovenskemu
gospodarsko raziskovalnemu združenju v Bruslju na osnovi pogodbe o pridruženem lanstvu
Mestne ob ine Novo mesto po sklepu ob inskega sveta z dne 29. 01. 2004.
01 017 101 Odpla ilo dolga
Sredstva na prora unski postavki so bila namenjena in porabljena za odpla ilo glavnice in
obresti najetih dolgoro nih kreditov Mestne ob ine Novo mesto v letu 2008.
Pla anih je bilo 139.749 EUR obresti in 178.044 EUR glavnic najetih dolgoro nih kreditov.
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01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto
Sredstva v višini 22.040 EUR so bila izpla ana TV Novo mesto na osnovi sklenjene Pogodbe
med Mestno ob ino Novo mesto in TV Novo mesto o financiranju informativnega programa
TV Novo mesto.
01 084 001 Financiranje politi nih strank
Sredstva v višini 71.712 EUR so bila porabljena za delovanje politi nih strank na osnovi
mese nih dotacij na osnovi Zakona o financiranju politi nih strank in sklepa ob inskega
sveta. Del obveznosti iz leta 2007 v višini 23.000 EUR je bil prenesen in pla an v letu 2008,
ravno tako je preneseno pla ilo obveznosti za leto 2008 v višini 48.507 EUR v leto 2009.
01 084 002 Novoletna obdaritev otrok
Sredstva v višini 15.000 EUR so bila v celoti namenjena Društvu prijateljev mladine Mojca za
novoletno obdaritev otrok na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto.
01 084 003 Druga društva in organizacije
Sredstva v višini 20.000 EUR so bila porabljena za delovanje društev in so bila razdeljena
preko javnega razpisa v skupni višini 13.000 EUR.
Del sredstev je bil porabljen za pla ilo lanarin Mestne ob ine Novo mesto v razli nih
združenjih in lanstvih za leto 2008.
Sredstva dodeljena upravi encem preko javnega razpisa so bila izpla ana v letu 2009.
01 084 004 Društva upokojencev v MO Novo mesto
Sredstva v višini 11.000 EUR so bila razdeljena društvom preko javnega razpisa v letu 2008
za namen pokritja stroškov delovanja društev. Del sredstev 5.572 EUR je bilo društvom
nakazan v letu 2008, del pa prenesen in izpla an v letu 2009.
01 084 005 Urejanje grobiš
Sredstva na prora unski postavki so bila namenjena vzdrževanju spomenikov in spominskih
obeležij NOB.
Planirana sredstva v višini 4.000 EUR so bila porabljena v znesku 3.800 EUR za ureditev
spomeniško zaš itenih grobov na pokopališ ih Lo na in Šmihel.

02

PREDŠOLSKA VZGOJA

02 091 101 Vrtec Ciciban Novo mesto
Iz te postavke se je do 31. 8. 2008 financiralo 33 oddelkov (od tega dva polovi na), 471 otrok
in 100,405 zaposlenih delavcev. Od 1. 9. 2008 pa se je zagotavljalo sredstva za 36 oddelkov
(od tega trije polovi ni), 538 otrok, 111,14 zaposlenih delavcev. Namenjenih je bilo
1.730.179,61 EUR.
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02 091 102 VVE Brusnice - enota pri osnovni šoli
Iz te postavke so se financirali 3 oddelki, 57 otrok, 9,58 zaposlenih delavcev, za kar je bilo
namenjenih 165.465,34 EUR.
02 091 103 VVE Stopi e - enota pri osnovni šoli
Iz te postavke se je financiralo 6 oddelkov, 96 otrok in 18,85 zaposlenih delavcev, za kar je
bilo namenjenih 320.625,34 EUR.
02 091 106 Društvo Ringa-raja (koncesija)
Iz te postavke sta se do 31. 8. 2008 financirala 2 oddelka, 39 otrok, 6,05 zaposlenih
delavcev. Od 1. 9. 2008 pa se je zagotavljalo sredstva za 3 oddelkov, 52 otrok, 9,05
zaposlenih delavcev. Namenjenih je bilo 89.151,43 EUR.
02 091 107 Vrtec Petrov vrtec (34. l. Zvrt - pogodba)
Iz te postavke sta se financirala 2 oddelka, 36 otrok, 6 zaposlenih delavcev, za kar je bilo
namenjenih 93.614,96 EUR.
02 091 108 Vrtec Pedenjped Novo mesto
Iz te postavke se je do 31. 8. 2008 financiralo 30 oddelkov, 460 otrok, 98,17 zaposlenih
delavcev. Od 1. 9. 2008 pa se zagotavlja sredstva za 32 oddelkov, 490 otrok, 104,28
zaposlenih delavcev. Namenjenih je bilo 1.610.253,82 EUR.
02 091 109 Varstvo otrok v drugih ob inah
Iz te postavke se je financiralo 33 otrok v 15-tih drugih ob inah, katerih stalno bivališ e je v
Mestni ob ini Novo mesto, za kar je bilo namenjenih 102.630,04 EUR.
02 091 110 Amortizacija predšolska vzgoja
Sredstva na postavki v višini 47.885 EUR so bila namenjena pla ilu najnujnejših vzdrževalnih
del v vrtcih v skladu s planom vzdrževanja.
02 091 114 Investicijski odhodki – vrtec v Bršljinu
Po sprejetju prora una marca 2008 smo pri eli z vsemi aktivnostmi za obnovo vrtca v
Bršljinu. Pridobili smo investicijsko in projektno dokumentacijo, vsa potrebna soglasja in
dovoljenja za gradnjo, izvedli vse postopke za oddajo gradbeno obrtniških in inštalacijskih ter
opreme. Dela na gradbiš u so se pri ela 1. oktobra 2008. V prora unu oz. rebalansu
prora una smo imeli v ta namen predvidenih 250.000 EUR, po prerazporeditvah pa
158.610 EUR. Zaradi likvidnostnih težav je bila realizacija na tej postavki le 31.872 EUR, kar
glede na znesek 158.610 EUR predstavlja 20 % realizacijo. Sredstva za nepla ane ra une v
višini 60.098,53 EUR in za izvedbo oz. dokon anje investicije pa bo potrebno zagotoviti s
prora unom MONM za leto 2009.
02 091 115 Investicijski odhodki – vrtec Ciciban
Septembra 2007 smo pri eli s prenovo vrtca Ciciban. Prenova je bila predvidena v treh
funkcionalno zaklju enih sklopih, tako da bi s prenovo zaklju ili leta 2009. v skladu s tem je
bila pripravljena finan na konstrukcija. Vrednost celotne investicije je 2,1 mio EUR. V letu
2008 smo imeli predvidenih 1.010.000 EUR za izvedbo druge faze prenove in pla ilo
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nepla anih situacij izvedenih del prve faze iz leta 2008. Po prerazporeditvah je za ta namen
ostalo 879.820,00 EUR, zaradi likvidnostnih težav pa je bila realizacija le 622.985,45 EUR .
To glede na znesek 879.820,00 EUR predstavlja 70 % realizacijo. Vse nepla ane obveznosti
v višini 1.189.758,01 EUR pa so prenesene v prora unsko leto 2009.

03

IZOBRAŽEVANJE

03 091 201 Posvetovalnica za u ence in starše
Redno je potekalo izpla ilo pla in drugih osebnih prejemkov (regres za letni dopust,
prehrana med delom in prevoz na delo) ter prispevkov in davkov za zaposlene v
Posvetovalnici za u ence in starše. Za pla e in druge osebne prejemke je bilo porabljenih
105.727,93 EUR, za prispevke, davke in za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje
19.415,85 EUR, za teko e in programsko odvisne materialne stroške pa 13.510,00 EUR.
03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine
GŠ Marjana Kozine so bila zagotovljena sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo
v višini 48.761,03 EUR. V letu 2008 pa so bila šoli izpla ana sredstva za permanentno
izobraževanje u iteljev za leto 2007 in za leto 2008 v skupni višini 8.346,00 EUR.
03 091 203 Osnovna šola Dragotin Kette
Za varuha, zaposlenega v OŠ Dragotin Kette, so bila zagotovljena sredstva za pla e in druge
osebne prejemke (regres za letni dopust, prehrana med delom in prevoz na delo) v višini
15.453,14 EUR, za prispevke, davke in za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje pa v
višini 2.603,39 EUR.
03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Sredstva za materialne stroške v višini 370.668,17 EUR so bila namenjena za teko e
materialne stroške osnovnih in glasbene šole (elektrika, ogrevanje, voda, zavarovanje
nepremi nin in opreme in delno kritje drugih materialnih stroškov) ter za programsko odvisne
materialne stroške glasbene šole v skupni višini 307.933,52 EUR in za nakup in obnovo
glasbil za glasbeno šolo v višini 4.746,00 EUR, poleg tega je bilo za 57.988,65 EUR pla anih
prenesenih obveznosti iz leta 2007. Nepla ani pa so ostali materialni stroški od avgusta do
decembra 2008 v višini 219.952,54 EUR.
03 091 205 Amortizacija
Sredstva amortizacije so bila porabljena v višini 7.626 EUR za izdelavo projektne
dokumentacije za adaptacijo osnovne šole Mali Slatnik.
03 091 206 Projektno delo v OŠ
Izveden je bil razpis za projektno delo, na katerega se je odzvalo 8 osnovnih šol. Prijavile so
64 projektov, ocenjenih in sofinanciranih je bilo 63 projektov v skupni višini 5.599,44 EUR.
Število prijavljenih projektov je bilo omejeno, in sicer en projekt na 50 u encev.
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03 091 207 Tekmovanje u encev v znanju
Na razpis za tekmovanje u encev v znanju se je prijavilo 8 osnovnih šol. Sredstva so bila
šolam razdeljena za dosežke, udeležbo in organizacijo tekmovanj v skupni višini
5.599,56 EUR.
03 091 208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni
Osnovne šole so v letu 2008 prejele 15.000 EUR za sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih
dni, ki jih bodo v šolskem letu 2008/2009 izvedle v skladu z letnim delovnim na rtom in
predmetnikom. V šolskem letu 2008/09 naše osnovne šole obiskuje 3.227 u encev. S temi
sredstvi jim delno sofinanciramo izvedbo enega naravoslovnega ali kulturnega dneva.
03 091 209 Sofinanciranje nakupa ra unalniške opreme
Osnovnim šolam je bil sofinanciran nakup ra unalniške opreme v višini 17.000 EUR.
Sofinanciranje je bilo vezano na Nate aj za sofinanciranje ra unalniške strojne in
programske opreme, interaktivnih naprav s spremljajo o programsko opremo, eGradivi in
storitvami in nekaterih omrežnih storitev in opreme vzgojno izobraževalnim zavodom v letih
2008 in 2009, ki ga je objavilo MŠŠ.
Šole, ki so na razpisu uspele, so kot uporabnik opreme podpisale pogodbo z MŠŠ, na
podlagi katere so morale dolo en del sredstev za nakup opreme zagotoviti same, pri emer
je bil njihov delež sredstev s strani Mestne ob ine Novo mesto sofinanciran v višini 38,3 %.
Celoten nakup opreme je znašal 95.800 EUR, od tega so šole morale zagotoviti
44.350 EUR, razliko v višini 50.600 EUR pa MŠŠ.
03 091 210 Raziskovalne naloge
Sredstva iz te postavke v višini 1.399,32 EUR so bila namenjena za sofinanciranje
raziskovalnih nalog v osnovnih šolah. Na objavljeni razpis je 5 osnovnih šol prijavilo 13
raziskovalnih nalog, ki so bile ocenjene v skladu z razpisanimi merili in sofinancirane.
03 091 211 Zgodnje pou evanje tujega jezika
Osnovnim šolam so bila zagotovljena sredstva za zgodnje u enje tujega jezika, ki se izvaja v
oddelkih 3. razredov 9-letke, dve uri tedensko na oddelek. Pou evanje so izvajale vse
osnovne šole, razen OŠ Dragotin Kette. Število pedagoških ur (PU) je bilo za posamezno
šolo razli no, odvisno je bilo od števila oddelkov 3. razredov, cena za PU pa je odvisna od
strokovne usposobljenosti kadra, ki tuj jezik u i. V letu 2008 so bila osnovnim šolam
zagotovljena sredstva za pou evanje tujega jezika v višini 17.489,08 EUR. Nepla ane pa so
ostale obveznosti za november 2008.
03 091 212 Sofinanciranje kosil
V letu 2007 so se približno 56 u encem iz socialno ogroženih družin krili stroški kosil, za kar
je bilo šolam nakazanih 20.995,20 EUR.
03 091 214 Investicijski odhodki - OŠ Grm
V letih 2007 in 2008 smo v celoti zamenjali azbestno cementno kritino nad u ilnicami šole.
Na rtujemo še zamenjavo azbestne kritine nad starim delom telovadnice. Z zamenjavo
azbestne kritine nad u ilnicami smo zaklju ili v letu 2008. V prora unu 2008 je bilo za ta
namen predvidenih 80.000 EUR, zaradi likvidnostnih težav MONM pa so skoraj vsa pla ila
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prenesena v leto 2009. Realizacija v letu 2008 je bila samo 1.3789 EUR oz. 1,72 %, razlika
v vrednosti 85.840 EUR pa prenesena v naslednje prora unsko leto.
03 091 220 Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette,
V osnovni šoli Dragotin Kette smo montirali hidravli no dvigalo za gibalno ovirane otroke ter
preuredili sanitarije, ki so prirejena za invalidne osebe . V ta namen so bila v prora unu
MONM za leto 2008 zagotovljena sredstva v višini 163.000 EUR. Krka d.d. je izdelala
projektno dokumentacijo za šolo brezpla no (donacija šoli). Pogodbena vrednost z dodatkom
znaša 163.000 EUR. Dela so se pri ela v septembru 2007, kon ala pa so se maja 2008.
Ravnateljica se je tudi mo no trudila iskati donatorje, ki bi bili pripravljeni finan no pomagati
pri urejanju bivalnih razmer v zavodu. Bila je zelo uspešna, saj je Krka d.d. v celoti pokrila
strošek za nabavo hidravli nega dvigala (29.925 EUR). Projekt finan no ni sledil planu, saj
izvajalec do danes še ni dobil pla anih zapadlih obveznosti. Iz prora una za leto 2008 je bilo
pla anih 96.955,19 EUR, nepla an znesek v višini 66.037,74 EUR pa bo bremenil prora un
za leto 2009.
Zaradi likvidnostnih težav je bila postavka realizirana le 59 %.
03 091 224 Investicijski odhodki- POŠ Mali Slatnik
Za adaptacijo podružni ne osnovne šole na Malem Slatniku in legalizacijo vrtca, ki se brez
ustreznih upravnih dovoljenj nahaja v delu šole, je v izdelavi investicijska in projektna
dokumentacija. V prora unu 2008 je bilo v ta namen predvidenih 20.000 EUR. Postavka je v
celoti realizirana, razliko za dokon anje dokumentacije pa smo predvideli v naslednjem
prora unskem letu.
03 092 101 Tekmovanja dijakov v znanju
Na javni razpis za sofinanciranje tekmovanj dijakov v znanju v letu 2008 se je prijavilo 7
srednjih šol. Sredstva so bila šolam dodeljena za dosežke, udeležbo in organizacijo
tekmovanj v skupni višini 2.799,32 EUR
03 092 103 Mladinske raziskovalne naloge
Sredstva za mladinske raziskovalne naloge so bila razpisana z javnim razpisom. Na razpis je
5 prijaviteljev prijavilo 15 raziskovalnih nalog. Sofinancirane so bile vse prijavljene naloge v
skupni višini 3.499,72 EUR.
03 093 001 Sofinanciranje priprave programov višjih šol
Sredstva na tej postavki so bila v letu 2008 razpisana z javnim razpisom za sofinanciranje
izobraževalnih programov višjih strokovnih šol in razdeljena v višini 3.499,16 EUR.
Predmet razpisa je bilo uvajanje novih oz. prenovljenih višješolskih strokovnih programov,
upravi eni vlagatelji pa so bile srednje šole MO Novo mesto oz. njihove višje strokovne šole.
Na razpis sta prispeli dve vlogi, obe sta bili pravo asni in popolni. Prijavljeno je bilo uvajanje
treh programov, in sicer:
1. Upravljanje podeželja in krajine,
2. Ekonomist (smer komercialist in smer ra unovodja) in
3. Poslovni sekretar.
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03 094 101 Razvoj visokega šolstva
Od 1. novembra 2006 deluje nov javni zavod Univerzitetno in raziskovalno središ e Novo
mesto. Za njegovo delovanje so bila v letu 2008 porabljena sredstva v višini
184.242,54 EUR, in sicer za izpla ilo pla in drugih osebnih prejemkov 118.446,71 EUR, za
prispevke, davke in dodatno pokojninsko zavarovanje 21.714,95 EUR, za teko e in
programsko odvisne materialne stroške pa 44.080,88 EUR.
03 095 001 Razvojno izobraževalni center
RIC-u so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 149.273,98 EUR, in sicer za pla e in
druge osebne prejemke za delo lokalnega koordinatorja (20.452,17 EUR), za prispevke,
davke in dodatno pokojninsko zavarovanje (3.876,85 EUR), ter za programsko odvisne
materialne stroške vezane na delo lokalnega koordinatorja (988,11 EUR). V skladu z
zakonodajo pa je RIC prejemal tudi del sredstev v višini 66,4 % za teko e materialne stroške
in za najem prostorov na Ljubljanski cesti 28 (123.956,85 EUR). Iz tega naslova so ostale
tudi nepla ane obveznosti za leto 2008 v višini 156.493,76 EUR, ki bodo pla ane v letu
2009.
03 095 002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih
V letu 2008 je bila z RIC-em sklenjena pogodba o sofinanciranju programov izobraževanja
odraslih v višini 20.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za dejavnosti kot so: projekt
Center vseživljenjskega u enja, študijski krožki, programi usposabljanja za življenjsko
uspešnost, projektno u enje za mlade, programi za aktivno državljanstvo, programi
izobraževanja starejših odraslih, ki so se izvajali v sklopu ponudbe Univerza za tretje
življenjsko obdobje, programi ra unalniškega opismenjevanja z internetom, programi u enja
tujih jezikov po globalni in klasi ni metodi, programi za odrasle s posebnimi potrebami za
razli ne starostne skupine in projekti, ki so usmerjeni v ve je vklju evanje odraslih v
vseživljenjsko u enje.
RIC je sredstva po pogodbi porabil za kritje tistih stroškov, ki niso bili pokriti iz drugih virov
in/ali za zmanjšanje prispevkov, ki bi jih morali ob ani MO Novo mesto pla ati za
izobraževanje (kotizacije).
03 096 001 Prevozi u encev s šolskimi kombiji
Za prevoze u encev v osnovno šolo s šolskimi kombiji so bili osnovnim šolam v letu 2008
pla ani stroški za opravljene prevoze v višini 23.986,52 EUR. Stroški prevozov od septembra
do decembra 2008 v višini 14.506,44 EUR bodo snovnim šolam pla ani v letu 2009.
03 096 002 Prevozi u encev– javna prevozna sredstva
Pla ani so bili stroški prevozov u encev, ki jih pogodbeno opravlja Veolia Transport
Primorska in Dolenjska d.d.. Za u ence, ki jim ni bilo mogo e zagotoviti omenjenega
pogodbenega prevoza, pa so bili pla ani stroški mese nih vozovnic ali pa so jim bili povrnjeni
stroški prevozov v osnovno šolo v višini znižane kilometrine. Do tega so upravi eni tisti
u enci, ki se zaradi svojih primanjkljajev ne morejo posluževati javnega prevoza in/ali
obiskujejo osnovno šolo v razli nih zavodih. V letu 2008 je bilo za omenjene prevoze
porabljenih 208.234,53 EUR. Nepla ani so ostali ra uni od marca do novembra 2008 v
skupni višini 293.958,87 EUR, ki bodo pla ani v letu 2008.
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03 098 001 Štipendije
Mestna ob ina Novo mesto vsako leto sklene z Razvojnim centrom Pogodbo o zagotavljanju
sredstev za »Regijsko štipendijsko shemo za Dolenjsko«, v kateri sodeluje 18 lokalnih
skupnosti. Regijska štipendijska shema je namenjena usklajevanju kadrovskih potreb
delodajalcev z namerami dijakov in študentov pri izbiri izobraževalnih programov in njihovem
zaposlovanju po kon anem izobraževanju v lokalnem okolju.
V letu 2008 je bilo Razvojnemu centru Novo mesto zagotovljenih 5.972,16 EUR za
pokrivanje stroškov za stroške podelitve štipendij v okviru Štipendijske sheme za Dolenjsko.
03 098 002 Program pospeševanja izobraževalne dejavnosti
V okviru programa pospeševanja izobraževalne dejavnosti je bil objavljen javni razpis,
razdeljena so bila sredstva v višini 5.599,56 EUR, ki so bila namenjena za sofinanciranje
dveh programov, ki sta jih izvajala:
- RIC Novo mesto – Skupaj s starši ustvarimo otrokom prijazno gnezdo in
- Lokalpatriot – Mladinski Klub DNŠ za program Fotografska izkušnja - priložnost
spoznavanja dediš ine.
03 098 003 Projektno delo dijakov
Sredstva za projektno delo dijakov v višini 5.407,84 EUR so bila razdeljena na podlagi
javnega razpisa. Na javni razpis se je prijavilo 7 prijaviteljev - srednje šole in njihove
organizacijske enote. Sofinanciranih je bilo 31 projektov.

04

ŠPORT

04 081 001 Agencija za šport
MO NM je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za šport (Ur.l. RS št. 80/97) iz
postavke financirala pla e, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca za 10 redno
zaposlenih v Agenciji za šport Novo mesto v višini 191.109,53 EUR.
04 081 002 Trenerji mlajših kategorij
Iz postavke je MO NM financirala pla e, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca za
3 trenerje mlajših kategorij (atletika, kolesarstvo) v skupni višini 52.177,50 EUR.
04 081 003 Materialni stroški
Iz postavke je MO NM financirala materialne stroške delovanja Agencije za šport in športnih
objektov v upravljanju Agencije za šport v skupni višini 72.724,56 EUR. Materialni stroški so
se nakazovali po dvanajstinah.
04 081 004

Amortizacija

Iz te postavke je MO NM financirala investicijsko vzdrževanje in amortizacijo športnih
objektov v višini 72.718,80 EUR. Agencija za šport je za izpla ila pošiljala zahtevke s
priloženimi ra uni za opravljena dela oziroma nakup opreme.

134

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
04 081 005

Šport najmlajših

Iz postavke je MO NM sofinancirala organizacijo, izvedbo in material za akcije Zlati son ek
ter participirala pri financiranju programov Nau imo se plavati (10-urni plavalni te aj za 1.
razrede OŠ ali vrtce, 15-urni plavalni te aji za zadnjo triado OŠ ter preverjanje znanja
plavanja v 6. razredu OŠ), Nau imo se smu ati, Nau imo se rolati. V programe so vklju eni
vsi vrtci in OŠ iz Mestne ob ine Novo mesto, prejemnik sredstev in izvajalec programa je
Agencija za šport, višina sredstev je znašala 20.793,24 EUR. Sredstva je MO NM
izpla evala po dvanajstinah.
04 081 006

Obšolski šport

Iz postavke je MO NM sofinancirala organizacijo, izvedbo in material za akcije Zlati son ek
(izvaja se kot nadaljevanje iz predšolske dobe v prvi triadi OŠ) in Martin Krpan (izvaja se v
drugi triadi OŠ) ter organizacija (nagrade – pokali, sodniški stroški, objekti) in izvedba šolskih
športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol in pokritje stroškov sodelovanja ekip novomeških
šol na tekmovanjih višjega ranga (prehrana in prevoz). V program so vklju ene vse osnovne
in srednje šole iz MO NM. Višina sredstev v ta namen je bila 36.161,71 EUR, prejemnik
sredstev je Agencija za šport, ki so ji sredstva nakazovana po dvanajstinah.
04 081 007 Redno delo z mladimi
Iz postavke je MO NM sofinancirala programe rednega dela z mladimi v 31 športnih društvih.
Višina sredstev je bila zaradi var evalnih ukrepov znižana za 30 %, višina financiranja je
znašala 42.519 EUR. Sredstva so bila odobrena in razdeljena preko javnega razpisa.
04 081 008 Projektno delo z mladimi
Iz postavke je MO NM sofinancirala programe projektnega dela z mladimi v 28 športnih
društvih. Višina sredstev je bila zaradi var evalnih ukrepov znižana za 30 %. Višina
sofinanciranja je znašala 9.306 EUR. Sredstva so bila odobrena in razdeljena preko javnega
razpisa.
04 081 009 Šolska športna društva
Iz postavke je MO NM sofinancirala šolska športna društva v vseh šolah v ob ini. Sredstva
so bila razdeljena na podlagi športnih uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih
tekmovanjih. Sredstva je MO NM nakazala v enkratnem znesku po zaklju ku šolskega leta,
šolam oz. njihovim športnim društvom. Višina sredstev je znašala 12.000 EUR.
04 081 010 Plavalni te aji
Iz postavke je MO NM sofinancirala materialne stroške najema bazena in vaditeljev za 20
urne plavalne te aje za 3. razrede OŠ v MO NM. Sredstva v višini 23.000 EUR je MO NM
nakazala Agenciji za šport.
04 081 011 Športna rekreacija in množi ni projekti
Iz postavke je MO NM sofinancirala 33 športnih klubov in društev, ki so projekte športne
rekreacije in množi ne športne projekte prijavili na javni razpis. Višina sredstev je bila zaradi
var evalnih ukrepov znižana za 30 %. Višina sofinanciranja je znašala 44.548 EUR.
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04 081 012 Vrhunski in kakovostni šport
Iz postavke je MO NM sofinancirala tekmovanja novomeških športnikov in moštev iz 28
športnih klubov in društev v višini 56.013,60 EUR. Sredstva, ki so bila zaradi var evalnih
ukrepov znižana za 30 %, so bila razdeljena preko javnega razpisa.
04 081 013 Kategorizirani športniki
Iz postavke je MO NM sofinancirala 115 športnikov športnih klubov iz Mestne ob ine Novo
mesto, ki so bili kategorizirani v razrede po kategorizaciji OKS – Zvezi športnih zvez. Višina
sredstev je znašala 24.769 EUR.
04 081 014 Planinska društva
Sredstva so bila namenjena delovanju 4 planinskih in taborniških organizacij. Višina sredstev
je znašala 1.349 EUR, razdeljena so bila preko javnega razpisa. Višina sredstev je bila
zaradi var evalnih ukrepov znižana za 30 %.
04 081 016 Šport invalidov
Iz postavke je MO NM sofinancirala športno dejavnost invalidov. Višina sredstev je znašala
4.565 EUR, razdeljena so bila 5 društvom preko javnega razpisa. Višina sredstev je bila
zaradi var evalnih ukrepov znižana za 30 %.
04 081 018 Ve je športne prireditve doma
Sredstva iz postavke so bila namenjena sofinanciranju 31 športnih klubov in društev za
financiranje ve jih športnih prireditev doma. Višina sredstev je znašala 24.578 EUR,
razdeljena so bila preko javnega razpisa. Višina sredstev je bila zaradi var evalnih ukrepov
znižana za 30 %.
04 081 019 Nastopi športnikov v tujini
Sredstva iz postavke so bila namenjena financiranju 26 športnih klubov in društev za nastope
športnikov oziroma moštev v tujini. Višina sredstev je znašala 20.906 EUR, razdeljena so bila
preko javnega razpisa. Višina sredstev je bila zaradi var evalnih ukrepov znižana za 30 %.
04 081 023 Investicijski odhodki – otroška in športna igriš a
Sredstva so bila namenjena obnovi obstoje ih otroških in športnih igriš pred sezono ter
rednemu vzdrževanju igriš skozi sezono. Višina sredstev v ta namen je bila 62.380,07 EUR,
prejemnik sredstev je Agencija za šport.
04 081 025 Investicijski odhodki – Velodrom
Mestna ob ina Novo mesto je dne 30. 5. 2008 oddala prijavo na Javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – I. Razpis je
delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se je izvajal v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do
2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne
usmeritve Športno- rekreacijska infrastruktura.
Glede na to, da je navedeni razpis dajal možnost, da lokalna skupnost pridobi do 100 %
upravi enih stroškov (kar je izjema v primerjavi s prakti no vsemi dosedanjimi razpisi, ki
zahtevajo bistveno ve ji delež zagotavljanja lastnih sredstev s strani lokalne skupnosti), so
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bila za ta namen z rebalansom prora una na tej postavki zagotovljena sredstva za izdelavo
vse potrebne dokumentacije za prijavo na razpis. Namera Mestne ob ine Novo mesto je bila,
da na omenjeni razpis prijavi nadkritje velodroma in ureditev atletske steze v notranjosti s
spremljajo imi prostori. Pri tem je Mestna ob ina Novo mesto kandidirala na investicijo do 5
milijonov EUR, kjer je možno pridobiti do 100 % nepovratnih sredstev. Strošek ob ine bi v
tem primeru znašal le pla ilo DDV, ki je neupravi en strošek.
Uvrstili smo se na šesto mesto, sredstva pa so prejeli samo prvi trije.
Dne 10. 10. 2008 smo se prijavili tudi na razpis II, na tem razpisu pa smo pridobili 2 milijona
evropskih sredstev. Skupna realizacija v letu 2008 znaša 39.332,35 EUR, kar glede na
planirana sredstva v višini 70.000 EUR znaša 56,18 %. Stroški za izdelavo investicijske in
projektne dokumentacije so nas stali 21.300 EUR. Iz prora una 2008 je bilo za ta namen
pla anih 9.300 EUR ter 30.032,35 EUR Kolesarskemu klubu Adria za vzdrževanje
velodroma. Znesek v višini 12.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacijo pa bo zaradi
likvidnostnih težav pla an šele iz prora una za leto 2009.
04 081 030 Servisni objekt za tenis
Na lokaciji ob tenis igriš ih na Loki je predviden nov servisni objekt, v katerem bodo
garderobe in sanitarije za tenisa e in keglja e, ustrezni klubski prostori, prostor za material,
ki je potreben za funkcioniranje tenis igriš , v zgornji etaži pa je predvideno novo štiri stezno
kegljiš e in prostor za gostinski lokal. Celotna investicijska vrednost znaša 1.212.583 EUR.
Za izgradnjo objekta so bila v prora unu MONM za leto 2008 zagotovljena sredstva v višini
683.000 EUR. Odobrena so tudi sredstva Ministrstva za šolstvo in šport v višini 74.191 EUR,
ki so bila prejeta v letu 2007 ter sredstva Fundacije za šport v višini 66.000 EUR (13.000 v
letu 2007, 13.000 v letu 2008 in 40.000 v letu 2009). Predvideno je bilo, da bo investicija
trajala dve leti in sicer od septembra 2007 pa do 30. 6. 2008. Na javnem razpisu je izvajanje
del pridobilo podjetje Vingrad d.o.o.
Pogodbena vrednost znaša 1.131.635,13 EUR. V letu 2008 je bilo pla anih 520.616,61 EUR,
kar glede na planirana sredstva v višini 683.000 EUR predstavlja 76 % realizacijo.
Kumulativna vrednost izdanih situacij znaša 766.210,85 EUR.
Zaradi likvidnostnih težav MO Novo mesto, je župan sprejel sklep o ustavitvi del. Dela so bila
z naše strani tudi prevzeta (klju i objekta in potrebna dokumentacija), finan na služba pa je
pri pristojni zavarovalnici tudi objekt požarno zavarovala. V letu 2009 bo za že izvršena dela
potrebno pla ati še 103.180,23 EUR. Nadaljevanje del bo regulirano z aneksom št. 2, ko
bodo za to ustvarjeni pogoji (sprejem prora una za leto 2010).
04 081 031 Športna dvorana Stopi e
Za izvedbo javnega nate aja je bila podpisana pogodba med MO Novo mesto in ZAPS
(Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije). Vrednost pogodbe je znašala 73.206,40 EUR.
Javni nate aj na podlagi izvedenega razpisa je bil zaklju en marca 2008, podeljena je bila
druga nagrada. Na ta na in smo tudi prihranili nekaj sredstev, saj je dosedanji strošek
nate aja znašal 55.020,40 EUR.
Glede na to, da na javnem nate aju za izbiro najprimernejše rešitve za objekt telovadnice
Osnovne šole Stopi e ni bila podeljena prva nagrada, smo v juliju in avgustu s projektanti, ki
so bili drugo uvrš eni, izvedli pogajanje glede cene in strokovnih rešitev.
Ponudbena cena, ki so jo navedli v razpisni ponudbi znaša 276.000 EUR (z DDV). Rok za
izdelavo projekta pa znaša 295 dni. Neto površina na razpisu je znašala 2.172,00 m2.
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Glede na pridobljene informacije od upravljavcev že zgrajenih telovadnic podobne velikosti
(Kranj, Naklo, Škofljica, Velike Laš e, Ko evje), da so povsod glavni problem premajhne
garderobe, smo projektantu predlagali to korekcijo. Neto površina z upoštevanjem tega
predloga pa znaša 2.386,29 m2.
Pridobljena nova ponudbena vrednost po treh krogih pogajanj je znašala 186.000 EUR (z
DDV). Ker nismo podelili prve nagrade, smo prihranili 10.250 EUR. Na ta na in pa smo lahko
tudi izvedli pogajanja. S pogajanji pa smo ceno projektiranja zmanjšali še za 90.000 EUR.
Skupni prihranek tako znaša 100.250 EUR.
Pogodbo za projektiranje smo podpisali septembra 2008 in sicer v višini zagotovljenih
sredstev (50.000 EUR), za razliko do polne vrednosti pa bomo podpisali aneks, ko bo sprejet
prora un za leto 2009. Skupna realizacija je v letu 2008 tako znašala 79.091,88 EUR, kar
glede na planirana sredstva v višini 103.180,23 EUR znaša 76,78 %.

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), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnice Mirana Jarca (Ur. l. RS, št. 31/08, popravek 33/08 in 53/08), Zakona o
knjižni arstvu (ZKnj-1, Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02) in Zakona o uresni evanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1 in 56/08) financirala pla e, prispevke
delodajalca in druge osebne prejemke knjižnice za 41 zaposlenih, materialne in programske
stroške knjižnice. Realizacija od januarja do decembra 2008 je znašala 979.336,61 EUR
(indeks realizacije 99,92).
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 uresni evanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št.
77/07-UPB1 IN 56/08) financirala pla e, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za
8 zaposlenih v zavodu ter materialne in programske stroške zavoda. Realizacija od januarja
do decembra 2008 je znašala 252.970 EUR, preostalih 19.884,42 EUR je prenesenih v leto
2009 (indeks realizacije 109,14). Indeks realizacije je tako visok, ker so nepla ane
obveznosti iz leta 2007 prenesene v leto 2008.
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) in Zakona o uresni evanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07UPB1 in 56/08) v letu 2008 financirala 3 redne zaposlitve v muzeju ter materialne in
programske stroške za Jak ev dom, ostale stroške za 19 zaposlenih ter materialne in
programske stroške Dolenjskega muzeja pa Ministrstvo za kulturo. Realizacija od januarja do
decembra 2008 je znašala 149.584,90 EUR (indeks realizacije 99,72).

138

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
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 stroški organizacije koncerta Novomeškega simfoni nega koncerta ob
slovenskem kulturnem prazniku (ozvo enje, osvetljava, vabila), stroški umetniškega dela
prireditve ob ob inskem prazniku, organizacija in tisk vabil za 2 razstavi Goethe Instituta ter
organizacija sprejema ob svetovnem dnevu knjige. Realizacija za leto 2008 je znašala
12.236,16 EUR (indeks realizacije 101,96). Indeks realizacije je nekoliko presežen zaradi
prenosa pla il iz leta 2007 v leto 2008.
05 082 005 Nabava knjig
Po Zakonu o knjižni arstvu (ZKnj - Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02) je ob ina dolžna zagotoviti
nabavo obveznih izvodov knjig za Knjižnico Mirana Jarca. Normative predpisuje Ministrstvo
za kulturo. V letu 2008 je realizacija za 12 mesecev znašala 78.000 EUR (indeks realizacije
100,00).
05 082 006 Investicijski odhodki – Knjižnica Mirana Jarca
V marcu 2006 smo pri eli z adaptacijo obstoje ih objektov Rozmanova 26 in Rozmanova 28.
Izvajalec del je bil Malkom Novo mesto d.o.o.. Marca 2008 je bilo pridobljeno uporabno
dovoljenje za objekt Rozmanova 28, razen dela kleti, ki še ni bil kon an. Pritli ni del tega
objekta je dobil tudi novo opremo (pisarniško in ra unalniško), tako da se je del osebja lahko
preselil iz starih prostorov na Rozmanovi 26. Takoj po selitvi je izvajalec pri el z
adaptiranjem tudi objekta Rozmanova 26. Tako je objekt Rozmanova 26 stati no saniran. V
njem pa je potrebno še v celoti izvesti notranjost (gradbena, obrtniška in instalacijska dela)
ter nabaviti opremo za Rozmanovo 28, Rozmanovo 26 in atrij.
Za izvajanje del pri adaptaciji Knjižnice Mirana Jarca je bila sklenjena osnovna pogodba in
pet aneksov. Kumulativna vrednost pogojenih del znaša 3.300.474,10 EUR. Rok dokon anja
pogojenih del je bil dolo en z aneksom št. 5 in je potekel 16. 6. 2008.
Dne 20. 6. 2008 je bila izvedena tudi primopredaja izvedenih del. Pridobljeno je tudi
uporabno dovoljenje za celotni objekt Rozmanova 28. Od planiranih 720.000 EUR, je bilo v
letu 2008 pla anih le 294.335,85 EUR, kar predstavlja 40 % realizacijo. V leto 2009
prenašamo nepla ane ra une v višini 421.532,18 EUR.
Za nadaljevanje del (dokon anje notranjosti Rozmanova 26 in atrija – ocenjujemo da je
potrebno zagotoviti cca 1,5 milijona EUR) pa je potrebno izvesti javni razpis. Pogoj za
izvedbo razpisa pa je zagotovitev sredstev v naslednjih ob inskih prora unih. Celotna
investicija naj bi bila kon ana do konca leta 2011 (odvisno od zagotovljenih sredstev v
naslednjih prora unih).
05 082 008 Investicijski odhodki – Križatija
Obnova Križatije poteka že od leta 2000. Za dokon anje je bilo potrebno obnoviti in
zamenjati stavbno pohištvo, izvesti zamenjavo elektro instalacij, urediti ogrevanje objekta ter
ostala obrtniška dela (finalni tlaki, spuš eni stropi, finalizacija sten, ureditev fasade…). V letu
2008 smo objekt v celoti dokon ali z montažo ustrezne opreme ( vitrine), kjer je že
nameš ena stalna arheološka zbirka.
V mesecu juniju 2007 smo izvedli zbiranje ponudb za izdelavo projekta preureditve objekta.
Izbrani izvajalec (podjetje G96 d.o.o.) je izdelane projekte predal 22. 8. 2007. Vrednost

139

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
predanih projektov je znašala 12.000 EUR. V avgustu 2007 je bil na portalu javnih naro il
objavljen tudi razpis za najugodnejšega izvajalca gradnje (Obnovitvena dela na objektu
Križatija). Na razpis so se prijavili trije kandidati. Kot najugodnejši je bil izbran PAM d.o.o. Z
najugodnejšim izvajalcem je bila sklenjena pogodba v višini 234.548,89 EUR. Izvajalec je z
deli pri el konec septembra 2007. Dela so bila kon ana 15. 2. 2008.
Za izvajanje del za dobavo in montažo opreme za razstave je bila sklenjena osnovna
pogodba dne 7. 3. 2008. Pogodbena vrednost je znašala 217.180,63 EUR. Izvajalec del je
bila LESNINA INŽENIRING d.d.. Objekt je bil v celoti kon an 15. 5. 2008, takrat pa smo
vložili tudi zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja.
Uporabno dovoljenje je bilo izdano 9. 6. 2008, otvoritev objekta z stalno arheološko razstavo
pa 13. 6. 2008.
Skupna vrednost vloženih sredstev v projekt znaša 824.784,72 EUR. V letu 2008 je bilo od
planiranih 493.500 EUR pla anih 458.716,27 EUR, kar predstavlja 92 % realizacijo.
Nepla an je ostal le znesek v višini 30.000 EUR, ki se prenaša v leto 2009.
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 uresni evanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
77/07-UPB1 in 56/08) financira pla e za 7 redno zaposlenih, materialne in programske
stroške (4 premierne uprizoritve). Realizacija sredstev za leto 2008 je znašala
403.777,37 EUR (indeks realizacije 100,94). Indeks realizacije je nekoliko presežen zaradi
prenosa pla il iz leta 2007 v leto 2008.
05 082 019 Investicijski odhodki - Anton Podbevšek Teater
V letu 2008 smo izvedli sanacijo strehe nad vhodnim delom. V ta namen smo v prora un
predvideli 107.000 EUR. Vrednost izvršenih del in realizacija je 106.200 EUR oz. 99,26 %.
05 084 001 Projekti poklicnih javnih organizacij
MO Novo mesto razpisuje sredstva za projekte javnih zavodov, ki delujejo na podro ju
kulture in se z njo ukvarjajo profesionalno. Lokalna skupnost po Zakonu o uresni evanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1 in 56/08) zagotavlja sredstva za
projekte in programe, ki nastajajo v ob ini. Na javni poziv kandidirata Javni sklad za kulturne
dejavnosti, OI Novo mesto ter Glasbena šola Marjana Kozine za delovanje Novomeškega
simfoni nega orkestra. Realizacija za leto 2008 je znašala 18.000 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: dotacija Ministrstva za kulturo, naro nine pravnih in fizi nih oseb, sredstva
ob in soustanoviteljic ter donatorska in sponzorska sredstva. Približno 54 % sredstev
zagotavlja ob ina. Sredstva so porabljena za pla ilo tiskanja revije ter za izpla ilo avtorskih
honorarjev. Letno izide 6 številk, od tega je ena dvojna. Realizacija v letu 2008 je znašala
51.443,21 EUR (indeks realizacije 103,35). Indeks je nekoliko višji zaradi prenosa pla il iz
leta 2007 v leto 2008.
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05 084 003 Redno delo kulturnih društev
Na podlagi Zakona o uresni evanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1 in
56/08) so na podlagi javnega razpisa in predloga Strokovne komisije za kulturo razdeljena
sredstva društvom, ki delujejo na podro ju kulture in so registrirana pri Upravni enoti v
Novem mestu. Na razpisu je kandidiralo 29 kulturnih društev. Višina razpisanih sredstev je
znašala 19.000 EUR. Višina odobrenih sredstev je znašala 15.000 EUR zaradi sprejetih
var evalnih ukrepov MO Novo mesto. Realizacija v letu 2008 je znašala 11.800 EUR (indeks
realizacije 73,75).
05 084 004 Programi v javnem interesu
Na podlagi Zakona o uresni evanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07-UPB1) je
oblikovan javni poziv Programi v javnem interesu, na kateri lahko kandidirajo najboljša
kulturna društva v MO Novo mesto. Višina razpisanih sredstev je znašala 30.000 EUR.
Višina odobrenih sredstev je znašala 25.500 EUR zaradi sprejetih var evalnih ukrepov.
Realizacija v letu 2008 je znašala 24.000 EUR (indeks realizacije 93,11).
05 084 005 Sofinanciranje kulturnih programov
Postavka je namenjena sofinanciranju programov in projektov, ki so pridobili sredstva iz
drugih razpisov (državnih in mednarodnih). Sredstva se razdelijo na osnovi javnega poziva z
dokazili (odlo bo) o prejetju sredstev iz drugih razpisov. Višina razpisanih sredstev je
znašala 15.000 EUR. Prispelo je 13 vlog. Višina odobrenih sredstev je znašala 10.000 EUR
zaradi var evalnih ukrepov MO Novo mesto. Realizacija v letu 2008 je znašala 7.100 EUR
(indeks realizacije 71,00).
05 084 006 Projekti na podro ju kulture
Z javnim razpisom so sredstva razdeljena fizi nim in pravnim osebam za projekte na
podro ju kulture. Višina razpisanih sredstev je znašala 45.000 EUR. Prispelo je 34 vlog.
Višina razdeljenih sredstev je znašala 26.550 EUR zaradi var evalnih ukrepov MO Novo
mesto. Realizacija v letu 2008 je znašala 31.279,20 EUR, v leto 2009 se prenese 2.467 EUR
(indeks realizacije 102,26). Indeks je nekoliko višji zaradi prenosa pla il iz leta 2007 v leto
2008.
05 084 007 Projekti za oživitev mestnega jedra
Sredstva so bila razdeljena preko javnega razpisa. Višina razpisanih sredstev je znašala
7.500 EUR. Prispelo je 14 vlog. Višina odobrenih sredstev je znašala 5.100 EUR zaradi
var evalnih ukrepov MO Novo mesto. Realizacija v letu 2008 je znašala 7.200,00 EUR
(indeks realizacije 94,73).
05 084 008 Založništvo
Višina razpisanih sredstev je znašala 4.900 EUR. Na javni razpis so prispele 4 vloge. Razpis
smo razveljavili in sredstev nismo razdelili zaradi var evalnih ukrepov MO Novo mesto.
Realizacija v letu 2008 je znašala 1.100 EUR (indeks realizacije 100,00) in je prenos iz leta
2007 v leto 2008.
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05 084 009 Perspektivni posamezniki
Sredstva so bila razpisana v višini 2.000 EUR. Prispelo je 8 vlog, vendar zaradi var evalnih
ukrepov je razpis razveljavljen in sredstva niso razdeljena.
05 084 010 Novomeški poletni ve eri
Sredstva so namenjena prireditvam, ki potekajo v poletnem asu od junija do septembra.
Zajemajo razli ne umetniške zvrsti: gledališke, lutkovne, plesne, glasbene, filmske in likovne
vsebine. Sredstva so bila razpisana v višini 20.000 EUR skozi javni poziv. Dodeljena so
LokalPatriotu za izvedbo programa NPV. Realizacija v letu 2008 je znašala 20.000 EUR
(indeks realizacije 100,00).
05 084 012 Obletnice rojstva pomembnih Novomeš anov
Sredstva so namenjena obeleževanju pomembnih obletnic znanih Novomeš anov. V letu
2008 smo obeleževali 500. obletnico rojstva Primoža Trubarja in 110. obletnico rojstva
Antona Podbevška. Razpisali smo 5.000 EUR preko javnega poziva. Prispele so 3 vloge,
vendar smo javni poziv razveljavili zaradi var evalnih ukrepov MO Novo mesto.
05 086 001 Interventna sredstva za zaš ito etnološke dediš ine
Po Zakonu o varstvu kulturne dediš ine (Ur. l. RS, št. 16/08) je lokalna skupnost dolžna
skrbeti za premi no in nepremi no dediš ino. Sredstva so namenjena za ohranjanje in
restavracijo etnoloških predmetov in zbirk. Sredstva se izpla ujejo na osnovi županovega
sklepa in pogodbe z Dolenjskim muzejem. Realizacija v letu 2008 je znašala 4.500 EUR
(indeks realizacije 100,00).
05 086 002 Akcije zaš ite kulturne dediš ine
Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediš ine (Ur. l. RS, št. 16/08) so z županovim
sklepom in pogodbo sredstva dodeljena Zavodu za varstvo kulturne dediš ine, OE Novo
mesto. ZVKDS na osnovi strokovnih podlag dolo a prioritetne konservatorske in
restavratorske posege v kapiteljski stolni cerkvi Sv. Nikolaja ter v cerkvi Sv. Mihaela v
Šmihelu v Novem mestu. Realizacija v letu 2008 je znašala 21.945,90 EUR, v leto 2009 se
prenese 23.554,10 EUR (indeks realizacije 100,00).
05 086 003 Arheološka izkopavanja – Kapiteljska njiva
Zakon o zaš iti kulturne dediš ine nalaga lokalni skupnosti skrb za kulturno dediš ino.
Sredstva v tej postavki so namenjena arheološkim izkopavanjem na Kapiteljski njivi na
Marofu, ki je izjemno bogato najdiš e ne samo v slovenskem temve v mednarodnem
prostoru. Sredstva so dodeljena na osnovi županovega sklepa in pogodbe o arheološkem
izkopavanju na Marofu in je sklenjena z Dolenjskim muzejem. Realizacija je v letu 2008
znašala 7.000 EUR (indeks realizacije 100,00).
05 086 004 Projekt Evropska prestolnica kulture
MO Novo mesto je partnerica pri projektu Evropska prestolnica kulture 2012, katere nosilka
je MO Maribor s še štirimi ob inami (MO Ptuj, Murska Sobota, Velenje, Slovenj Gradec).
Sredstva so namenjena kritju skupnih stroškov partnerskih ob in, ki so opredeljeni v
skupnem sporazumu, ki so ga podpisali župani teh ob in. V letu 2008 so kriti stroški tiskanja
knjige v angleš ini, ki je bila del dokumentacije pri prijavi v Bruslju, pogodbeni stroški ter
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potni stroški v Bruselj na zagovor pred evropsko komisijo. Realizacija v letu 2008 je bila
7.510,33 (indeks realizacije 37,55).

07

INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

07 097 002

Tehni na kultura

Višina razpisanih sredstev je znašala 4.000 EUR. Prispele so 4 vloge. Javni razpis je bil
razveljavljen zaradi var evalnih ukrepov MO Novo mesto.
07 097 003 Mladinski projekti
Sredstva se razdelijo preko javnega razpisa. Višina razpisanih sredstev je znašala
9.000 EUR. Na razpis je prispelo 12 vlog. Vsebina projektov je bila namenjena mladim in je
zajemala naslednja podro ja: prepre evanje zasvojenosti, socialno varstvo, zdravstveno
varstvo, zmanjševanje nasilja, prostovoljno delo, kulturna dejavnost mladih, prepre evanje
nasilja, druge izobraževalne dejavnosti, družabni programi, mednarodno sodelovanje mladih,
idr. Realizacija v letu 2008 je znašala 9.170 EUR (indeks realizacije 91,70).
07 097 004 Sofinanciranje mladinskih programov
Sredstva smo razpisali preko javnega razpisa za podro je mladinskih programov (zaklju ene
celote, ki potekajo kontinuirano ve let) v dveh delih. Višina razpisanih sredstev je v 1. delu
razpisa znašala 16.000 EUR in smo ga zaradi var evalnih ukrepov MO Novo mesto
razveljavili. Prispelo je 5 vlog. V 2. delu smo razpisali 14.000 EUR za izvedbo programa Brez
megle v glavi, ki je bil namenjen bodo im mentorjem za delo z otroci in mladimi. Na razpis je
prispela 1 vloga, vendar zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev na program
Brez megle v glavi sredstev nismo razdelili. Realizacija sredstev v letu 2008 je znašala
37.265,70 EUR (indeks realizacije 76,05). Ta sredstva so bila prenesena iz leta 2007 v leto
2008.
07 097 006 Mladinska infrastruktura
Sredstva so razdeljena preko javnega razpisa. Višini razpisanih sredstev je znašala
11.300 EUR. Namenjena so sofinanciranju in razvijanju dejavnosti in programov v
mladinskem hotelu. Na razpis je prispela ena vloga. Realizacija sredstev je v letu 2008
znašala 11.300 EUR (indeks realizacije 100,00).
07 097 008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti
Sredstva so razdeljena preko javnega razpisa. Višina razpisanih sredstev je znašala
8.200 EUR. Na razpis je prispela 1 vloga. Sredstva so namenjena sofinanciranju redni
dejavnosti študentskih društev, katera organizirajo razli ne prireditve, vklju ujejo mlade v
razli ne socialne programe, pripravlja izobraževanje mladih, Infoto ka. Realizacija sredstev
je v letu 2008 znašala 26.978,17 EUR (indeks realizacije 99,91) zaradi prenosa pla ila iz leta
2007 v leto 2008.
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07 097 009 Ve dnevni mednarodni glasbeni festival
Sredstva so razdeljena preko javnega razpisa. Višina razpisanih sredstev je znašala
19.000 EUR. Na razpis je prispela ena vloga. Sredstva so namenjena sofinanciranju
mednarodnih glasbenih festivalov, ki potekajo v ob ini in imajo ve letno tradicijo uspešnega
delovanja. Realizacija sredstev je znašala 19.000 EUR (indeks realizacije 100,00).

08

SOCIALNO VARSTVO

08 109 006

Programi socialnega varstva

Na osnovi pravilnika o postopkih za izvrševanje prora una RS Slovenije in preko javnega
razpisa je bilo za sofinanciranje letnih programov oziroma projektov finan no podprtih 47
dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomo , invalidskih organizacij in drugih
organizacij, ki s svojo dejavnostjo prepre ujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave
posameznikov oz. skupin ob anov. Ob inski delež v višini 92.000 EUR predstavlja okrog 6 %
vrednosti prijavljenih programov. Te organizacije združujejo preko 26.000 lanov,1.500
prostovoljcev in 31 delavcev (redno zaposleni in delavci preko javnih del). Programi
izvajalcev in posamezni projekti predstavljajo pomembno dopolnitev programov javnih
zavodov na tem podro ju.
08 107 002 Enkratne denarne pomo i
Mestna ob ina že vrsto let zagotavlja sredstva za enkratne denarne pomo i, s katerimi se
vsaj delno blažijo socialne stiske ob anov, ki so na robu preživetja in za letovanje otrok iz
socialno ogroženih družin. Pravilnik o enkratnih denarnih pomo eh ureja postopek
dodeljevanja pomo i in vrste pomo i in sicer pomo pri nakupu šolskih potrebš in, ozimnice,
kurjave, subvencije šole v naravi in letovanja otrok. V letu 2008 je enkratno denarno pomo
prejel 201 upravi enec in za letovanje 145 otrok v višini 68 EUR.
08 109 007

Javna dela

V letu 2008 je bilo sofinanciranih 13 programov javnih del s podro ja socialnega varstva, v
katere je vklju enih 16 delavcev od IV. do VII. stopnje izobrazbe. Mestna ob ina Novo
mesto je kot naro nik javnih del krila stroške razlike do izhodiš nih pla za brezposelne
osebe v višini od 40 do 60 % po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo.
08 109 001 Splošni socialni zavodi
V devetih splošnih socialnih zavodih je bilo decembra 2008 nastanjenih 48 ob anov MO NM,
za katere je ob ina zagotavljala pla ilo ali dopla ilo oskrbnih stroškov, ker sami ali njihovi
preživninski zavezanci niso imeli zadostnih sredstev za pla ilo institucionalnega varstva. V ta
namen je bilo porabljenih 254.893 EUR sredstev.
08 109 002 Posebni socialni zavodi
V petih posebnih socialnih zavodih in stanovanjski skupnosti Vezi Postojna, ki so namenjeni
varstvu težje in težko duševno ter telesno prizadetih odraslih oseb, je bilo leta 2008
nameš enih 11 ob anov MO NM. Poraba sredstev je bila v višini 56.322 EUR.
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08 109 003 Varstveno delovni center Novo mesto
V VDC-ju je bilo decembra 2008 nameš enih 22 duševno prizadetih ob anov MO NM, za
katere je ob ina dopla evala oskrbne stroške zavoda v skupni vrednosti 91.468 EUR.
08 109 010 Družinski pomo nik
Družinski pomo nik ima na podlagi zakona pravico do delnega pla ila za izgubljeni dohodek
v višini minimalne pla e oziroma sorazmernega dela pla ila za izgubljeni dohodek v primeru
dela s krajšim delovnim asom od polnega. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z
odlo bo odlo i pristojni Center za socialno delo. V letu 2008 smo imeli 13 družinskih
pomo nikov. V ta namen je bilo porabljenih 89.536 EUR sredstev.
08 109 005 Pomo na domu
V letu 2008 je bilo 141 uporabnikov pomo i na domu Ve ji delež pla ila storitev je bil
porabljen za osebe s statusom invalida oziroma druge invalidne osebe, ki jim je priznana do
tuje nege in pomo i. Ob ina je na podlagi sklepa ob inskega sveta subvencionirala tudi
dostavo enega toplega obroka na dan ostarelim in bolnim ob anom, kar je bilo med
uporabniki zelo pozitivno sprejeto, še posebej pri tistih, ki bivajo v odro nejših krajih ob ine.

09

ROMI

09 091 101 Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)
Za predšolsko vzgojo je bilo namenjenih 104.430,47 EUR. Od tega sta se do 31. 8. 2008
financirala 2 oddelka, 28 otrok in 2 zaposleni delavki. Od 1. 9. 2008 pa v dveh oddelkih
uveden poldnevni program za 28 otrok in 4,5 zaposlenih delavcev in sicer v višini
91.647,76 EUR.
Za najemnino objekta namenjenega predšolski vzgoji v Brezju 8 je bilo v letu 2008
zagotovljenih 50.376 EUR.
09 091 201 U na pomo u encem v OŠ
Sredstva v višini 48.821,03 EUR so bila namenjena OŠ Bršljin za financiranje pla in drugih
osebnih prejemkov (41.531,73 EUR), prispevkov, davkov in premij za dodatno pokojninsko
zavarovanje (7.289,30 EUR) za dve strokovni delavki, ki nudita u no pomo u encem
Romom od 1. do 9. razreda.
09 091202
Fizi no varovanje OŠ Bršljin
V letu 2008 so bili pla ani stroški fizi nega varovanja OŠ Bršljin v višini 8.171,31 EUR,
nepla ane pa so ostale obveznosti v višini 3.115,20 EUR.
09 096 001 Prevoz u encev s šolskimi kombiji
OŠ Dragotin Kette in OŠ Šmihel sta vozili u ence Rome v šolo s šolskimi kombiji. V letu
2008 so bili pla ani stroški prevozov v višini 2.058,84 EUR. Nepla ani so stroški od
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septembra do decembra 2008 v višini 1.304,00 EUR. Tu so zajeti samo tisti prevozi, ki se
opravijo izklju no za u ence Rome.
09 096 002 Prevoz u encev – javna prevozna sredstva
Pri OŠ Bršljin je za u ence Rome organizirana jutranja vožnja in dve vožnji po pouku z
avtobusom iz naselja Brezje v OŠ Bršljin in obratno. V letu 2008 so bili pla ani stroški v
višini 5.200,79 EUR, nepla ani so ostali ra uni od marca do decembra v višini
5.736,12 EUR, ki bodo pla ani v letu 2009.
09 095 002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Romov
Programe je izvajal RIC, s katerim je bila sklenjena pogodba v višini 8.500,00 EUR. Po
pogodbi so se sofinancirali programi izobraževanja odraslih Romov, ki so namenjeni
predvsem socializaciji odraslih Romov. V okviru programov socializacije so se izvajale
aktivnosti kot so: motiviranje za ve je vklju evanje odraslih Romov v izobraževanje,
spoznavanje poklicev v skladu s konceptom poklicne orientacije, motiviranje za u enje in
razvijanje u nih spretnosti, širjenje bralne kulture, zdravstvena preventiva in zdrav na in
življenja, pomo Romom, ki se vklju ujejo v šolanje in informiranje in svetovanje pred, med in
po izobraževanju. Sredstva po pogodbi RIC-u v letu 2008 niso bila pla ana, kar pomeni, da
jih bomo morali zagotoviti v letu 2009.
09 106 001 Stanovanjsko reševanje Romov
Sredstva iz te postavke v višini 14.357 EUR so bila namenjena za vzdrževanje in adaptacijo
objektov v romskih naseljih in urejanje naselja Brezje.

10

ZDRAVSTVO

10 076 001 Mrliško pregledna služba
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolo a, da ob ina zagotavlja
mrliško pregledno službo. Organizacija in skrb za delovanje te službe obsega storitve
mrliških ogledov, sanitarne obdukcije, analize (alkoholometri ne in toksikološke), ki jih
predpiše zdravnik obducent v zvezi z razjasnitvijo vzroka smrti pokojnika (ki je imel zadnje
stalno prebivališ e v naši ob ini), prevoze pokojnika (ter ostale storitve v zvezi s prevozom
pokojnikov). Porabljenih je bilo 28.257,40 EUR.
10 076 002

Preventivni programi zdravja

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (8. len) ob ini nalaga, da
oblikuje in uresni uje programe za krepitev zdravja prebivalstva in zagotavlja prora unska
sredstva za te programe. V skladu s tem Mestna ob ina Novo mesto od leta 2005 vsakoletno
izvede javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja. Razpisana
sredstva se razdelijo po internem aktu - Pravilniku o kriterijih za dodeljevanje sredstev na
podro ju družbenih dejavnosti. Strokovna komisija je od 17 prijav potrdila vse projekte za
sofinanciranje. Porabljenih je bilo 7.309,55 EUR.
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10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih ob anov
Mestna ob ina Novo mesto je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju dolžna zagotavljati obvezno zdravstveno zavarovanje osebam brez prihodkov in
premoženja, s stalnim prebivališ em v MO NM. Na dan 31. 12. 2008 smo imeli evidentiranih
1151 aktivnih zavarovancev, od tega v teko em letu na novo prijavljenih 540 nosilcev
zavarovanja. K temu številu pa je potrebno prišteti še prijave družinskih lanov nosilcev
zavarovanja. Mese na premija za zavarovanca je v letu 2008 znašala 24,42 EUR. Ve ji
delež predstavljajo predvsem Romi, mlajša populacija, ki aka na prvo oziroma ponovno
zaposlitev in študentje, ki v teko em šolskem letu nimajo statusa študenta. Porabljenih je bilo
280.800,51 EUR.
10 074001
LAS za prepre evanje zasvojenosti
Sredstva so bila namenjena financiranju preventivnih projektov na podro ju zasvojenosti, ki
jih je skupina LAS izvajala skladno s sprejetim akcijskim na rtom dela za leto 2008. Višina
sredstev je znašala 17.000 EUR, ki so bila razpisana v namen iskanja najustreznejšega
izvajalca, ki bi s programom delovanja na podro ju zasvojenosti celovito zaobjel
problematiko. V letu 2008 je bilo izbrano Društvo Sre anje, z referencami ve letnega
delovanja v novomeški lokalni skupnosti, ki je izvedlo v javnem razpisu dolo ene preventivne
in kurativne dejavnosti.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST
11 049 001 Avtobusna postaja
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za redno (letno in zimsko) iš enje avtobusne
postaje, redno vzdrževanje zelenih površin in vzdrževanje in iš enje sanitarij na avtobusni
postaji. Del sredstev je bil namenjen tudi za obnovo zaradi vandalizma poškodovanih
sanitarij na avtobusni postaji. Mestna ob ina Novo mesto in VEOLIA Transport imata
sklenjeno pogodbo o ureditvi pravic in obveznosti pri uporabi, obratovanju in vzdrževanju
kompleksa avtobusne postaje. Na podlagi pogodbe Mestna ob ina Novo mesto krije
sorazmeren del stroškov za zagotavljanje reda, urejenosti in isto e v objektu oziroma na
avtobusni postaji v deležih dogovorjenih v pogodbi.
11 049 002 Vodnjak na Glavnem trgu
Del sredstev je bilo porabljenih za vodo in komunalne storitve, ter del za teko e vzdrževanje
in manjša popravila vodnjakov. V realizaciji je zajet tudi prenos obveznosti iz leta 2007. V
letu 2008 so bile iz naslova vzdrževanja vodnjaka tudi v celoti zamenjane vse inštalacije na
vodnjaku na Glavnem trgu. Vodnjak je bil tudi v celoti o iš en vodnega kamna, ter
obnovljene so bile rke na napisu. Teko e vzdrževanje vodnjakov pa predstavlja iš enje
vodnjakov, zapiranje in odpiranje le teh jeseni in spomladi. 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 »Novi trg«.
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11 049 003 Železniški prehodi
Sredstva so bila namenjena pla ilu sodne izvršbe za vzdrževanje železniških prehodov.
Glede na novo zakonodajo vzdrževalcu cest ni potrebno vzdrževati neposredne železniške
prehode, zato v prihodnje ne bo ve stroškov za vzdrževanje železniških prehodov.
11 049 004 Obnova parkovne opreme
Sredstva so bila porabljena za obnovo stopnic na obmo ju pešpoti po Mesti ob ini Novo
mesto. Stopnice so bile v celoti sanirane na Skalickega ulici (obnova robnikov in zidarska
popravila stopnic), na Školovi ulici, Ulici Marjana Kozine in na Šmihelski cesti - premaz in
globinsko iš enje ter varjenje in barvanje ograje. Sanacija stopniš a Nad mlini je zajemala
obnovo celotnega pohodnega dela. Pri sanaciji stopniš a pri Domu upokojencev pa je bilo
potrebno izvesti polaganje robnikov ob robu in celotna obnova pohodnih ploskev. Na
stopniš u na Kolodvorski ulici pri železniški postaji, pa je bilo potrebno v celoti odstraniti
stopnice, zamenjati robnike ter obnoviti uni ene pohodne dele.
11 049 006 Druge naloge komunalnega gospodarstva
Sredstva so bila porabljena za popla ilo zapadlih obveznosti iz leta 2007 (izdelava ortofoto
na rtov za del obmo ja MO Novo mesto ter za pla ilo ra unov Zavoda za zdravstveno
varovanje (vaški vodovodi).
11 049 007 Izdelava projekta stati ne sanacije mestnega obzidja – Šance
Potrebno je sanirati staro mestno obzidje – Šance. Pri pristojnemu podjetju smo naro ili
izdelavo projekta stati ne sanacije. Projekt nam je bil predan marca 2008 . Projektantska
ocena stroškov znaša 173.299 EUR (z DDV). V planu smo imeli še pridobitev gradbenega
dovoljenja ter izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, kar pa zaradi
pomanjkanja sredstev ni bilo realizirano.
V letu 2008 se je rešila tudi problematika lastništva. Tako je Škofija Mestni ob ini Novo
mesto dala stavbno pravico na obzidju, da bomo lahko pridobili gradbeno dovoljenje. Pred
tem pa bomo morali naro iti še projekt elektroinštalacij, ker preko zidu poteka
visokonapetostni vod. Vrednost tega projekta znaša 1.680 EUR. Projekt bomo naro ili po
sprejemu prora una 2009, ker je bila postavka v letu 2009 v celoti realizirana
(9.953,34 EUR).
Izvedbo predvidevamo v letu 2010 v kolikor bodo zagotovljena potrebna sredstva.
11 049 009 Ureditev pešpoti
V letu 2008 je bil del sredstev porabljen za ureditev zaraš ene pešpoti ob Šancah ter
odstraniti grmovje in drevje, ki se je razraslo na tem obmo ju. Ostali del sredstev pa je bil
porabljen za pla ilo prenesenih obveznosti iz leta 2007 in sicer so prenesene obveznosti
zajemale celotno drugo fazo obnove mostu v Ragov log.
11 051 001
iš enje javnih površin
Sredstva so bila namenjena za iš enje in zimsko iš enje javnih površin. V iš enje preko
80.000 m2 javnih površin je vklju eno poleg rednega iš enja in pometanja, tudi pometanje,
pospravljanje odpadkov in opravila, ki niso vklju ena v redno vzdrževanje ob dodatnih
prireditvah in kulturnih dogodkih. Zimsko iš enje pa zajema, ro no in strojno odstranjevanje
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snega v zimskem asu, material za posipavanje in pripravljenost na domu v asu izvajanja
zimske službe.
11 051 003 Javne sanitarije
Sredstva smo namenili za vzdrževanje in zaposlenega v javnih sanitarijah v Novem mestu.
Zardi nelikvidnosti prora una ni bil realiziran projekt celotne prenove javnih sanitarij.
11 051 007 Investicijski odhodki CeROD II.
Na tej postavki za leto 2008 ni bilo predvidenih sredstev.
11 052 001 Investicijski odhodki – kanalizacija v KS Brusnice
Skladno s poslovnim planom javnega podjetja Komunala Novo mesto se je s planiranimi
sredstvi dokon ala izgradnja kanalizacijskega sistema ter rekonstrukcija dotrajanih
vodovodnih cevovodov KS Brusnice.
11 052 002 Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi
V skladu s poslovnim planom JP Komunala Novo mesto so bila sredstva porabljena za
izgradnjo in dokon anje kanalizacijskih sistemov pri naslednjih investicijah:
• kanalizacija Ragovska ulica,
• kanalizacija v KS Regr a vas,
• kanalizacija v KS Gotna vas,
• kanalizacija Bu na vas,
• kanalizacija Zaj ji Vrh v KS Dolž,
• kanalizacija Brod v KS Drska,
• Kanalizacija Muhaber.
11 052 003 Investicijski odhodki v romskih naseljih
Na podlagi odobrenih sredstev za sofinanciranje osnovne komunalne infrastrukture v
romskih naseljih so bile realizirane naslednje investicije:
• izgradnja kanalizacijskega sistema v romskem naselju Brezje
• izgradnja kanalizacijskega sistema v romskem naselju Šmihel.
11 052 005 Investicijski odhodki - okoljska dajatev
Sredstva so bila porabljena za popla ilo prenesenih obveznosti iz preteklega prora unskega
obdobja ter za dokon anje naslednjih investicij:
• kanalizacija Ragovo v KS Majde Šilc,
• Kanalizacija Gabrje.
Dela pri izgradnji kanalizacije Petelinjek so le delno realizirana zaradi zapletov pri sami
izgradnji in se nadaljujejo v letu 2009.
11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin
Sredstva so namenjena za vzdrževanje zelenih površin. Urejanje zelenih površin obsega
urejanje zelenih javnih površin z višjim standardom vzdrževanja (10 x letno) kot so igriš a,
zelenice ipd in sprehajališ a z nižjim standardom vzdrževanja (3 x letno): Kettejev drevored,
Zupan i evo sprehajališ e, park EU, sprehajališ e Primicove Julije, Mordaksovo
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sprehajališ e in Ragov log. V letu 2008 so bila sredstva iz naslova vzdrževanje zelenih
površin, poleg rednih del, porabljena tudi za sanacijo visoko rasto ih dreves na obmo ju
blokovskih naselij.
11 062 001 Prenova mestnega jedra
Sredstva so bila porabljena za pla ilo odškodnin, ki so nastale zaradi realizacija projekta
KARE II.
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 pla a upravi enec oz. naro nik. Dostava
vode gospodinjstvom se izvaja na podro ju, kjer ni možnosti priklopa na javno vodovodno
omrežje.
11 063 002 Investicijski odhodki – vodovodni sistemi
Na podro ju vodooskrbe so bila sredstva realizirana za izgradnjo vodovoda Gr evja.
Izgradnja vodovoda Gr evje je potekala po planu, dokon anje investicije pa je planirano v
letu 2009. Zaradi pritožbe neizbranega izvajalca na državni revizijski komisiji za revizijo
postopkov javnega naro anja, postavka ni bila finan no realizirana v celoti. Ostalih investicij
na podro ju vodooskrbe ni bilo planiranih.
11 063 003 Investicijski odhodki – rekonstrukcija C N
Pretežni del sredstev je bilo porabljenih za popla ilo prenesenih obveznosti iz prora unskega
obdobja za leto 2007. Izgradnja in rekonstrukcija istilne naprave Novo mesto je bila v letu
2008 v fazi priprave, zato so bila preostala sredstva porabljena za pripravo in dopolnitev
vloge za prijavo na sredstva iz kohezijskega sklada, ter za stroške priprave razpisne
dokumentacije za izvedbo javnega naro ila.
11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina
Sredstva so bila namenjena pla evanju stroškov elektri ne energije za javno razsvetljavo.
Zaradi pove ane cene energije in predvsem zaradi dograditve nove javne razsvetljave v
krajevnih skupnostih, znesek naraš a.
11 064 002 Javna razsvetljava – vzdrževanje
Sredstva iz te postavke so bila porabljena za redno vzdrževanje javne razsvetljave. Postavka
ni bila v celoti realizirana zaradi nelikvidnosti Mestne ob ine Novo mesto. Del sredstev je bil
prenesen iz leta 2007. Ostala sredstva so bila porabljena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del
na obstoje i oziroma novo zgrajeni javni razsvetljavi. Vzdrževalna dela obsegajo zamenjavo
okvarjenih delov (žarnice, kabli, varovalke, barvanje drogov) in najnujnejša popravila zaradi
vandalizma.
11 064 003 Javna razsvetljava – investicijsko vzdrževanje
Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa investicijskega vzdrževanja. V ta del
vzdrževanja javne razsvetljave so bila v letu 2008 zajeta sanacijska dela na poškodovanih
vodih (pretrgani kabli), prestavitve odjemnih mest, meritve z merilnim avtomobilom,
zamenjavo dotrajanih svetilk z var nimi žarnicami in pla ila priklju itev na omrežje javne
razsvetljave.
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12 PROMET
12 045 101 Subvencioniranje potniškega prometa
V letu 2008 je mestni potniški promet obratoval v okviru pogojev in zahtev iz koncesijske
pogodbe, ki je bila sklenjena v juliju leta 2006. Sredstva iz prora una za leto 2008 so bila
porabljena za izvajanje koncesije mestnega potniškega prometa v skladu z letnim planom.
Del sredstev je bil porabljen za poravnanje nepla anih obveznosti iz 2007. V okviru koncesije
so bile izvedene številne izboljšave za doseganje boljše dostopnosti javnega prevoza
ob anom in sicer uvedba deviacije linije 5 do Regr e vasi z dodatnimi odhodi za Podbreznik
in podaljšanje linije 1A do Malega Slatnika, kjer so krajani KS Mali Slatnik izrazili potrebo po
prevozih, kar se izvaja tudi v poletnih mesecih zaradi potreb po prevozu na delo. Izvedena je
bila tudi sprememba poteka linije 1A, ki sedaj omogo a prevoz tudi krajanom na obmo ju
Župnce, kjer je v okviru rekonstrukcije Ljubljanske ceste, urejeno obra ališ e za avtobuse z
integriranim zavetiš em za potnike. Vsem predšolskim otrokom v vzgojno-varstvenih zavodih
v Mestni ob ini Novo mesto smo ponudili možnost brezpla nega koriš enja ene povratne
vožnje z mestnim avtobusom, kar je ukrep, ki se izvaja že od leta 2003 in je dobro sprejet.
Natisnili smo nove zloženke z voznim redom MPP Novo mesto v mesecu septembru, ki je
vseboval spremembe v sistemu. V asu popolne zapore Kandijske ceste smo na osnovi
potreb zagotovili dodatne prevoze za šolarje zaradi zamud na cesti, katere je financiral
koncesionar. Ob zapori Šmarješke ceste smo prevoze prilagodili tako, da smo zagotovili
nemotene storitve na obmo ju zapore in hkrati im manj obremenili vzporedne prometnice.
Podobne ukrepe smo izvedli tudi v asu gradnje kanalizacijskega sistema v Muhaberju, ko je
bila cesta neprevozna. Vzporedno vsem preusmeritvam prometa zaradi del, smo uporabnike
obveš ali prek za to namenjenih sredstev obveš anja.
12 045 102
Urejanje mirujo ega prometa
Sredstva so namenjena za vzdrževanje in urejanje javnih parkirnih prostorov na obmo ju
ožjega in širšega mestnega jedra, drugih delih mesta in na obmo ju Mestne ob ine Novo
mesto, ki niso v vzdrževanju Komunale Novo mesto. Glede na pobude invalidskih organizacij
se bodo urejali tudi novi parkirni prostori za invalide. Enako tako bomo na obstoje ih javnih
pakirnih površinah sledili potrebam urejanja parkirnih prostorov za dostavna vozila in obnovo
parkirnih prostorov na Avtobusni postaji Novo mesto. Sredstva so namenjena tudi za tiskanje
raznih dovolilnic, ki jih je po odloku dolžna pripraviti in izdajati ob inska uprava. Na parkirnem
prostoru med Koštialovo ulico in Prisojno potjo smo uvedli režim kratkotrajnega parkiranja
(modra cona). Za ureditev parkiranja tovornih vozil in avtobusov smo uredili parkirni prostor
na Cikavi.
12 045 103
Urejanje kolesarskih stez
Razvoj kolesarskega prometa na obmo ju mesta Novo mesto in širše ter gradnja
posameznih odsekov državnih kolesarskih in lokalnih stez in poti zahteva, da se mora vsako
leto im ve pozornosti posve ati urejanju kolesarskega prometa zlasti pri vzdrževanju
kolesarskih površin. To zahteva pravilno ozna evanje in vodenju kolesarskega prometa ob
(samostojno vodenje) in na cestni infrastrukturi (vzporedno vodenje), ker je Mestna ob ina
odgovorna za varnost prometa na kolesarskih stezah. Na obmo ju Novega mesta je do
sedaj zgrajeno približno 23 km kolesarskih stez. Z razširitvijo kolesarske mreže se pove uje
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tudi število kolesarjev zaradi tega je potrebno zagotoviti pogoje za varno vožnjo zlasti za
najmlajše udeležence v prometu. Predvidena sredstva so bila porabljena za ureditev in
vzdrževanje kolesarskih stez (barvanje voznih površin v križiš ih, postavitev vertikalne
prometne signalizacije) zaradi lažjega in varnejšega poteka kolesarskega prometa v obmo ju
križiš in priklju evanjem kolesarskih stez na voziš e.
12 045 104
Signalizacija
Zakon o varnosti cestnega prometa dolo a, da javne in nekategorizirane ceste, ki se
uporabljajo za javni promet, 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. Prometna signalizacija se postavljala po
uradni dolžnosti, na zahtevo in predlog Policijske postaje Novo mesto, krajevnih skupnosti,
krajanov in drugimi dejavniki v prostoru s ciljem, da se izboljša in pove a varnost prometa. V
tem letu bomo nadaljevali s postavitvijo in izvedbo vertikalne in talne prometne signalizacije,
odpravo pomanjkljivosti na obvestilnih tablah uli nega sistema. Ena od prioritet bo
ozna evanje šol. Sredstva so se porabila za postavitev in izvedbo:
•
•
•
•
•

Vertikalna prometna signalizacija (prometni znaki za: nevarnost, izrecne odredbe in
obvestila).
Horizontalna prometna signalizacije (kolesarske steze, peš prehodi, vzdolžne rte,
parkirni prostori in prostori za invalide).
Obvestilna signalizacija (razne obvestilne table, uli ne table).
Prometna ogledala za izboljšanje preglednega trikotnika v križiš ih.
Za urejanje obmo ij omejene hitrosti po odredbah, ki jih je sprejela ob inska uprava.

12 045 105
Prometna varnost in preventiva
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo na ravni lokalne skupnosti organiziral in
povezoval delo raznih društev, zvez, šol, podjetij in institucij v zvezi z akcijami na izboljšanju
varnosti cestnega prometa. To so predvsem aktivnosti, ki razvijajo in uveljavljajo ukrepe za
pove anje varnosti na podro jih prometne vzgoje, izobraževanja, preventivnih akcij, varnih
šolskih poti, podajanje mnenj in ocen o prometnih ureditvah in raznih infrastrukturnih
projektov ipd).
SPVCP Mestne ob ine Novo mesto sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (DRSC Ljubljana), Policijsko postajo NM, ZŠAM Novo mesto, Vzgojno varstvenimi
zavodi in šolami. Sredstva se koristijo za posamezne aktivnosti, ki so dolo ena s planom za
teko e leto.
12 045 106
Semaforske naprave
V skladu z Zakonom o javnih cestah Mestne ob ina Novo mesto vzdržuje vse svetlobne
prometne znake (SPZ) v naseljih Mestne ob ine Novo mesto (semaforske naprave, svetlobni
znaki in prehodi za pešce z utripajo imi lu mi). SPZ vzdržuje koncesionar,
ELEKTROMEHANIKA, Gregori s.p., po pogodbi, ki je bila sklenjena v letu 2006.
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11 045 107
Arhitektonske ovire
Sredstva so namenjena odpravi arhitektonskih ovir na javnih prometnih površinah zlasti na
plo nikih v povezavi plo nik-prehodi za pešce in po potrebi gradnja manjših dostopnih
klan in. Zaradi prenosa finan ne obveznosti iz leta 2007 v leto 2008 nismo realizirali odpravo
teh ovir.
12 045 108 Avtobusna postajališ a
Sredstva so namenjena za vzdrževanje in urejanje talne in vertikalne prometne signalizacije,
zavetiš a za potnike in druge opreme, ki je sestavni del avtobusnega postajališ a. Ob
ob inskih cestah po katerih potekajo linije mestnega potniškega prometa je še veliko
avtobusnih postajališ , ki se nahajajo na voziš u cest. Obveza Mestne ob ine je, da se le ta
uredijo izven voziš cest in se na ta na in pove a varnost v prometu. Zaradi tega se bo del
sredstev namenil za izdelavo projektov PGD, PZI, za gradnjo avtobusnih postajališ s
potrebno infrastrukturo. Hkrati je bilo potrebno urediti varne in dostopne pešpoti do
avtobusnih postajališ in obra ališ , s ciljem izboljšanja nivoja storitev v mestnem potniškem
prometu.
12 045 109
Ureditev zaznamovanih prehodov za pešce
Sredstva so namenjena za urejanja varnih prehodov za pešce. Zaradi varnosti peš prometa
je prehode za pešce potrebno poleg talne in vertikalne signalizacije opremiti s predpisano
mo jo svetilke cestne razsvetljave, kar je zakonsko opredeljeno. V letu 2008 je na Seidlovi
cesti bil realiziran prehod za pešce s posebnim sistemom za varovanje pešcev (swareflex).
12 045 110
Urejanje fizi nih ovir za umirjanje prometa
V sklopu programa urejanja con »obmo je umirjene hitrosti« smo na ulici Ob Težki vodi
postavili fizi ne ukrepe za umirjanje prometa. Najve ji del sredstev se je porabil za
vzdrževanje že obstoje ih ukrepov.
12 045 111
Nacionalni program varnosti cestnega prometa
V Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011
(Skupaj za ve jo varnost), so postavljeni temeljni cilji in poti za uresni evanje, da se zmanjša
število smrtnih žrtev na cestah oziroma doseže vizija ni . Sredstva so bila namenjena izvedbi
raznih programov za izboljšanje varnost cestnega prometa. Posebno pozornost smo usmerili
na zbiranju podatkov o prometnih nesre ah, identifikaciji nevarnih mest, odsekov ali obmo ij,
ogroženih skupin, skrb za varne šolske poti, na rtovanje ukrepov, izvajanje ukrepov,
opazovanje u inkov in vrednotenje rezultatov.
12 045 401
Letališ e Pre na
Mestna ob ina Novo mesto mora kot solastnik letališ a Novo mesto v Pre ni in v skladu z
obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe o Upravljanju športnega letališ a Novo mesto
zagotavljati dolo ena sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela in investicijsko vzdrževanje.
Sredstva se bodo porabila za vzdrževalna dela, ki se nanašajo na vzdrževanje travnatih
površin, obnovo vzletno pristajalne steze, naprav za odvodnjavanje, ohranitev prostega
profila steze ipd.
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13 CESTNO GOSPODARSTVO
13 045 101 Vzdrževanje ob inskih cest
Vzdrževanje ob inskih cest obsega letno in zimsko vzdrževanje ter iš enje javnih površin
(ceste, plo niki, kolesarske steze, parkiriš a ob pokopališ ih v KS) in smo ga izvajali preko
pogodbenega izvajalca – koncesionarja CGP Novo mesto. Oddelek vodi naro ila, vrši nadzor
nad izvedenimi deli, nadzor nad obra uni ter vodi evidence.
Po Odloku o kategorizaciji ob inskih cest je na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto 408,74
km kategoriziranih cest, od tega 149,84 km lokalnih cest ter 258,90 km javnih poti.
Vzdrževanje kategoriziranih ob inskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni
posipi s soljo, intervencije, odvozi, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije,
zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, iš enje, popravila
cestne opreme …).
V sklopu vzdrževanja so potekale naslednje aktivnosti:
- opravljanje zimske službe od novembra – do aprila,
iš enje peskolovov in rešetk meteorne kanalizacije – po izvajanju zimske službe je bil
odstranjen pesek in ostale usedline,
- izvedba odvodnjavanja meteorne kanalizacije: K Roku, Ob Težki vodi, Šukljetova ulica,
Regr a vas, Šukljetova ulica, Podbevškova, Kandijska – parkiriš e, Suhadol, Trdinova,
Paha,
- asfaltiranje cest: Leskovec – Suhadol, Gabrje, Ašker eva, Nahtigalova, V. Orehek, Dol.
Lakovnice, Gor. Mraševo, Stari grad, Adami eva ul., Kapiteljska ulica,
- v sodelovanju s Komunalo Novo mesto, Istrabenz plini in Gratelom, smo zaklju ili dela in
asfaltirali ob inske ceste po kon ani rekonstrukciji vodovoda, kanalizacije in vgradnji
plinovoda ter opti nega kabla in sicer v; Srebrni ah, Malem Slatniku, Smre nikovi,
Trdinovi, Zaj ji vrh, Gabrje – Hrušica, Muhaber, Mej vrti, Kosova, Breg,
- izvedli smo sanacije na asfaltu v KS; Stopi e, Bu na vas, Bršljin, Pre na, Oto ec, Žabja
vas, Drska, Bir na vas, Uršna sela..,,
- sanirali smo najbolj poškodovane dele plo nikov;, Baj eva, Podbevškova, Kandijska 2x,
Gabrje..,
- izvedli smo popravila in zamenjavo pre nih dežnih rešetk; Na Loko, Drska, Nad mlini,
Kettejev drevored, Sokolska ulica, Ob potoku,
- dodali smo nove odbojne ograje; Jedinš ica, Župnca, Herinja vas, Trška gora,
- zgradili smo oporni kamniti zid v Gabrju, Na žago in ob Kandijski cesti,
- izvedli smo novo pleskanje železne ograje ob Seidlovi cesti,
- rekonstruirali smo spodnji ustroj voziš a z AB gredami na Trški Gori,
- izvedli smo obrezovanje dreves in grmi evja ob kategoriziranih cestah, predvsem ob
lokalnih cestah,
- sanirali smo pet avtobusnih postajališ in na novo postavili nova zavetiš a.
13 045 102 Popravilo mostov
K vzdrževanju ob inskih cest sodi tudi vzdrževanje objektov na cestni mreži, predvsem
mostov. Sem sodijo vsa popravila mostov, ki obsegajo: oplesk ograj, popravilo ograj,
popravilo lesenih mostov. Poleg manjših popravil, ki smo jih izvedli v rednem vzdrževanju,
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smo izvedli tudi letni pregled Kandijskega mosta, poro ilo bo osnova za sanacijo v
prihodnjem letu. Na omenjenem mostu smo izvedli tudi sanacijo hodnika za pešce, ki je bil
na dveh mestih porušen.
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 ob ini
Novo mesto je preko 100 km lokalnih cest, ki po posegu niso bile zamenji ene in zemljiško
knjižno urejene.
V smislu urejanja lastninskih razmerij smo izvedli meritve na posameznih odsekih ob inskih
cest in sicer; Gabrje, eš a vas – Groblje, Laze, Smolenja vas, Cerovci, Gotna vas in druge
ter izvedli pla ilo odškodnin za zemljiš a, ki so bile dolo ene na osnovi cenitev.
13 045 104 Obnova mejnikov ob javnih poteh
S temi sredstvi smo vzpostavili meje med javno in zasebno lastnino (ekspropiracije) in
postopoma odpravljamo neurejeno stanje iz preteklih desetletij.
Obnove mejnikov so prvi korak za nadaljnje rešitve na ob inskih cestah (ukrepi Inšpektorata,
odškodnine, ukinitve ...). Odmere: Žabja vas, Cerovci, Veliki Podljuben, Seidlova, Pre na,
Uršna sela, Gotna vas, Smolenja vas.
13 045 105 Vzdrževanje javnih objektov preko KS
Sredstva so bila namenjena vzdrževanju javnih površin v zunanjih krajevnih skupnostih, ki
niso zajeta v sistem letnega in zimskega vzdrževanja v okviru izvajanja dejavnosti v ob ini.
To so predvsem površine, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti in sicer igriš a, parkiriš a
pri pokopališ ih, dovozi do osnovnih šol in druge javne površine. Višina sredstev po
posameznih krajevnih skupnostih je dolo ena glede na ve kriterijev (velikost krajevne
skupnosti, število prebivalcev, …).
13 045 106 Vzdrževanje gozdnih cest
S temi sredstvi smo v letu 2008 vzdrževali gozdne ceste, 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 pla ujejo lastniki gozdov in Sklad
kmetijskih zemljiš in gozdov RS. Dela je izvajalo Gozdno gospodarstvo Novo mesto.
13 045 107 Projekti za investicije v cestno gospodarstvo
S temi sredstvi omogo amo pripravo tiste dokumentacije za rekonstrukcijo cest, ki se bodo
uvrš ale v prora un v naslednjih letih. V letu 2008 so bili pla ani stroški izdelave projektno
tehni ne dokumentacije za rekonstrukcijo LC ceste rmošnjice - Stopi e - Vel. Orehek,
rekonstrukcijo ceste Ratež – V. Brusnice in DIP za rmošnjice – Stopi e - Dolž.
13 045 108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest
Sredstva so bila namenjena za preplastitev ob inskih cest in sicer Lebanove ulice,
Adami eve ulice in Prešernovega trga.
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13 045 110 Obnove ob inskih cest
Sredstva so bila namenjena za odkupe zemljiš in za rekonstrukcijo cest: Seidlove,
Smre nikove, Bršljin, rmošnjice pri Stopi ah, Mali Orehek, Pangr Grm – Gabrje in
Koštialove.
13 045 111 Novogradnje - državne ceste
Predvidena sredstva so bila namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri gradnji državnih
cest oziroma za odkupe zemljiš in sicer za izgradnjo Šmihelske in Ljubljanske ceste.
Predvidena sredstva so bila namenjena tudi za zagotavljanje lastnega deleža pri gradnji
državnih cest oziroma za odkupe zemljiš za izgradnjo odseka avtocesta Ma kovec –
Lešnica (Deviacija 1-12).
13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste
Predvidena sredstva so bila namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri rekonstrukciji
državnih cest in sicer za projekte, odkupe zemljiš ter za samo gradnjo, za ceste; Topliška,
Kandijska, Šmarješka cesta, Male Brusnice – Velike Brusnice in Ratež – Male Brusnice.

14 KMETIJSTVO
V Mestni ob ini Novo mesto smo tudi v letu 2008 na podro ju kmetijstva izvajali ukrepe
kmetijske strukturne politike, ki jih opredeljuje Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 55/03-UPB1).
Tako je bil, skladno z v letu 2007 sprejetim Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Mestni ob ini Novo mesto za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. l.
RS, št. 51/07), objavljen in izveden Javni razpis za dodelitev finan nih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni ob ini Novo mesto v letu 2008 (Ur. l. RS, št. 29/08).
Razpisanih je bilo osem ukrepov, razvidnih iz preglednice 1, v skupni višini 224.000,00 EUR.
Vloge za navedene ukrepe s podro ja kmetijstva in razvoja podeželja je oddalo 163
upravi encev, kar pomeni znatno pove anje števila vlagateljev v primerjavi z letom 2007
(140 vlog). Zaradi spremenjene zakonodaje (državne pomo i) so morali upravi enci, ki so
oddali vloge in je bilo njihovi vlogi ugodeno, ponovno vložiti zahtevek za izpla ilo sredstev z
vsemi potrebnimi prilogami. Tako je strokovna služba oz. strokovna komisija obravnavala
posameznega upravi enca v dveh postopkih: najprej postopek obravnave vloge za odobritev
sredstev, v drugem delu pa je potekala obdelava vloge - zahtevka posameznega
upravi enca pred izpla ilom sredstev. V tem je tudi vzrok za razliko v višini s pogodbo
odobrenimi sredstvi in izpla animi sredstvi (razvidno iz preglednice 1).
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Preglednica 1: Realizacija prora una za podro je kmetijstva v letu 2008
PRORA .
POST.
14042102
14042107
14042108
14042110
14042111
14042114

14041115
14042117

OPIS
Investicije v dop. dejav.
v kmetijstvu - de minimis
Štipendiranje
bodo ih
naslednikov kmetij
Pla ilo
zavarovalnih
premij
Upravljanje
s
kmetijskimi zemljiš i
Zato iš e za zapuš ene
živali
Investicije v kmetijska
gospodarstva - nakup
strojev
in
opreme,
ureditve kmet. zemljiš
Zaokrožitve zemljiš
Zagotavljanje tehni ne
podpore v kmetijstvu

PRORA .

VLOGE

POGODBE

IZPLA .

166,67

ŠT.
VLOG
1

4.500,00

166,67

166,67

5.000,00

5.000,00

1

5.000,00

5.000,00

9.500,00

10.705,68

29

10.705,68

9.532,79

1.000,00

440,40

_

_

440,40

27.000,00

_

_

_

26.996,37

137.000,00

169.315,87

139

160.451,08

147.487,83

5.000,00
60.000,00

2.972,41
52.433,68

3
23

2.972,41
52.433,68

2.972,41
52.329,70

14 042 102 Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje le ene dopolnilne dejavnosti na kmetiji –
predelave, obdelave in dodelave lesa.
14 042 107 Štipendiranje bodo ih naslednikov kmetij
Sredstva so bila razdeljena 1devetnajstim dijakom kmetijske šole Grm Novo mesto.
Postopek in merila za pridobitev sredstev v enkratnem znesku je izpeljala kmetijska šola Grm
Novo mesto, o emer je pripravila tudi poro ilo.
14 042 108 Pla ilo zavarovalnih premij
Ukrep je bil namenjen za zavarovanje posevkov, plodov in živali, za kar smo prejeli 29 vlog.
14 042 110
Upravljanje s kmetijskimi zemljiš i
Sredstva na prora unski postavki upravljanje s kmetijskimi zemljiš i so bila namenjena za
postopke izvajanja gospodarjenja z gozdnimi zemljiš i.
14 042 111
Zato iš e za zapuš ene živali
Sredstva so bila namenjena imetniku zavetiš a za kritje stroškov namestitve in oskrbe
zapuš enih živali v zavetiš u, in sicer: pla ilu bivalnih prostorov (boksov), oskrbnine in dela
na terenu.
V letu 2008 je bilo v zavetiš e sprejetih 98 psov (25 manj kot v letu 2007), kar predstavlja
4.414 oskrbnih dni, skladno z zakonom pa je bilo obra unanih 2.539 dni. Oddanih je bilo 55
psov, poginilo je 12 psov, evtanazirnih pa je bilo 31 psov. Vzroki evtanazij: starost, bolezen,
agresivnost, bivanje ve kot 30 dni v zavetiš u (živalim v tem asu ni najden nov lastnik).
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Prora unska sredstva v letu 2008 niso bila namenjena oskrbi zapuš enih ma k (zavetiš e jih
je sprejelo 39), kar bi povzro ilo dodatne prora unske stroške. V reševanje problematike
zapuš enih ma k se je aktivno vklju evalo tudi Društvo za zaš ito živali Novo mesto.
14 042 114
Investicije v kmetijska gospodarstva
Za ukrep investicije v kmetijska gospodarstva smo prejeli vloge za nakup strojev in opreme
(139 vlog) in za ureditev zemljiš (19 vlog).
14 042 115 Zaokrožitve zemljiš
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje postopkov pri nakupih, menjavah in ostalih
združevanjih kmetijskih zemljiš s ciljem zaokroževanja kmetijske posesti. Vlogo je oddalo 5
upravi encev.
14 042 117
Zagotavljanje tehni ne podpore v kmetijstvu
Ukrep tehni na pomo je bil namenjen za sofinanciranje delovanja društev (14 društev,
izpla ano 28.282,29 EUR), izobraževanja, ki so jih za potrebe kmetovanja izvajala Kmetijsko
gozdarski zavod Novo mesto in Kmetijska šola Grm (izpla ano 23.322,41 EUR) in za ostalo
tehni no pomo (sofinanciranje državnega in svetovnega tekmovanja v oranju: izpla ano
725,00 EUR).
14 042 119
Izvajanje lokalne razvojne strategije
Sredstva za ta namen niso bila porabljena.

15 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO
15 041 101 Projekti na podro ju malega gospodarstva
Planirana sredstva v višini 47.600 EUR na tej postavki so bila realizirana v višini
21.356,02 EUR, oziroma 44,88 % in sicer za izvedbo in sofinanciranje razli nih programov
vzpodbujanja podjetništva, kot so: usposabljanje in izobraževanje za podjetnike, vav ersko
svetovanje, podjetniško svetovanje, podjetniške ideje, pripravo poslovnih na rtov in
investicijskih programov, inovativno dejavnost v podjetništvu in druge oblike promocijskih
aktivnosti vzpodbujanja podjetništva. Sredstva za nepla ane ra une v višini 17.228,65 EUR,
ki zaradi likvidnostnih težav MONM v letu 2008 niso bili poravnani, je potrebno zagotoviti v
prora unu MONM za leto 2009.
V sklopu te postavke so tudi sredstva dodeljena podjetnikom na podlagi izvedenega razpisa
za spodbujanje inovativne dejavnosti v podjetništvu v MO Novo mesto za leto 2008 v višini
25.040 EUR. Namen razpisa je spodbujanje inovacijske sposobnosti majhnih podjetij in
podjetnikov, razvoj inovativnega okolja, prenos znanja v tržne produkte, sodelovanje med
podjetniki in institucijami znanja, kreativnost, inovativnost, konkuren nost in nove
zaposlitvene možnosti. Sredstva za sofinanciranje so nepovratna in namenska ter lahko
znašajo najve 50 % upravi enih in izkazanih stroškov izbranih inovativnih predlogov, vendar
ne ve kot 3.130 EUR za posamezni inovativni predlog.
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Na razpis se je prijavilo 12 podjetij in podjetnikov. Komisija za inovacije je dne 19. 10. 2008
obravnavala vse prispele predloge in podala naslednji predlog za dodelitev sredstev enajstim
podetjem oziroma podjetnikom:
Zap.
št.

PODJETJE/PODJETNIK

INOVATIVNI
PREDLOG

1.

Akrobat d.o.o.

2.

Yurena d.o.o.

3.

ALFA-R d.o.o.

4.

Grafika d.o.o.

5.
6.

Infotehna d.o.o.
Mizarstvo Bogovi d.o.o.

7.

Studio D d.o.o.

8.

T-media d.o.o.

9.

Studio Vrtinec d.o.o

10.

Žagar d.o.o.

nov izdelek – trampolin
s streho
razvoj
storitve
–
interaktivna tabla
elektronika za digitalni
prikazovalnik
posodobitev priprave za
tisk
razvoj storitve za MSP
ra unalniško krmiljena
naprava za serijsko
proizvodnjo
vzpostavitev
portala
»lokalno.si«
razvoj storitve – spletna
aplikacija
uvedba
inovativne
tehnologije za gibljive
slike
razvoj novega izdelka –
konstrukcija in izdelava
orodja

SKUPAJ

ZNESEK
SOFINANCIRA
NJA (EUR)
3.130,00
3.130,00
3.130,00
2.480,00
3.130,00
3.130,00

3.130,00
1.300,00
2.480,00

3.130,00

25.040,00

15 041 103 Razvojni center Novo mesto
Postavka se nanaša na izvajanje programov spodbujanja podjetništva in inovativnosti,
projekta »Garancijska shema za Dolenjsko« in projekta »Mikrokrediti«, regionalnih razvojnih
projektov ter izvajanje nekaterih vsebinsko zaokroženih dejavnosti s podro ja pospeševanja
podjetništva preko Razvojnega centra Novo mesto. Iz planirana sredstva na tej postavki v
višini 103.300 EUR so bile poravnane le finan ne obveznosti po s tem namenom sklenjenih
pogodbah v višini 38.555,75 EUR, kar predstavlja 37,32 % realizacijo. Za nepla ane zapadle
finan ne obveznosti, ki so zapadle v pla ilo do konca leta 2008 v višini 38.830,52 EUR in
preostale pogodbene obveznosti bo potrebno zagotoviti sredstva v prora unu MONM za leto
2009.
15 041 104 Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov
Zaradi likvidnostnih težav MONM konec leta 2007, so bila Podjetniškemu centru Novo
mesto za pripravo dokumentacije za prijavo projekta »Gospodarsko središ e JV Slovenije«
in kandidiranje na evropska oziroma državna sredstva in izdelavo študije izvedljivosti, od
175.000 EUR izpla ana le sredstva v višini 100.000 EUR, preostala sredstva v višini
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75.000 EUR pa so bila zagotovljena s prora unom MONM za leto 2008 in v ta namen tudi
porabljena. Zato je bila ta postavka realizirana 100 %.
15 041 105 Garancijski sklad – vložek, dejavnost
Zaradi omejenih prora unskih sredstev je bila konec leta 2007 v zvezi s pove anjem vložka
Mestne ob ine Novo mesto v »Garancijsko shemo za Dolenjsko« sklenjena pogodba v višini
4.442 EUR, ki je bila finan no realizirana v za etku leta 2008. Dodatna sredstva v letu 2008
iz tega naslova niso bila odobrena, zato je so bila planirana sredstva na tej postavki v višini
5.000 EUR realizirana 88,84 %. Gre za sofinanciranje izvajanja že sprejetega ve letnega
poslovnega na rta - programi za podjetnike: izvajanje »Garancijske sheme za Dolenjsko« razpisi in podelitev investicijskih posojil ter garancij za podjetnike (nižje obrestne mere za
posojila, ugodnejše razmerje med obrestnimi merami za posojila in dane depozite, varnejše
poslovanje) in izvajanje projekta »Mikrokrediti«: posojila za samozaposlovanje in odpiranje
novih delovnih mest (nižje obrestne mere za posojila, im ugodnejše razmerje med
obrestnimi merami za posojila in dane depozite, varnejše poslovanje, nova delovna
mesta …).
15 041 107 Evropski projekt TASBOR
Projekt TASBOR (Stanje in potrebe podjetniškega usposabljanja v Sloveniji, Italiji in EU) je
financiran s sredstvi EU, nosilec projekta je GZS Maribor v sodelovanju s Slovenskim
gospodarskim in raziskovalnim združenjem (SGRZ) iz Bruslja, partnerji v projektu pa so
Center za poslovno usposabljanje (CPU), Mestni ob ini Novo mesto in Nova Gorica, Obrtna
zbornica Slovenije, GZS Murska Sobota in italijanski partner ECIPA Veneto. Projekt se je
za el oktobra 2006 in je bil kon an v marcu 2008. Cilj projekta je bil pove ati sposobnost
ponudnikom usposabljanja pri prepoznavanju potreb trga dela po podjetniških znanjih in
približati programe usposabljanja ciljnim skupinam ter izboljšati programe podjetniškega
usposabljanja. Delo je med drugim potekalo tudi na delavnicah, ki so bile organizirane v
razli nih krajih. MONM je s sredstvi, ki jih je dobila iz EU, pokrivala potne stroške sodelujo ih
na delavnicah.
Za navedeni projekt je bilo od planiranih 11.879 EUR v letu 2008 zagotovljenih 988,18 EUR.
Realizacija ne tej postavki je zato 8,3 %.
15 041 108 Projekt Heritage Trails Net
Mestna ob ina Novo mesto je preko RC Novo mesto sodelovala tudi pri pripravi projekta v
okviru Izvedbenega na rta RRP 2007-2009, v katerem sodeluje 19 lokalnih skupnosti JV
Slovenije, nosilka in prijaviteljica projekta pa je Ob ina Trebnje. Namen projekta je
vzpostaviti osnovno mrežo regijskih tematskih poti, navezava naravne in kulturne dediš ine
in ponudbe, digitalizacija tematskih poti in predstavitev na svetovnem spletu, opremljanje
info-to k to k z informacijsko podporo ter promocija ponudbe in obmo ja.
Projekt je uspešno kandidiral za sredstva SVLR na 2. razpisu.
Vrednost projekta je 548.700 EUR z DDV. Sodelujo e lokalne skupnosti zagotavljajo
sredstva za pla ilo DDV in minimalno lastno udeležbo, kar znaša skupaj 164.700 EUR. Klju
za razdelitev teh stroškov med ob ine so prebivalci (50 %), dolžina tematskih poti (30 %) in
to ke naravne in kulturne dediš ine (20 %). SVLR je zaprošen za sofinanciranje operacije v
višini 384.000 EUR. Projekt je bil izveden in predstavljen, kon an pa bo v za etku leta 2009.
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Projekt je zasnovan tako, da ga bodo lahko posamezne lokalne skupnosti (info-to ke)
dograjevale.
Za ta namen so bila s prora unom MONM v letu 2008 zagotovljena sredstva v višini
21.000 EUR, ki so bila v ta namen porabljena v višini 20.920 EUR, kar predstavlja 99,61 %
realizacijo.
15 041 110 Las Leader
V programskem obdobju 2007 – 2013 se bo v okviru 4. razvojne osi Programa razvoja
podeželja RS izvajal program Leader. Program je namenjen koriš enju razvojnih potencialov
na podeželju in nastajanju javno-zasebnih partnerstev. Program bo sofinanciran iz
evropskega sklada za razvoj podeželja.
Las (lokalna akcijska skupina) Dolenjske in Bele Krajine je v letu 2008 pridobila status
delujo e lokalne akcijske skupine. Vanjo je vklju enih 14 ob in v regiji (Dolenjska in BK). Za
upravljalca LAS je bi z odlo bo MKGP dolo en Razvojni center Novo mesto. V letu 2008 so
se aktivnosti nanašale na: vzpostavitev organizacijske sheme za koriš enje sredstev Leader,
priprava vloge za prijavo na razpis MKGP za izbor LAS, odobritev prvih projektov, ki so bil v
letu 2008 sofinancirani iz sredstev LEADER, spremljanje izvajanja projektov in poro anje na
MKGP.
15 041 109 Podjetništvo na varovanih obmo jih JV Slovenije
S projektom je Razvojni center Novo mesto kandidiral na 2. javni razpis za prednostno
usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".
V projekt je vklju enih 18 ob in iz obmo ja Dolenjske, Bele krajine in ko evsko-ribniške
subregije. Projekt se je za el izvajati v decembru 2007 , zaklju en pa je bil septembra 2008.
V sklopu projekta so bile naslednje aktivnosti:
- izdelava študije in izvedbenih na rtov razvoja podjetništva na varovanih obmo jih JV
Slovenije s konkretnimi izvedbenimi na rti na podro ju zidaniškega turizma, ebelarjenja in
trženja ebeljih izdelkov ter izdelavo strokovnih podlag za trženje in razširjanje produktov iz
varovanih obmo ij JVS,
- izdelavo spletnih strani za potrebe izvedbe projekta in ohranjanja trajnosti projekta
(www.podezelje.org),
- organizirana sejemska prireditev 24. in 25. 8. 2008,
- kontaktni televizijski oddaji in tri radijske oddaje,
- grafi no oblikovanje in tiska katalogov na temo zidaniškega turizma in ebelarstva.
Vse klju ne aktivnosti so bile izvedene v obsegu in rokih, dolo enih v podpisani pogodbi s
strani RC, SVLR in MONM.
Celotna vrednost projekta znaša 180.000 z DDV. Projekt je v višini 85 % (upravi enih
stroškov) sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. S prora unom
MONM za leto 2008 so bila zagotovljena sredstva v višini 12.103 EUR, ki so bila realizirana
100 %.
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16 TURIZEM
16 047 310 Zavod za turizem
Mestna ob ina Novo mesto je v letu 2008 iz prora una nakazala Zavodu za turizem
249.491 EUR.
V letu 2008 je bilo delo zavoda usmerjeno zlasti v naslednje aktivnosti:
A:
PROMOCIJA
S ciljem ve je prepoznavnosti mesta so bile za obiskovalce in prebivalce Novega mesta
izdane razglednice z 12 motivi Novega mesta. Razglednice so bile tiskane v nakladi
16.000 kom in so bile dobro sprejete. Avtor slikovnega gradiva je arhitekt Tomaž Levi ar.
Zavod je uredil spletno stran www.dolenjska.net, na kateri je predstavljena turisti na
ponudba Dolenjske. Redno vzdržuje ter ureja turisti ne informacije na spletni strani
www.novomesto.si, www.slovenia.info in na infomatu, nameš enem na zunanjem delu
prostora TIC-a.
Za namen turisti ne promocije in prepoznavnosti Novega mesta in širše regije je bila
izvedena študijska tura za novinarje, na obisku sta bila ameriški turisti ni vodi »Formmer's
Eastern Europe« Keith Brain in francoski novinar Emmanuel Gabey.
Zavod je sodeloval na sejmu Turizem in prosti as v Ljubljani, na sejmu Turizem in
podeželje, v Rovinju v okviru »Slovenske no i« predstavil turisti no podobo Dolenjske,
sodeloval na sejmu EKO BIS v Biha u in v okviru projekta Po poteh dediš ine Dolenjske in
Bele krajine predstavil turisti no ponudbo v Utrechtu na Nizozemskem. Skupaj z MO NM
smo uspešno predstavili turisti no pa tudi gospodarsko podobo naše ob ine na prazni nih
dnevih prijateljskega mesta Torun, s katerim nameravamo podpisati partnersko pogodbo.
Izveden je bil ponatis brošur Turisti ne informacije in koledar prireditev 2008, zloženke
Rudolfova pot ter zloženke Cvi ek. Zavod je sodeloval pri pripravi in izdaji brošure
Kolesarske poti in pešpoti (Terme Krka) in je tudi sozaložnik knjige Mesto situl, avtorja Rasta
Boži a.
Poleg zgoraj navedenega je zavod poskrbel za množico objav v tiskanih in elektronskih
medijih (oglasi, lanki, TV reportaž, radijska javljanja, sedem novinarskih konferenc itd.).
B:
PRIREDITVE
Zavod za turizem je v preteklem letu organiziral ali soorganiziral kar nekaj pomembnejših
turisti nih prireditev, in sicer:
- 36. Teden cvi ka, ki je potekal od 24. 5. do 1. 6. 2008,
- Martinovanje, ki je potekalo 10. 11. 2008,
- Galerija na prostem,
- Veseli december:
- Silvestrovanje na prostem – Glavni trg v Novem mestu,
- Izdelava elaborata novoletne osvetlitve mestnega jedra Novega mesta,
- Sodelovanje z Društvom prijateljev mladine Mojca (Miklavž, prihod in odhod dedka
Mraza),
- Sodelovanje pri drugih prireditvah (No na Krki, Evropski teden mobilnosti …)
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C:
TURISTI NO INFORMACIJSKA IN PRODAJNA DEJAVNOST
Turisti no informacijski center je v drugi polovici leta 2008 obiskalo 1.800 gostov, od tega je
bilo 1.333 tujih gostov, kar predstavlja 74 % vseh obiskov.
Zavod je v TIC-u pri el s prodajno dejavnostjo, in sicer s prodajo izdelkov doma e in
umetnostne obrti novomeške kerami arke in ebelarke Andreje Stankovi in Boruta
Šprajcerja ter steklenih izdelkov akademskega grafika Bojana Klan arja, ki imajo nalepko
Novomeški spominek. Poleg uporabnih in umetniških kerami nih ter steklenih izdelkov so v
prodaji še razglednice, majice in turisti ne vodnike ter nekaj drugih publikacij.
D:
RAZVOJNI PROJEKTI
V prvem letu delovanja je zavod skupaj s partnerji pripravil in izdelal dva projekta za
kandidiranje na evropska sredstva in sicer:
1. »Turizem on line« v sodelovanju s partnerji na slovenski in hrvaški strani (Karlova ka
Županija in Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma). Vrednost projekta je
ocenjena na 470.000 EUR, pri emer je predviden prispevek Zavoda za turizem Novo
mesto 4.200 EUR.
2. »Praznik dneva kolin Dolenjske in Bele krajine« ki kandidira za sredstva Leader + v
skupni vrednosti 82.458,60 EUR.
E:
SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI TD IN ZVEZE
Zavod za turizem Novo mesto je na podlagi pogodbe med Mestno ob ino Novo mesto in
Zavodom za turizem Novo mesto izvedel javni razpis za sofinanciranje programov turisti nih
društev, ki delujejo v Mestni ob ini Novo mesto za leto 2008. Na javni razpis se je prijavilo 9
društev. Skupno je bilo razdeljenih 29.997 EUR.

17 STAVBNA ZEMLJIŠ A
17 062 001 Pridobivanje stavbnih zemljiš
Sredstva na tej postavki v višini 2.616,91 EUR so bila porabljena za ureditev premoženjsko
pravnih odnosov s podjetjem Real d.o.o. po zaklju eni izgradnji stolpi ev na Seidlovi
ploš adi, kar glede na na rtovani znesek v višini 60.000 EUR predstavlja 4,36 % realizacijo.
17 062 003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljiš
Navedena prora unska postavka je bila realizirana le 7,25 %. Sredstva v višini 362 EUR od
planiranih 5.000 EUR so bila porabljena za pla ilo najemnine Skladu kmetijskih zemljiš in
gozdov RS za najem zemljiš na obmo ju OLN Jedinš ica, namenjenih za ureditev
rekreativne površin. Iz navedene postavke je bil predviden tudi pora un komunalnega
prispevka na tem obmo ju, za kar pa v letu 2008 še ni bilo izpolnjenih pogojev.
17 062 005 Komunalno opremljanje UN Bršljin
V letu 2008 se ni nadaljevalo z odkupi zemljiš , ki so potrebni za izvedbo nadaljnje faze
rekonstrukcije Ljubljanske ceste v Bršljinu, zato sredstva za ta namen niso bila porabljena.
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17 062 006 Izvedba ZN Adria
Sredstva na postavki so bila planirana za pla ilo obveznosti Mestne ob ine Novo mesto
Cestnemu in gradbenemu podjetju Novo mesto po izvensodni poravnavi. Mestna ob ina je
preko sodiš a uveljavljala pla ilo pogodbene kazni v skladu s pogodbo za adaptacijo OŠ
Stopi e in izgradnjo skupnega javnega infrastrukturnega omrežja v skladu z dolo ili ZN Adria
ter zamudnih obresti, CGP pa ima do MONM terjatev iz naslova nepla anih ra unov po
pogodbi z dne 3. 11. 2004.
Obveznost do CGP je bila poravnana šele v marcu 2009.
17 062 007 Izvedba ZN Podbreznik
Po ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z lastniki dolo enih zemljiš , je podjetje SCT d.d.
na podlagi sklenjene gradbene pogodbe z MONM iz leta 2006 in sklenjenih aneksih v letih
2007 in 2008, v letu 2008 v celoti dokon alo izgradnjo javnega infrastrukturnega omrežja za
potrebe tehnološkega parka, na rtovanega v 1. fazi.
V letu 2008 je podjetje IMOS d.d. iz Ljubljane v sodelovanju z MONM dokon alo tudi
nadgradnjo javnega infrastrukturnega omrežja predvidenega v 1. in 2. fazi predvsem za
potrebe blokovne gradnje, za kar je bila v letu 2007 sklenjena pogodba o oddaji gradnje.
Izvedene so bile tudi vse potrebne aktivnosti v zvezi s sklenitvijo služnostnih pogodb zaradi
pridobitve gradbenega dovoljenja za nadaljnjo izgradnjo meteorne kanalizacije do reke Krke.
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa je bila v letu 2008 za izvedbo meteorne kanalizacije
do reke Krke sklenjena pogodba s podjetjem IMOS. Meteorna kanalizacija do reke Krke je
bila izvedena v prvi polovici leta.
V teku je še parcelacija zemljiš po zaklju eni gradnji in dokon na ureditev lastništva z
lastniki zemljiš , po katerih je izvedeno infrastrukturno omrežje in pora un komunalnega
prispevka s podjetjem IMOS d.d.. V zvezi z novozgrajenim infrastrukturnim omrežjem pa je v
izdelavi program opremljanja po novi zakonodaji.
Obveznost ob ine je še porušitev nekdanjega vojaškega objekta na lokacijah z oznako
»O1« in »T3«, za kar so bili v letu 2008 izdelani projekti PGD,PZI. Izvedba porušitve objekta
je na rtovana v letu 2009.
Za navedene aktivnosti je bilo od na rtovanih 381.000 EUR porabljenih 141.676,77, kar
predstavlja 37,18 % realizacijo. Neizveden je ostal le odkup zemljiš a, pa katerem je podjetje
IMOS d.d. v letu 2008 zgradilo dostopno cesto do novozgrajenih blokov, za kar je predvidena
zamenjava z dolo enimi zemljiš i, ki še niso postala last ob ine. V letu 2009 pa bo potrebno
urediti še pora un komunalnega prispevka z njihovimi vlaganji v zgrajeno javno
infrastrukturo, za kar jim je bila ob pridobitvi gradbenega dovoljenja za izgradnjo bloka na
lokaciji z oznako » B10« konec leta izdana odlo ba v višini 109.000 EUR.
17 062 008 Izvedba UN Livada
Po sprejetju sprememb in dopolnitev Odloka o UN Livada je Mestna ob ina Novo mesto v
letu 2008 izvedla javni razpis za izbiro najugodnejšega izdelovalca projektov PGD,PZI za
infrastrukturno omrežja. Pogodba v višini 70.440 EUR (z DDV) je bila sklenjena z
najugodnejšim ponudnikom- podjetjem IBE d.d. Ljubljana in bo izvedena v prvi polovici leta
2009. Za potrebe projektiranja je bilo potrebno naro iti dopolnitev geodetskega posnetka.
Izbran je bil tudi izvajalec za parcelacijo zemljiš , ki bo na terenu lahko dokon no izvedena
po predaji projektne dokumentacije v letu 2009.
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Zapadli ra uni za izvedene geodetske storitve in izvršeno cenitev v višini 864 EUR bodo
poravnani v prihodnjem letu, ko nameravamo nadaljevati z dokupi zemljiš in pridobitvijo
dovoljenja za gradnjo javne infrastrukture in izdelavo programa opremljanja.
17 062 010 Izvedba ZN Župnca
V letu 2008 je bilo po zaklju eni izgradnji komunalne infrastrukture, izvedene v 1. fazi,
potrebno izpla ati zadržani znesek po poteku garancije, za kar so bila na tej postavki od
planiranih 2.000 EUR porabljena sredstva v višini 1.506 EUR. Postavka je bila realizirana
75,34 %.
17 062 014 Gospodarsko središ e JV Slovenije
Glede na zagotovljena prora unska sredstva so se v letu 2008 izvajale aktivnosti za
spremembo in dopolnitev Odloka OLN Univerzitetni kampus Novo mesto, na podlagi katere
je v 1. fazi predvidena izgradnja študentskega doma z dolo eno prilagoditvijo javne
infrastrukture. Sklenjena je bila pogodba z najugodnejšim izdelovalcem PGD, PZI in pogodba
o sodelovanju pri projektiranju z arhitekturnim birojem Ravnikar Potokar – izbranim
izdelovalec na javnem nate aju. Izdelava projektne dokumentacije in izvedba ostalih
aktivnosti je zastala zaradi neodzivnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
zato finan ne obveznosti po navedenih pogodbah še niso nastopile.
17 062 015 Izvedba OLN Ma kovec
V oktobru 2006 je Mestna ob ina Novo mesto za obmo je ob vzhodnem priklju ku Novega
mesta sprejela ob inski lokacijski na rt za namen poslovno-storitvenih dejavnosti,
poimenovano Poslovno – storitvena cona Ma kovec-1 (odlok objavljen v Uradnem listu RS,
št. 107/06). Investitor gradenj v obmo ju urejanja je MID Investicije d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana, ki je v skladu z dolo ili odloka zavezan tudi k izgradnji dolo enega
infrastrukturnega omrežja. S tem namenom je podjetje MID investicije d.o.o. v letu 2007 že
pridobilo ve ino potrebnih zemljiš za izgradnjo javnega infrastrukturnega omrežja, naro ena
je bila izdelava potrebne projektne dokumentacije in program opremljanja.
Zaradi nerešenih odkupov dolo enih zemljiš je bilo s strani MONM potrebno sprožiti
postopke razlastitve. Izvedena je bila tudi parcelacija nekdanjih javnih poti in njihova ukinitev,
zaradi priprave na prodajo ob inskih zemljiš podjetju MID investicije in AMZS ( predlagana
menjava z zemljiš i na obmo ju OLN Univerziteni kampus Novo mesto).
Planirana sredstva za odkupe zemljiš na tej postavki niso bila realizirana, ker postopki
razlastitve na Upravni enoti še niso bili zaklju eni.

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
18 061 004 Prenos kupnin na stanovanjski sklad
Mestna ob ina Novo mesto je 20% delež kupnin od prodanih stanovanj z obro nim
odpla evanjem, po dolo ili stanovanjskega zakona iz leta 1991 dolžna nakazovati
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu.
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Zagotovitev sredstev je vezana na mese na pla ila in pred asne odkupe oziroma pora une
kupnin po pogodbah za odkup stanovanj z obro nim odpla evanjem kupnine v skladu z
dolo ili stanovanjskega zakona. Planirana sredstva pod to postavko v višini 4.000 EUR so
bila realizirana v znesku 3.326 EUR.
18 061 005 Prenos kupnin na odškodninski sklad
Mestna ob ina Novo mesto je 10% delež kupnin od prodanih stanovanj z obro nim
odpla evanjem, po dolo ili stanovanjskega zakona iz leta 1991, dolžna nakazovati
Odškodninski družbi RS. Zagotovitev sredstev je vezana na mese na pla ila in pred asne
odkupe oziroma pora une kupnin po pogodbah za odkup stanovanj z obro nim
odpla evanjem kupnine v skladu z dolo ili stanovanjskega zakona. Planirana sredstva pod to
postavko v višini 2.000 EUR so bila realizirana v znesku 1.242 EUR.
18 061 007 Subvencije stanarin
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003
in 142/2004) je dolžna Mestna ob ina Novo mesto, ob izpolnjevanju dolo enih zakonskih
pogojev, upravi encem subvencionirati najve do 80 % najemnine za stanovanja na njenem
obmo ju. Planirana sredstva pod to postavko v višini 65.000 EUR so bila realizirana v
znesku 24.468 EUR.
18 061 001 Stroški banke
Pod to prora unsko postavko so zajete storitve, ki jih MONM pla uje banki za vodenje
stanovanjskih posojil dodeljenih ob anom s strani mestne ob ine v preteklih letih. Gre za
pogodbeni odnos in izpla evanje teh obveznosti na podlagi izstavljenih ra unov s strani
banke za štiri trimese na obdobja. Planirana sredstva v višini 7.300 EUR so bila realizirana v
znesku 4.180 EUR.
18 061 002 Drugi stroški
Druge stroške pod to postavko predstavljajo stroške, vezane na objekte, ki so last MONM,
kot so teko e vzdrževanje stanovanj in poslovnih površin, njihovo zavarovanje, obratovalni
stroški, investicijsko vzdrževanje in centralna kurjava,… in jih MONM na podlagi novo
sklenjene pogodbe o upravljanju, poravnava Zarji d. d. Novo mesto. Zajeti so tudi vsi ostali
stroški na stanovanjskem podro ju (elektri na energija, komunalne storitve, itd.). Sredstva se
rpajo mese no na podlagi izstavljenih ra unov s strani upravljavcev infrastrukturnih vodov in
Zarje d. d. Novo mesto. Planirana sredstva pod to postavko v višini 60.000 EUR so bila
realizirana v znesku 20.155 EUR.
18 061 003 Stroški upravljanja s stanovanji
Mestna ob ina Novo mesto ima sklenjeno pooblastilno pogodbo z Zarjo d. d. iz Novega
mesta, po kateri omenjeno podjetje upravlja s stanovanji in poslovnimi prostori mestne
ob ine. Za omenjeno storitev Zarja d. d. mese no izstavlja mestni ob ini ra une za
upravljanje. Planirana sredstva pod to postavko v višini 15.000EUR so bila realizirana v
znesku 5.576 EUR.
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19

UREJANJE PROSTORA

POSTAVKA
19 062 001 – Planska in urbanisti na
dokumentacija
19 062 002 – Prostorski informacijski sistem
19 062 004 – Mestno jedro
19 062 005 - Študije in projekti
19 062 006 – Programi opremljanja in merila
za odmero komunalnega prispevka
Skupaj 19

v EUR
PLAN 2008 REALZACIJA 2008
400.500,00

262.102,59

136,700,00
0
50.000,00
29.000,00

135.562,35
0
48.265,21
0

612.200,00

445.930,15

Neizpolnjena planirana poraba na prora unski postavki 19 062 001 – planska in urbanisti na
dokumentacija je med drugim posledica tudi tega, da nekateri prostorski akti katerih pripravo
vodimo še niso zaklju eni (ob inski prostorski na rt MONM, OPPN Grad Grm, OPPN SP za
rekonstrukcijo križiš a Belokranjske ceste – G2/105 ) oziroma se ni pristopilo k pripravi vseh
planiranih projektov (spremembe in dopolnitve UN Portoval, OPPN Šip ev hrib,…). Del
izpada porabe izhaja tudi iz neizvedenih pla il za kon ane naloge konec leta 2008, ko bodo
pla ila, zaradi datuma valute, bremenila prora un za leto 2009 oziroma zaradi neizvedenih
zapadlih pla il.
Na prora unski postavki 19 062 004 – mestno jedro ni bilo porabe, ker se izdelava
sprememb in dopolnite PUP za Novo mesto ni nadaljevala, stekla pa tudi še ni priprava
nate aja za mestno tržnico oziroma na rtovanje drugih ureditev v mestnem jedru, ki bi jih bilo
potrebno urejati s prostorskimi akti, ker so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo novega
prostorskega na rta ob ine, ki bo nadomestil prostorsko ureditvene pogoje.
Na ostalih dveh postavkah 19 062 002 – Prostorski informacijski sistem in 19062005 Študije in projekti je poraba skladna s planiranimi sredstvi.
19 062 001 Planska in urbanisti na dokumentacija
Realizirana sredstva pod to postavko v znesku 262.102,59 EUR so bila porabljena za:
- Izdelava prostorskih aktov ob ine in spremljajo ih strokovnih podlag:
• Ob inski prostorski na rt MONM in strokovne podlaga ter urbanisti ne zasnove
pomembnejših naselij
• UN zdravstveni kompleks Novo mesto
• Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor
Mestne ob ine novo mesto
• Spremembe in dopolnitve OLN Univerzitetni kampus Novo mesto
• Ob inski podrobni prostorski na rt Poganški vrh
• Idejna zasnova prostorske ureditve gospodarske cone Cikava
• Preizkus pozidave - Šip ev hrib
• Preizkus pozidave - Regerške Košenice
• Gradbeno tehni ne rešitve poteka oziroma prestavitve regionalne ceste R3-664/2501
od km 19.920 do km 21.760
• Prenos dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljiš v OPN
• Prostorsko izvedbeni pogoji za poslovno industrijsko cono Cikava
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- Uradne objave:
V postopku priprave prostorskih aktov je z Zakonom o prostorskem na rtovanju predpisana
izvedba javnih razgrnitev, obvestila o njihovi izvedbi z javnim naznanilom pa se morajo
objaviti v sredstvih javnega obveš anja. Obi ajno obveš amo javnost z objavo v asopisih,
Dolenjski list in Delo ali Dnevnik ter u objavo v Uradnem listu. V uradnem listu se objavljajo
še sklepi o za etku priprave prostorskega akta in sprejeti odloki.
- Drugi stroški:
• sejnina za lane projektnega sveta za pripravo SPRMONM in PRMONM
19 062 002 Prostorski informacijski sistem
Realizirana sredstva pod to postavko v znesku
135.562,35 EUR so bila porabljena za:
- izdelavo geodetskih topografskih na rte za pripravo PA:
• za poslovno industrijsko cono Cikava – prenova in širitev
• za OPPN Poganški vrh
- drugi stroški:
• pridobitev digitalnih podatkov GURS
• posodobitev GIS aplikacij
- vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture v JV Sloveniji
(v projekt je vklju enih ve ob in JV Slovenije, nosilec pa je MONM, projekt se
sofinancira iz EU sredstev)
19 062 005
Študije in projekti
Realizirana sredstva pod to postavko v znesku 48.265,21 EUR so bila porabljena za:
• Študija variant vzhodne in zahodne obvoznice NM s podvarianto Regr a vas
• Okoljsko poro ilo za OPN
• Posodobitev zbirke podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljiš a za poslovne subjekte
• Revizija dodatka k okoljskemu poro ilu za OPN za varovana obmo ja in obmo ja
• Preveritev kapacitetne analize in primerjalne študije optimalne ureditve križiš a za
zdravstveni kompleks na novem odseku Šmihelske ceste (glede na nove vhodne
podatke iz UN).
19 062 006 Programi opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka
Sredstva na tej postavki niso bila porabljena zaradi likvidnostnih težav, delo je bilo
opravljeno, ni pa bilo pla ano, tako da bodo nepla ani izstavljeni ra uni za opravljeno delo v
letu 2008 višini 21.521,00 EUR bremenili prora un v letu 2009.

20

SLUŽBA ZA ZAŠ ITO IN REŠEVANJE

20 022 001
Dejavnost CZ
Sredstva civilne zaš ite so bila namenjena usposabljanju in zavarovanju obveznikov civilne
zaš ite, sofinanciranju klubov in društev, ki sodelujejo pri zaš iti in reševanju ter pomo i
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ogroženemu prebivalstvu, za izvedbo vaje »Rešujmo življenja-08« na kateri je sodelovalo
480 udeležencev iz Slovenije in tujine. Oktobra smo gostili XIV. državno preverjanje ekip
prve pomo i na katerem je sodelovalo okrog 1.000 udeležencev iz celotne Slovenije. Porabili
smo sredstva v višini 18.870,79 EUR.
20 022 002
Nakup opreme
Sredstva v višini 12.144,55 EUR so bila porabljena za nabavo opreme za ekipo prve pomo i
Uršna sela in Gabrje, za pomo gasilskim društvom v naši ob ini pri nabavi njihove
reševalne opreme. Pri nabavi opreme je bil poudarek na osebni in skupni zaš itni ter
reševalni opremi operativnih enot.
20 022 003
Vzdrževanje opreme in zakloniš
Veliko je bilo narejenega pri sanaciji zakloniš a na Jerebovi ulici in sicer v okvirju finan nih
zmožnosti. aka nas še sanacija zakloniš a na Mestnih njivah, kjer moramo odpraviti vlago
in zamakanje v zakloniš u ter tehni ni pregled. Za vzdrževanje opreme, elektriko in sanacijo
je bilo namenjenih 6.369,45 EUR.
20 032 001
Pla e, prispevki In drugi osebni prejemki (GRC)
Leta 2008 je bilo v Poklicni gasilski enoti GRC zaposlenih 52 delavcev, kar pomeni stalno
sestavo GRC in izpostavo za zagotavljanje požarne varnosti v podjetju Revoz Novo mesto.
Iz prora una MO Novo mesto smo za pla e in prispevke namenili 699.946 EUR.
20 032 002
Materialni stroški
GRC je v letu 2008 za materialne stroške porabil 17.012 EUR.
20 032 003
Požarna taksa.
Iz naslova vpla ila požarne takse je Odbor Vlade RS za našo ob ino nakazal namenska
sredstva v višini 155.632 EUR. V skladu s sklepi Ob inskega odbora za delitev požarne
takse smo sredstva razdelil po ustaljenem klju u 50 % GRC in 50 % Gasilska zveza.
20 032 004
Dejavnost gasilske zveze
Za dejavnost zveze je bilo namenjenih 15.500 EUR, predvsem za njeno delovanje in kritje
stroškov zaposlenih.
20 032 005
Dejavnost gasilskih društev
Za društva, ki opravljajo Javno gasilsko službo v okvirju Ob inskega gasilskega poveljstva
Novo mesto, je bilo namenjenih 48.819,20 EUR, predvsem za izobraževanja, nakup opreme
in vozil, obletnice, za zavarovanja gasilcev in gasilskih domov.
20 032 006
Investicijski odhodki – nakup opreme
Sredstva v višini 44.936 EUR so bila namenjena za odpla ilo leasinga za gasilske lestve in
gasilsko kombinirano vozilo.
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21

VARSTVO OKOLJA

POSTAVKA

v EUR
PLAN 2008 REALZACIJA 2008

21 051 001- Sanacija rnih odlagališ
5.000,00
0,00
21 055 001- študije , analize, meritve
85.000,00
37.927,31
Skupaj 21
90.000,00
37.927,31
Realizacija je manjša od planirane, ker se sanacij rnih odlagališ ni izvajalo. Neizpolnjena
planirana poraba na prora unski postavki je posledica tudi tega, da se ni pristopilo k pripravi
vseh planiranih projektov (poro ilo o stanju okolja, ob inski program varstva okolja),
predvsem pa izpad porabe izhaja tudi iz neizvedenih pla il za kon ane naloge konec leta
2008 (energetski koncept …), ko bodo pla ila, zaradi datuma valute, bremenila prora un za
leto 2009 oziroma zaradi neizvedenih zapadlih pla il.
21 051 001 Sanacija rnih odlagališ
Sredstva so bila planirana za sanacijo rnih odlagališ , vendar niso bila porabljena.
21 055 001 Študije, analize, meritve
Realizirana sredstva pod to postavko v višini 37.927,31 EUR so bila porabljena za:
• odvzem vzorcev pitne vode
• odvzem vzorcev iz reke Krke za ugotavljanje primernosti za kopanje
• za deratizacijo brežin reke Krke in njenih pritokov
• Okoljsko poro ilo za prostorsko izvedbene pogoje za poslovno industrijsko cono
Cikava
• Energetski koncept MO NM
• Strokovne podlage s podro ja varstva pred hrupom .

22

KRAJEVNE SKUPNOSTI

22 016 001 Redno delovanje KS
Sredstva so bila namenjena delovanju KS in zagotavljanju tehni nih in prostorskih pogojev
za delovanje KS in s tem pokrivanju stroškov delovanja KS, kot so najemnina poslovnih
prostorov, elektri na energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve,
odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, teko e vzdrževanje poslovnih objektov, teko e
vzdrževanje drugih objektov, pisarniški material, izpla ilo sejnin, nadomestil, kilometrin in
drugih stroškov v zvezi z delovanjem organov KS. Sredstva so se nakazovala mese no (po
dvanajstinah) na ra une krajevnih skupnosti, višina sredstev pa je bila dolo ena z
razdelilnikom sredstev, ki ga je potrdil župan.
22 045 101 Cestni program
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izgradnje, rekonstrukcijam in sanaciji ob inskih
cest, predvsem v kategoriji lokalnih cest po KS. V dogovoru s krajevnimi skupnosti smo
rekonstruirali tudi dele ob inskih cest.
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Poslovna poro ila o delu krajevnih skupnosti so pripravili naslednji predsedniki krajevnih
skupnosti:
BIR NA VAS
BRŠLJIN
BRUSNICE
BU NA VAS
CENTER
DOLŽ
DRSKA
GABRJE
GOTNA VAS
KANDIJA - GRM
KARTELJEVO
LO NA - MA KOVEC
MAJDE ŠILC
MALI SLATNIK
MESTNE NJIVE
OTO EC
PODGRAD
PRE NA
REGR A VAS
STOPI E
ŠMIHEL
URŠNA SELA
ŽABJA VAS

Jeni
Šepetavc
Vovko
Kumer
uk
Hrovati
Kulovec
Malnar
Kastelec
Vovko
Fink
Redek
Zupan
Dragan
Picelj
Borse
Erpe
Kapš
Ho evar
Golob
Miro
Zamida
Kukec

Branko
Jožica
Anton
Matjaž
Zdravko
Jože
Nevenka
Robert
Dušan
Sre ko
Bojan
Janez
Adolf
Alojz
Zdenko
Jože
Marjan
Roman
Jože
Alojz
Škufca
Matija
Leonard Jože
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5.1.

Krajevna skupnost Bir na vas

5.1.1 Poslovno poro ilo o delu KS Bir na vas
1. Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti¸.
Krajevna skupnost Bir na vas si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- sanacije ob inskih cest po KS,
- sodelovanje z društvi v KS,
- ureditev javne razsvetljave v Stranski vasi,
- urejanje igriš v KS.
2. Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una, s sredstvi zbranimi s
samoprispevkom in v manjši meri z donacijami (oglasi v lokalnem glasilu).
3. Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan dela za leto 2008 v pretežni meri realiziran kljub likvidnostnim
težavam, ki jih je imela ob ina in je prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008.
Likvidnostne težave niso zaustavile realizacije predvidenih projektov, ker smo v ve jem delu
za pla evanje ra unov koristili lastna sredstva. Ve je težave so ob utili naši izvajalci, ki niso
dobili pla ila za izvedena dela v zakonsko predvidenem roku.
V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
- ureditev ceste na Petanih,
- razširitev in preplastitev cesta na Lakovnicah,
- preplastitev dela ceste na Gorenjem Mraševem,
- v izdelavi sta projekta za ureditev javne razsvetljave in plo nika v Bir ni vasi ter za
ureditev križiš a na Ruper vrhu (Stranska vas),
- ureditev in preplastitev igriš a pri osnovni šoli Bir na vas (Agencija za šport).
Krajevna skupnost redno sodeluje z vsemi društvi in organizacijami, ki delujejo v KS. KS
društvom pomaga tudi s finan nimi sredstvi, ki so namenjena za redno dejavnost KS. V letu
2008 so ta sredstva zamujala in niso prišla na ra un KS pravo asno zato je bila finan na
pomo društvom in organizacijam manjša kot je to v navadi.
Poleg tega je krajevna skupnost v marcu organizirala proslavo v po astitev 8. marca in
materinskega dneva. V aprilu smo v vseh vaseh izvedli istilno akcijo, ki je že tradicionalna in
se je vsako leto udeleži ve krajanov. Ob krajevnem prazniku smo organizirali tudi že
tradicionalni pohod po vaseh v krajevni skupnosti, ki poteka pod geslom »Razgibajmo in
spoznajmo se«. Ob krajevnem prazniku smo izdali tudi krajevno glasilo Šum sekvoj, v
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katerem so bile opisane aktivnosti KS in tudi društev ter organizacij, ki delujejo v KS. Aktivno
smo sodelovali tudi pri sprejemanju ob inskega prostorskega na rta.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
Ocenjujem tudi, da je bilo sodelovanje s službami ob inske uprave kljub že prej omenjeni
finan ni krizi zelo dobro in tudi sredstva, ki so bila porabljena v naši krajevni skupnosti in
odobrena v razli nih službah (poleg redno odobrenih sredstev) zadovoljiva.
Menim, da lahko leto 2008 glede na realizirane projekte in na višino sredstev, ki so bila za to
porabljena, ocenim kot zelo dobro.
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5.1.2 Realizacija finan nih na rtov KS Bir na vas

Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)
40 Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in
4020 storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
41 Teko i transferji
Teko i transferji neprofit.organiz.in
4120 ust.
4133 Teko i transferji 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 ra unih
Skupaj

Realizacija
2007
64.032,45

v EUR
Realizacija
2008
93.824,31

1.386,72
286,72

2.422,08
272,08

1.100,00

2.150,00

0,00

900,00
900,00

62.645,73
62.645,73

90.502,23
90.502,23

45.797,97

127.453,01

26.596,63

40.872,48

23.592,83
242,80

39.978,42
137,65

2.761,00

756,41

3.250,00

750,00

3.250,00

750,00

15.951,34

85.830,53

2.246,59
13.704,75

43.061,42
42.769,11

Stanje
1.1.2008
149,00
37.390,00
37.539,00

Stanje
31.12.2008
148,62
3.761,81
3.910,43
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5.2

Krajevna skupnost Brusnice

5.2.1

Poslovno poro ilo o delu KS Brusnice

Za letni cilj-plan smo si, kot že predhodno leto, zadali, da sredstva, ki prihajajo iz naslova
Cerod, namensko vlagamo v infrastrukturo po vseh devetih vaseh v naši KS. Za vse
investicije ve jih vrednosti smo naredili s pomo jo zunanjega izvajalca razpise za izbiro
izvajalca del ter isto asno sklenili pogodbo za nadzor nad kvaliteto ter koli inami vgrajenega
materiala pri navedenih investicijah. Glede na ureditev dolo enih delov ulic smo se odlo ili,
da centri no sredstva usmerimo v dve vasi ter ju v celoti uredimo
(Gor. Suhadol, V.
Brusnice-proti Hribom).
Kot sponzor smo sodelovali na vseh prireditvah v naši KS, najbolj odmevni sta še vedno
»Tekmovanje harmonikašev« na Ratežu ter »Praznik ešenj« v Brusnicah. Pri spremljanju
aktivnosti v društvih smo le tem nudili sredstva za redno delo ter pomagali vzdrževati dve
športni igriš i, ki predstavljata prostor za šport ter druženje vseh krajanov v naši KS.
Posebno smo veseli aktivnosti društva upokojencev ter lanov obmo no združenja RK.
Omeniti velja tudi, da smo kot svet KS sodelovali ter tudi uspešno v sodelovanju z MO NM
zaklju ili postopek vra anja sredstev v TK omrežje, isto asno pa smo se vklju evali v
postopek pridobivanja soglasij za cesto Ratež – Velike Brusnice. Zbirali smo predloge ter
pripombe pri sprejemanju OPN MO NM ter tudi s svojimi predlogi poskušali prispevati k
ureditvi našega kraja v bodo e.
Poglavitna naloga, ki nam je bila zaupana v za etku mandata, je bilo spremljanje delovanja
deponije odpadkov na Leskovcu, nadzor nad pripeljanimi odpadki, njihovo vsebino ter samim
prometom v zvezi z deponijo. Sodelovali smo tudi z našo OŠ, tako s finan no pomo jo kot
tudi pri organizaciji raznih prireditev.

1. LETNI PLAN V 2008 - investicije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanacija ceste Gorenji Suhadol (iz leta 2007 po kan.)
Ureditev lokalne ceste Gor. Suhadol-Melca
Izdelava kan. priklju kov po KS (Brusnice,Suhadol)
Vzdrževanje makadamskih cest ter asfaltiranje Ratež
Izdelava ter postavitev obcestne ograje V. Brusnice
Naro ilo reklamno-okrasnih kozolcev po KS
Izdelava JR stari Ratež ter projektne dokumentacije
Rekonstrukcija ceste V. Brusnice – Kurja vas
Investicijska dela na pokopališ u v Brusnicah
Vzpostavitev meja ter razmere parcel po KS

74.000 EUR
21.000 EUR
16.000 EUR
38.500 EUR
8.500 EUR
6.500 EUR
11.500 EUR
78.000 EUR
14.000 EUR
5.500 EUR

Navedene investicije so v celoti realizirane in zaklju ene.
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2. LETNI PLAN V 2008 - ostalo:
• Pomo društvom (15) ter OŠ (sponzorstvo,redno delo društev,
vzdrževanje športnih igriš )
• Redna dejavnost KS, stroški obratovanja pokopališ a

Ocena vseh stroškov v letu 2008

13.500 EUR
6.000 EUR

______________293.000 EUR.

3. PRIHODKI:
•
•
•
•

CEROD, nad. za prom. ogroženost in za razvred. okolja
Grobnine, koriš enje mrliške vežice, kan. priklju ki
MO NM, sponzorji
Dvig naloženega depozita v Krki d.d.

241.000 EUR
10.700 EUR
6.500 EUR
41.000 EUR

Ocena vseh prihodkov v letu 2008 _____________299.200 EUR.

Pri pregledu razpolaganja s sredstvi ter smotrnostjo uporabe le teh lahko re emo, da smo
upoštevali predloge vseh krajanov, njihove pripombe ter želje, isto asno pa tehni ne
predpise in zakone. Vse investicije so bile opravljene z namenom, da se krajanom izboljša
urejenost doma ega okolja ter se prispeva k boljši prometni varnosti.
Z aktivnostmi, ki se odvijajo v naših društvih, pa želimo spodbuditi krajane k njihovemu
druženje ter medsebojnemu razumevanju.
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5.2.2 Realizacija finan nih na rtov KS Brusnice
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)
40 Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in
4020 storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
41 Teko i transferji
Teko i transferji neprofit.organiz.in
4120 ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode
42
4202
4204
4205

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

v EUR
Realizacija
Realizacija
2007
2008
232.107,00
261.452,76
224.140,00
1.106,00
785,00
222.249,00

255.126,56
1.814,54
6.405,00
246.907,02

500,00
500,00

0,00

7.467,00
7.467,00

6.326,20
6.326,20

144.569,00

336.693,34

19.768,00

36.668,18

13.009,00
3.656,00

27.093,66
4.986,09

585,00
2.518,00

2.052,29
2.536,14

13.068,00

13.000,00

13.068,00

13.000,00

111.733,00

287.025,16
2.228,36
195.364,69
89.432,11

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj
15 Kratkoro ne finan ne naložbe
152 Kratkoro no dani depoziti

Stanje
31.12.2008

51.222,25
51.222,25

17.981,67
17.981,67

42.000,00
42.000,00

0,00

180

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
5.3

Krajevna skupnost Bu na vas

5.3.1 Poslovno poro ilo o delu KS Bu na vas
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani
prihodkov kot na strani odhodkov. Temeljijo na na elih var nega in gospodarnega
upravljanja s razpoložljivimi sredstvi, ki so opredeljena v zakonu o javnih financah.
Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vršilo skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Bu na vas si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- izgradnja kanalizacije v naselju Muhaber,
- delna obnova vodovodnega omrežja v Poto ni vasi,
- sanacija javne poti (Kamenska gora),
- obnova lokalnih cest in javnih poti po krajevni skupnosti.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost pridobiva sredstva iz ob inskega prora una, del sredstev pa pridobi iz
naslova pobiranja najemnin za grobove na pokopališ ih, katere vzdržuje. Del sredstev
pridobimo tudi iz naslova donacij, katera namenimo za izdajanje lokalnega glasila
»KROŽIŠ E«, v katerem krajane obveš amo o vseh dogajanjih v krajevni skupnosti. V letu
2008 smo nekaj prihodkov pridobili tudi iz naslova prispevkov samih krajanov, za izgradnjo
vodovoda Kamenska gora. Prihodki iz naslova izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda
niso prikazani v zaklju nem ra unu (sredstva nakazana s strani MO direktno izvajalcu).
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Plan del v letu 2008 je bil realiziran v okviru finan nih možnosti,ki jih je imela krajevna
skupnost. Naloge smo v veliki ve ini uspeli realizirati. Nismo uspeli realizirati nalog glede
sanacij lokalnih cest in javnih poti po krajevni skupnosti. Razlog temu lahko iš emo
predvsem v manjših sredstvih pridobljenih s strani MO glede na za rtan finan ni plan
krajevne skupnosti.
Velik poudarek v krajevni skupnosti namenjamo tudi razli nim družabnim prireditvah, ki jih
organiziramo (smu arski izleti, kresovanje, pohod itd.). Aktivno sodelujemo z društvi, ki
delujejo v naši krajevni skupnosti. Veliko naporov pa še vedno posve amo reševanju romske
problematike, ki je še posebno pere a v našem okolju.
Ocenjujemo, da smo sredstva, ki so nam bila na voljo, porabili gospodarno in u inkovito.
Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska sredstva uporabila namensko in v
skladu z za rtanim finan nim planom.
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5.3.2 Realizacija finan nih na rtov KS Bu na vas

Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)
40 Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in
4020 storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
41 Teko i transferji
Teko i transferji neprofit. organiz. in
4120 ust.
4133 Teko i transferji 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 ra unih
Skupaj

Realizacija
2007
74.711,71
60.934,71
60,77

v EUR
Realizacija
2008
85.681,68

60.873,94

10.040,66
295,66
6.345,00
3.400,00

1.442,46
1.442,46

710,00
710,00

12.334,54
12.334,54

74.931,02
74.931,02

63.434,35

91.631,93

60.655,38

10.705,48

16.901,41
1.034,90

6.728,99
2.316,92

42.719,07

1.650,99
8,58

0,00

550,00
550,00

2.778,97

80.376,45

2.778,97

41.586,74
38.789,71

Stanje
1.1.2008
0,00
12.700,29
12.700,29

Stanje
31.12.2008
0,00
6.750,04
6.750,04
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5.4

Krajevna skupnost Bršljin

5.4.1 Poslovno poro ilo o delu KS Bršljin
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Bršljin si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- izdelava pešpoti med ulicama V Brezov log in Cesto brigad,
- dokon anje javne razsvetljave V Brezov log,
- izdelava projektne dokumentacije za prenovo Bršljinske ceste,
- izgradnja plo nika v Cegelnici.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una in donacij.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
- izdelava pešpoti.
Nekatere zastavljene naloge niso bile realizirane zaradi po asnosti pri izdelavi projektov:
- izdelava javne razsvetljave,
- izgradnja plo nika.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, izdelavi projekta za obnovo Bršljinske ceste,
obnovi otroških igriš , pridobitvi finan nih sredstev za izgradnjo plo nika v Cegelnici.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.4.2 Realizacija finan nih na rtov KS Bršljin
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4029

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

41 Teko i transferji
4120 Teko i transferji neprofit.organiz.in ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode
42
4202
4204
4205

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

v EUR
Realizacija
Realizacija
2007
2008
21.096,00
52.379,00
3.228,00
228,00
60,00
2.940,00

3.359,00
288,00
60,00
3.011,00

550,00
550,00

10.000,00
10.000,00

17.318,00
17.318,00

39.020,00
39.020,00

23.430,00

43.083,00

9.206,00
3.315,00
844,00

7.042,00
5.749,00
1.269,00

4.699,00
348,00

24,00

1.420,00
1.420,00

1.600,00
1.600,00

12.804,00
285,00
12.519,00

34.441,00

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

10.106,26
10.106,26

26.181,00
8.260,00

Stanje
31.12.2008
19.402,41
19.402,41
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5.5

Krajevna skupnost Center

5.5.1 Poslovno poro ilo o delu KS Center
1.
Letni cilji
Naše aktivnosti so bile usmerjene predvsem v usklajevanje interesov krajanov ter institucij in
organov, ki delujejo v okviru naše KS, imajo pa širši pomen za MO Novo mesto in
jugovzhodno regijo Slovenije. Zato smo v KS Center predvsem iskali možnosti za
pospeševanju investicij v mestnem jedru in sicer predvsem v obnovo hiš in v ureditev novih
stanovanjskih kapacitet. Skupaj z MO Novo mesto smo iskali možnosti in na ine za pripravo
izhodiš za objavo javnega nate aja za izgradnjo mestne tržnice, ureditev Prešernovega trga
ter za izgradnjo parkirnih hiš, predvsem za potrebe stanovalcev in seveda tudi obiskovalcev
starega mestnega jedra. Tako je dozorela skupna odlo itev za organizacijo delavnice za
ureditev zgoraj navedenega dela KS Center. Na to smo še posebej ponosni. Ve ji del
sredstev pa smo namenili izgradnji stopnic, ki povezujejo Kapiteljsko ulico z Bregom.
Spremljanje poslovanja smo izvajali mese no, na koncu leta pa skozi zaklju ni ra un
krajevne skupnosti.

2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost Center se financira iz sredstev ob inskega prora una.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Zastavljene cilje smo glede na razpoložljiva sredstva dosegli. Ocenjujemo tudi, da smo s
sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in namensko porabo sredstev.
Svet krajevne skupnosti je tudi skrbel, da so se prora unska sredstva porabljala le v višini in
za namen, ki je bil dolo en.

185

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008

5.5.2 Realizacija finan nih na rtov KS Center

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2007
2.884,00

v EUR
Realizacija
2008
2.651,00

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

130,00
130,00
0,00
0,00

223,00
223,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.754,00
2.754,00

2.428,00
2.428,00

ODHODKI (40+41+42)

17.276,00

512,00

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

17.276,00
0,00
0,00

150,00
150,00
0,00

17.275,00
1,00

0,00

41 Teko i transferji
4120 Teko i transferji neprofit.organiz.in ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

0,00
0,00
0,00

362,00
362,00

42
4202
4204
4205

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

0,00

Konto

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .

40
4020
4022
4023
4025
4029

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

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

6.774,63
6.774,63

0,00
0,00

Stanje
31.12.2008
8.913,99
8.913,99
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5.6

Krajevna skupnost Dolž

5.6.1 Poslovno poro ilo o delu KS Dolž
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Dolž si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
sanacija ob inskih cest po KS,
posodobitev športnih površin (travnato nogometno igriš e),
izgradnja kanalizacijskega omrežja v vasi Zaj ji vrh in Sela,
rekonstrukcija javnih poti in lokalnih cest.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una in samoprispevka.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
delna posodobitev javnih cest,
posodobitev športnih površin - travnato igriš e,
izgradnja kanalizacijskega omrežja v vasi Zaj ji vrh in Sela.
Nekatere zastavljene naloge niso bile realizirane . Tako ni bila realizirana:
rekonstrukcija javnih poti in cest.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, istilnih akcijah, sodelovala z društvi v KS in
se udeleževala družabnih iger.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.6.2 Realizacija finan nih na rtov KS Dolž

Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov

v EUR
Realizacija
Realizacija
2007
2008
46.774,87
65.323,58
1.531,29
96,35

101,57
101,57

1.434,94
0,00

0,00

63.792,29
63.792,29

46.673,30
46.673,30

71.258,73

46.532,21

40 Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in
4020 storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

5.355,21

6.194,51

3.051,26
1.336,81
347,13
562,80
57,21

3.330,31
2.221,45

41 Teko i transferji
Teko i transferji neprofit.organiz.in
4120 ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

300,00

0,00

74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)

42
4202
4204
4205

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

300,00

65.603,52
950,47
64.653,05

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

351,60
291,15

4.873,05
4.873,05

40.337,70
31.200,00
9.137,70

Stanje
31.12.2008
5.115,71
5.115,71
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5.7.

Krajevna skupnost Drska

5.7.1 Poslovno poro ilo o delu KS Drska
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Drska si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- postavitev razsvetljave ob Topliški cesti,
- semaforizacija križiš a Ulice Slavka Gruma s Topliško cesto,
- ureditev razmer na javnih parkiriš ih za stanovalce Šegove ulice 50,
- pobuda za preplastitev Šegove ulice in postavitev leže ih ovir,
- sodelovanje s Športnim društvom pri urejanju baliniš a,
- postavitev parkovnih klopi ob Ulici Slavka Gruma,
- ureditev oglasne table na Ulici Slavka Gruma in oglasnega prostora z osmrtnicami,
- organizacija rekreacije za krajane,
- organizacija družabnih in kulturnih aktivnosti.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Plan del za leto 2008 ni bil realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih težav prenašala
obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na realizacijo programa
krajevne skupnosti. V letu 2008 ni bil realiziran noben projekt, ki je bil vezan direktno na
Mestno ob ino Novo mesto, niti projekt postavitev javne razsvetljave ob Topliški cesti, ki je
bil s strani MO Novo mesto finan no odobren. V okviru sredstev za redno dejavnost smo
uspeli postoriti naslednje:
- novoletna okrasitev smreke na Ulici Slavka Gruma,
- nakup slovenskih zastav in drogov za izobešanje zastav na Ulici Slavka Gruma,
- postavitev oglasne deske Krajevne skupnosti na trgoviniTuš,
- postavitev oglasne table za osmrtnice (Komunala),
- organizacija rekreacije za krajane v OŠ Drska,
- proslava ob kulturnem prazniku in razstava Jožice Škof in Rudija Škofa,
- pomo krajevnim organizacijam in društvom.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala v razpravah ob razgrnitvi ob inskega
prostorskega na rta, podpirala prizadevanja krajanov in šole pri akcijah urejanja okolja.
Najbolj pa so nas zaznamovale, žal neplodne, aktivnosti v okviru civilne iniciative za
prestavitev bazne postaje na Šip evem hribu.
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Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.7.2 Realizacija finan nih na rtov KS Drska
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

v EUR
Realizacija
Realizacija
2007
2008
7.498,00
7.191,00
419,00
58,00
361,00

273,00
153,00
120,00

0,00

100,00
100,00

7.079,00
7.079,00

6.818,00
6.818,00

ODHODKI (40+41+42)

4.720,00

3.888,00

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

2.641,00
1.592,00
820,00

3.138,00
2.052,00
400,00

225,00
4,00

480,00
206,00

41 Teko i transferji
4120 Teko i transferji neprofit.organiz.in ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

1.200,00
700,00
500,00

750,00
750,00

879,00

0,00

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .

40
4020
4022
4023
4025
4029

42
4202
4204
4205

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

879,00

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

4.358,62
4.358,62

Stanje
31.12.2008
7.661,72
7.661,72
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5.8

Krajevna skupnost Gabrje

5.8.1 Poslovno poro ilo o delu KS Gabrje
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Gabrje si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- sanacije ob inskih cest po KS,
- sodelovanje z društvi,
- ureditev plo nika.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una, iz naslova pobranih
najemnin za grobove in donacij.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
- ureditev ceste Trdinova pot cca. 200 m,
- napeljava javne razsvetljave Trdinova pot ( 5 lu i ),
- sanacije ob inskih cest v KS, križiš e ulice Trdinova pot, Loka,
- sodelovanje z društvi pri raznih prireditvah,
- ureditev plo nika v ulici Trdinova pot cca. 100m.
Nekatere zastavljene naloge niso bile realizirane zaradi problemov pri pridobivanju soglasij in
upravnih dovoljenj. Tako ni bila realizirana ureditev otroškega igriš a na Gomilah pri
kulturnem domu
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, istilni akciji, povorki maškar, materinskem
dnevu, sre anju vasi z imenom Gabrje iz vse Slovenije, komemoracija ob državnem prazniku
in dnevu reformacije.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.8.2 Realizacija finan nih na rtov KS Gabrje

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2007
40.316,00

v EUR
Realizacija
2008
17.550,13

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

894,00
34,00
120,00
740,00

670,57
42,46
600,00
28,11

4.015,00
4.015,00

2.325,00
2.325,00

35.407,00

14.554,56
14.554,56

36.838,00

18.542,86

40 Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in
4020 storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

7.914,00

9.910,50

3.874,00
3.087,00

4.889,73
4.758,83

194,00
759,00

197,63
64,31

41 Teko i transferji
Teko i transferji neprofit.organiz.in
4120 ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

300,00

1.550,00

300,00

1.550,00

28.624,00
187,00

7.082,36

Konto

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)

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 ra unih
Skupaj

7.082,36
28.437,00

Stanje
1.1.2008
83,39
3833,32
3.916,71

Stanje
31.12.2008
83,39
2.840,59
2.923,98
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5.9

Krajevna skupnost Gotna vas

5.9.1 Poslovno poro ilo o delu KS Gotna vas
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Gotna vas si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- prestavitev vodovoda ob igriš u na Jedinš ici,
- izgradnja kanalizacije v Pogancih.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
- prestavitev vodovoda ob igriš u na Jedinš ici.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, istilni akciji potoka Težka voda, postavitev
mlaja (36m) za praznik dela.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.9.2 Realizacija finan nih na rtov KS Gotna vas

Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4029

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

41 Teko i transferji
4120 Teko i transferji neprofit.organiz.in ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode
42
4202
4204
4205

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

Realizacija
2007
57.164,00

v EUR
Realizacija
2008
3.633,00

195,00
51,00
144,00

124,00
64,00
60,00

0,00
0,00

0,00

56.969,00
56.969,00

3.509,00
3.509,00

56.052,00

1.285,00

361,00

905,00
588,00

299,00
62,00

315,00
2,00

450,00
450,00

150,00
150,00

55.241,00
1.004,00
26.698,00
27.539,00

230,00
230,00

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

2.053,79
2.053,79

Stanje
31.12.2008
4.402,25
4.402,25
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5.10

Krajevna skupnost Kandija Grm

5.10.1 Poslovno poro ilo o delu KS Kandija Grm
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Kandija -Grm si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
1. Glede na nadaljevanje rekonstrukcije cestiš a Kandijske ceste od mostu ez Težko
vodo do odcepa za Nad mlini bo v tem letu in tem obdobju ponovno mo no
obremenjena Smre nikova ulica, možnosti za njeno nadaljnjo celotno obnovo v letu
2008 pa niso realne. Zato je v letu 2008
potrebno pripraviti vso potrebno
dokumentacijo, da se obnova Smre nikove ulice izpelje v enkratni akciji in v celoti v
letu 2009, vklju no s cesto od Šmihela do mostu pri vrtnariji.
2. Ureditev peš poti med Paderši evo in Skalickijevo ulico – idejna zasnova za pot je
bila že narejena, potrebno je zahtevati izdelavo projekta za kompleksno ureditev
stopniš a ter poti za invalide in otroške vozi ke.
3. Ureditev prehoda za pešce z ustreznimi ostalimi prometnimi oznakami na cesti od
»Maka« do blokov na Smre nikovi ulici.
4. Ureditev prehoda za pešce pri transformatorju na Smre nikovi ulici – rok: im prej, saj
je pešcev na tej lokaciji zelo veliko, tudi zaradi uporabe otroškega igriš a.
5. Postavitev klopi in košev za smeti med bloki na Smre nikovi ulici.
6.

istilna akcija – vklju itev v splošno istilno akcijo in organiziranje iš enja na naših
lokacija v KS : Nad mlini, Smre nikova, Grm, Trdinova s šolo,.. O akciji bomo krajane
obvestili z letaki ter po radiu in TV.

7. Ureditev igriš a na Smre nikovi ulici
8. Izdaja 1. številke glasila KS Kandija Grm
9. Sodelovanje s KO RK, KO ZB in drugimi organizacijami in društvi.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una in donacij.
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3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 skoraj v celoti realiziran. Ker je ob ina zaradi
likvidnostnih težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008, je to posledi no vplivalo
tudi na realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji
projekti:
- na podlagi vloge smo pridobili sredstva v višini 21.200 EUR iz programa financiranja
KS v ob ini Novo mesto in jih namenili za saniranje pešpoti med Skalickijevo in
Paderši evo ulico,
- organiziran je bil sestanek s krajani na Muši evi ulici in predstavniki Gratela, zaradi
problema namestitve antene na streho podjetja PAM in ventilatorjev v kleti GG na
Muši evi,
- sodelovali smo v pomladanski istilni akciji,
- urejeno je bilo igriš e na Smre nikovi ulici, postavili smo nekaj novih in obnovili stara
igrala,
- na novo je na cesti ozna en prehod za pešce na Nad mlini pri Maku in pri
transformatorju na Smre nikovi,
- organizirali smo slavnostno otvoritev igriš a in ob tej priliki imeli družabno sre anje
krajanov,
- ureditev prehoda za pešce na Nad mlini je v postopku realizacije,
- k odstranitvi kioska na Trdinovi ulici, ki je že dolgo v zelo slabem stanju, smo pozvali
lastnika objekta,
- predstavniki KS so sodelovali na letnem sre anju krvodajalcev in starostnikov v KS,
obiskali pa so tudi jubilante stare 90 let,
- prispevali smo donacijo KO RK in PGD Šmihel,
- Izdali smo 1. številko glasila »Pod gradom«.
Nekatere zastavljene naloge niso bile realizirane zaradi problemov pri pridobivanju soglasij in
upravnih dovoljenj.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri:
• organizaciji krajevnih prireditev – otvoritev igriš a in prijateljska košarkaška tekma,
• sprejemanju ob inskega prostorskega na rta,
•
istilni akciji,
• na sre anju starostnikov, krvodajalcev in obiskih na domu pri jubilantih.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.10.2 Realizacija finan nih na rtov KS Kandija Grm

Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

v EUR
Realizacija
Realizacija
2007
2008
4.371,00
14.203,00
40,00
40,00

110,00
110,00

0,00

0,00

14.163,00
14.163,00

4.261,00
4.261,00

ODHODKI (40+41+42)

3.378,00

13.141,00

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

2.578,00
100,00
1.928,00

2.278,00
150,00
1.481,00

550,00

647,00

41 Teko i transferji
4120 Teko i transferji neprofit.organiz.in ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

800,00
800,00

800,00
800,00

0,00

10.063,00

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .

40
4020
4022
4023
4025
4029

42
4202
4204
4205

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

10.063,00

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

13.309,45
13.309,45

Stanje
31.12.2008
4.539,83
4.539,83
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5.11

Krajevna skupnost Karteljevo

5.11.1 Poslovno poro ilo o delu KS Karteljevo
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no in na koncu skozi zaklju ni ra un
krajevne skupnosti Karteljevo.
Krajevna skupnost Karteljevo si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- sanacija makadamske ceste v Gorenjem Karteljevem,
- sanacija ceste v Gorenje in Dolenjem Karteljevem po izgradnji javne rasvetljave,
- ureditev križiš a v Dolenjem in Gorenjem Karteljevem,
- pridobitev dokumentacije za razširitev pokopališ a,
- napeljava vodovoda do Pav ek in Hutevc v Knežiji.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una in iz naslova pobranih
najemnin za grobove in donacij.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Plan del za leto 2008 je bil realiziran minimalno, ker zaradi likvidnostnih težav ob ine in
prekora itve porabe sredstev v letu 2007 krajevna skupnost za realizacijo programa ni
prejela sredstev iz prora una.
V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
- ureditev ceste v Gorenjem in Dolenjem Karteljevem.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, istilnih akcijah.
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5.11.2 Realizacija finan nih na rtov KS Karteljevo
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)
40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

41 Teko i transferji
4120 Teko i transferji neprofit. organiz.in ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode
42
4202
4204
4205

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

v EUR
Realizacija
Realizacija
2007
2008
54.811,00
0,00
4.703,00
275,00
2.630,00
1.798,00

0,00

180,00
180,00

0,00

49.928,00
49.928,00

0,00

55.531,00

18.440,00

3.256,00
1.534,00
637,00

3.782,00
871,00
700,00

498,00
587,00

1.655,00
553,00
3,00

155,00
155,00

1.000,00
1.000,00

52.120,00

13.658,00

20.500,00
31.620,00

13.658,00

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

14.198,28
14.198,28

Stanje
31.12.2008
24.162,64
24.162,64

200

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008

5.12

Krajevna skupnost Lo na Ma kovec

5.12.1 Poslovno poro ilo o delu KS Lo na Ma kovec
1. Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Lo na-Ma kovec si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
-

sanacije ob inskih cest po KS,

-

sodelovanje z društvi v KS,

-

ureditev plo nika v ulici Mlinarska pot (soglasja in odkupi).

2. Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una in donacij.
3. Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
ureditev in sanacija odseka Šmarješke ceste,
napeljava javne razsvetljave v ulici STRAŽNA.
Nekatere zastavljene naloge niso bile realizirane zaradi problemov pri pridobivanju soglasij in
upravnih dovoljenj. Tako ni bila realizirana ureditev plo nika in komunalne infrastrukture v
ulici Mlinarska pot.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, istilnih akcijah, s PGD Novo mesto, vrtci,
mladimi in vsemi krajani, ki so imeli razne potrebe in težave.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.

201

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008

5.12.2 Realizacija finan nih na rtov KS Lo na Ma kovec

PRIHODKI (71+73+74)
Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

4.013,00
152,00
3.286,00
575,00

2.949,00
165,00
2.784,00

8.550,00
8.550,00

5.150,00
5.150,00

96.163,00
96.163,00

3.627,00
3.627,00

101.685,00

14.104,00

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

16.011,00
10.266,00
2.316,00

11.715,00
8.832,00
2.191,00

2.598,00
255,00
576,00

473,00
150,00
69,00

41 Teko i transferji
4120 Teko i transferji neprofit.organiz.in ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

205,00
205,00

1.400,00
1.400,00

85.469,00
1.000,00
77.685,00
6.784,00

989,00
259,00

71
7102
7103
7141

Naziv

v EUR
Realizacija
2008
11.726,00

Realizacija
2007
108.726,00

Konto

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
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

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

8.838,56
8.838,56

730,00

Stanje
31.12.2008
6.459,94
6.459,94
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5.13

Krajevna skupnost Majde Šilc

5.13.1 Poslovno poro ilo o delu KS Lo na Ma kovec
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Majde Šilc si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
-

izgradnja pešpoti pod novimi bloki »Vrtovi na Krki« proti Ragovem logu,
sodelovanje z Gasilskim društvom in Krajevno organizacijo RK in DPM Mojca,
izgradnja plo nika do vasi Ragovo – gostiš e Pal ek.

2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una, iz naslova pobranih
najemnin za grobove in donacij.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
-

zgrajena je pot pod novimi bloki »Vrtovi na Krki« proti Ragovem logu,
s skromnimi sredstvi smo pomagali PGD Šmihel in DPM Mojca ter KORK.

Nekatere zastavljene naloge niso bile realizirane zaradi problemov pri pridobivanju soglasij in
upravnih dovoljenj. Tako niso bili realizirani:
- ureditev otroškega igriš a na Kandijski cesti,
- izgradnja plo nika do vasi Ragovo.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, istilnih akcijah.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.13.2 Realizacija finan nih na rtov KS Majde Šilc

Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

Realizacija
2007
7.332,00

v EUR
Realizacija
2008
4.779,00

36,00
36,00

145,00
85,00
60,00

0,00

0,00

7.296,00
7.296,00

4.634,00
4.634,00

ODHODKI (40+41+42)

4.581,00

4.102,00

40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

1.343,00
328,00
194,00

1.302,00
605,00
134,00

399,00
418,00
4,00

559,00
4,00

41
4119
4120
4133

Teko i transferji
Drugi transferji posameznikom
Teko i transferji neprofit.organiz.in ust.
Teko i transferji v javne zavode

720,00

42
4202
4204
4205

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

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .

720,00

2.800,00
1.600,00
1.200,00

2.518,00

0,00

2.518,00

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

3.209,01
3.209,01

Stanje
31.12.2008
3.886,05
3.886,05
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5.14

Krajevna skupnost Mali Slatnik

5.14.1 Poslovno poro ilo o delu KS Mali Slatnik
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkoviti upravljanje tako
na starani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Mali Slatnik si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- sanacija ob inskih cest po KS,
- nadaljevanje gradnje kanalizacijskega sistema Petelinjek,
- nadaljevanje gradnje javne razsvetljave Petelinjek, nadaljevanje gradnje Mrliške
vežice Potov vrh.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una, iz naslova pobranih
najemnin za grobove, iz krajevnega samoprispevka in iz donacij.
3.
Ocena uspehov pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
- nadaljevanje izgradnje in dokon anje primarnih in sekundarnih kanalov Petelinjek,
- nadaljevanje napeljave javne razsvetljave Petelinjek,
- nadaljevanje gradnje MV Potov vrh do IV. gradbene faze.
Nekatere zastavljene naloge niso bile realizirane zaradi problemov pri pridobivanju soglasij in
upravnih dovoljenj:
- ureditev otroškega igriš a na Malem Slatniku,
- sanacija uni enih cestnih odsekov.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, istilnih akcijah:
- tradicionalna o iš evalna akcija,
- razprava ob razgrnitvah ob inskih prostorskih planov,
- organizacija krajevnega praznika,
- pohod krajanov po poteh KS.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.14.2 Realizacija finan nih na rtov KS Mali Slatnik

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2007
88.467,57

v EUR
Realizacija
2008
213.130,10

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

5.959,88
153,06
1.446,14
4.360,68

51.045,72
300,72
12.225,00
38.520,00

0,00
0,00

0,00

82.507,69
82.507,69

162.084,38
162.084,38

54.997,47

237.428,20

40 Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in
4020 storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

10.799,50

37.843,14

7.339,92
2.967,48
96,01
351,71
44,38

22.508,88
3.579,32

41 Teko i transferji
Teko i transferji neprofit.organiz.in
4120 ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

1.799,17

2.739,90

1.799,17

2.739,90

42.398,80

196.845,16

26.236,39
16.162,41

196.845,16

Stanje
1.1.2008
10,68
38.027,31
38.037,99

Stanje
31.12.2008
10,68
13.729,22
13.739,90

Konto

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)

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 ra unih
Skupaj

11.302,66
452,28
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5.15

Krajevna skupnost Mestne njive

5.15.1 Poslovno poro ilo o delu KS Mestne njive
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Mestne njive si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- rekonstrukcija Koštialove ulice,
- sanacija najbolj uni enih cest na Mestnih njivah,
- dokon anje javne razsvetljave na Cankarjevi ulici,
- urejanje teko ih zadev – pridobitev lastnega prostora,
- skupaj z MO Novo mesto dose i preselitev Romov iz nekdanje Fištrove hiše.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 le delno realiziran, ker je ob ina zaradi
likvidnostnih težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo
tudi na realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 je bil tako delno realizirano le
dokon anje kamnite škarpe na zgornjem delu Koštialove ulice, ki je bila sestavni del projekta
rekonstrukcije te ulice in obljubljen prostor za naše delovanje, ki pa še ni kon an in predan
namenu. Prostor si bomo delili skupaj z Društvom invalidov. Z veliko angažiranostjo
odgovornih na MO Novo mesto pa so se Romi iz Fištrove hiše le preselili, hišo pa je ob ina
dala tudi porušiti, tako da je bil naš za etni cilj in želja tudi dokon no uresni en. Na
makadamski cesti mimo te hiše smo dali navoziti s pomo jo CGP Novo mesto pesek in cesto
tako delno tudi sanirali. Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala tudi pri
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi, ki smo jih pridobili od MO Novo mesto v letu 2008 ravnali
gospodarno in u inkovito skozi racionalno in namensko porabo. Svet krajevne skupnosti je
skrbel, da so se prora unska sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.15.2 Realizacija finan nih na rtov KS Mestne njive

Realizacija
2007
3.113,00

v EUR
Realizacija
2008
2.997,00

180,00
180,00

324,00
324,00

0,00

0,00

2.933,00
2.933,00

2.673,00
2.673,00

1.709,00

678,00

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

283,00
254,00
0,00

428,00
381,00

29,00

47,00

41 Teko i transferji
4120 Teko i transferji neprofit.organiz.in ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

1.426,00
1.426,00

250,00
250,00

0,00

0,00

Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
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

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

9.867,07
9.867,07

Stanje
31.12.2008
12.185,04
12.185,04
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5.16

Krajevna skupnost Oto ec

5.16.1 Poslovno poro ilo o delu KS Oto ec
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Oto ec si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- sanacije ob inskih cest po KS,
- izgradnja javne razsvetljave Herinja vas,
- izvedba vzdrževalnih del na objektih skupne rabe,
- odmera javnih cest,
- sodelovanje z društvi,
- odprava rne to ke in ureditev plo nika v smeri Stari grad.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una, iz naslova pobranih
najemnin, grobnin in donacij.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
- sanacija ceste Dobrava,
- ureditev plo nika v smeri Stari grad (cca 100 m),
- izvedba vzdrževalnih del na objektih skupne rabe.
Nekatere zastavljene naloge niso bile realizirane zaradi problemov pri pridobivanju sredstev.
Tako niso bili realizirani:
- javna razsvetljava,
- gramoziranje cest,
- cesta Zagrad – rešnjice,
- odmera javnih cest.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.16.2 Realizacija finan nih na rtov KS Oto ec

Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

Realizacija
2007
152.101,67

v EUR
Realizacija
2008
87.368,56

20.125,13
136,74
19.988,39

63.994,16
249,43
16.694,31
47.050,42

21.651,14
21.651,14

0,00

110.325,40
110.325,40

23.374,40
23.374,40

145.622,00

82.910,22

40 Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in
4020 storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

21.852,75

18.972,08

7.486,74
8.677,95

5.592,75
5.409,28

5.670,09
17,97

3.722,41
4.247,64

41 Teko i transferji
Teko i transferji neprofit.organiz.in
4120 ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

3.250,81

861,38

3.250,81

861,38

120.518,44

63.076,76

120.518,44

56.927,20
6.149,56

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)

42
4202
4204
4205

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

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

2.327,39
2.327,39

Stanje
31.12.2008
6.785,73
6.785,73
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5.17

Krajevna skupnost Podgrad

5.17.1 Poslovno poro ilo o delu KS Podgrad
1.

Letni cilji

Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost PODGRAD si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- sanacije odsekov ob inskih cest po KS,
- sodelovanje z društvi,na podro ju izvajanja družabnega življenja in pomo PGD
Podgrad, pri organizaciji požarne varnosti in drugih nalog v okviru njihovega
programa,
- urejanje športnih igriš v Koroški vasi, Jurni vasi in Podgradu,
- opremljanje in urejanje dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za mrliško
vežico v Podgradu.
2.

Planirani prihodki

Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una, iz naslova samoprispevka
krajanov KS.
3.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 realiziran v okvirih našega plana za leto 2008.
Od izvajalcev del pri mrliški vežici nismo uspeli pridobiti dolo ene dokumentacije,zato kljub
temu,da so dela pri mrliški vežici kon ana,še nismo pridobili uporabnega dovoljenja.
KS je aktivno sodelovala na vseh družabnih prireditvah in dogodkih, ki so se dogajali v naši
sredi v letu 2008.
- sre anja upokojencev,
- sre anje starejših ob anov,
- zbor gasilcev,
- komemoracije ob dnevu spomina na mrtve.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.

211

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008

5.17.2 Realizacija finan nih na rtov KS Podgrad
Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

v EUR
Realizacija
Realizacija
2007
2008
79.906,25
48.800,18
327,84
189,90

3.465,49
90,49

137,94

3.375,00

0,00

0,00

79.578,41
79.578,41

45.334,69
45.334,69

141.907,84

45.475,21

40 Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in
4020 storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

9.944,37

7.742,15

4.841,04
1.576,93

5.661,47
2.040,02

3.526,40

40,66

41 Teko i transferji
Teko i transferji neprofit.organiz.in
4120 ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

180,00

150,00

180,00

150,00

131.783,47

37.583,06

131.783,47

24.366,40
13.216,66

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)

42
4202
4204
4205

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

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

496,71
496,71

Stanje
31.12.2008
3.821,68
3.821,68

212

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008

5.18

Krajevna skupnost Pre na

5.18.1 Poslovno poro ilo o delu KS Pre na
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Pre na si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- izgradnja kanalizacije Pre na II,
- ureditev ceste eš a vas/Groblje.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una in donacij.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili delno realizirani naslednji
projekti:
- izmera ceste na trasi eš a vas/Groblje,
- pri etek izgradnje kanalizacije Pre na II,
- nabava dveh cestnih ogledal.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, podpori delovanja lokalnih društev, pripravi
dokumentacije in pogojev za bodo e projekte.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.18.2 Realizacija finan nih na rtov KS Pre na

Konto

71
7102
7103
7141

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)
Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

217,00
28,00
184,00
5,00

256,22
112,22
144,00

0,00

0,00

30.103,00
30.103,00

13.903,81
13.903,81

16.439,00

25.497,50

16.339,00

5.413,29

14.835,00
1.460,00

2.516,52
2.824,28

44,00

72,49

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

19.984,21

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)
40 Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in
4020 storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
41 Teko i transferji
Teko i transferji neprofit.organiz.in
4120 ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode
42
4202
4204
4205

v EUR
Realizacija
2008
14.160,03

Realizacija
2007
31.170,00

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

10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

19.984,21

Stanje
1.1.2008
84,40
15.436,70
15.521,10

Stanje
31.12.2008
16,36
4.167,27
4.183,63
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5.19

Krajevna skupnost Regr a vas

5.19.1 Poslovno poro ilo o delu KS Regr a vas
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Regr a vas si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- izvedba javne razsvetljave Ob Težki vodi in v Regr i vasi,
- preplastitev ceste K Roku do odcepa proti Košenicam,
- ureditve mulde na cestiš u Regr a vas (pri transformatorju, pri Domu),
- sanacija cestiš a Šmihel-Gotna vas,
- ureditev igriš a ob potoku in nakup zemljiš a za igriš e,
- podaljšanje pešpoti od potoka skozi Sv. Rok do Regrških košenic,
- izdelava kanalizacije od novega naselja pod rezervoarjem pri Sv. Roku do vasi ca.
450 m.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una in donacij.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
- izvedba javne razsvetljave Ob Težki vodi in v Regr i vasi,
- ureditev mulde na cestiš u Regr a vas (pri transformatorju, pri Domu).
Nekatere zastavljene naloge niso bile realizirane zaradi problemov pri pridobivanju soglasij in
upravnih dovoljenj. Tako niso bili realizirani:
- preplastitev ceste K Roku do odcepa proti Košenicam,
- ureditve mulde na cestiš u Regr a vas (pri transformatorju, pri Domu),
- sanacija cestiš a Šmihel-Gotna vas,
- podaljšanje pešpoti od potoka skozi Sv. Rok do Regrških košenic,
- izdelava kanalizacije od novega naselja pod rezervoarjem pri Sv. Roku do vasi ca.
450 m.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, istilnih akcijah… Tako je poleg rednih nalog v
letu 2008 organizirala tudi:
- pogostitev starostnikov v sodelovanju z Rde im križem,
- kresovanje (sre anje krajanov pri Domu),
- o iš evalno akcijo ( iš enje struge in obrežja potoka Težka voda),
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-

izlet za krajane, za katerega je bilo veliko zanimanja (želimo si, da bi tovrstno
druženje postalo tradicionalno),
v sodelovanju z Gratelom smo položili 500 m cevi in valjanca za javno razsvetljavo
(zemeljska dela so s tem v glavnem že narejena),
postavitev petih svetilk javne razsvetljave.

Ocenjujemo, da smo s skromnimi sredstvi, ki smo jih dobili s strani ob ine, ravnali
gospodarno in u inkovito skozi racionalno in namensko porabo sredstev. Svet krajevne
skupnosti je skrbel, da so se prora unska sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil
dolo en.
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5.19.2 Realizacija finan nih na rtov KS Regr a vas

PRIHODKI (71+73+74)

Realizacija
2007
35.950,00

v EUR
Realizacija
2008
10.576,00

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

4.451,00
132,00
3.689,00
630,00

4.252,00
304,00
3.170,00
778,00

740,00
740,00

0,00

30.759,00
30.759,00

6.324,00
6.324,00

33.432,00

10.758,00

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

4.838,00
1.548,00
469,00
101,00
2.720,00

2.491,00
832,00
520,00

41 Teko i transferji
4120 Teko i transferji neprofit.organiz.in ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

362,00
362,00

50,00
50,00

28.232,00

8.217,00

8.693,00
19.539,00

7.417,00
800,00

Konto

71
7102
7103
7141

Naziv

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
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

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

8.685,00
8.685,00

1.134,00
5,00

Stanje
31.12.2008
8.502,87
8.502,87
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5.20

Krajevna skupnost Stopi e

5.20.1 Poslovno poro ilo o delu KS Stopi e
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Stopi e si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
- sanacije ob inskih cest po KS in odprava rnih to k,
- sodelovanje z društvi pri urejanju družbenega doma Stopi e – ogrevanje,
- asfaltiranje krajevnih, lokalnih dostopov in zaselkov.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una, iz naslova pobranih
najemnin za grobove in donacij.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
- ureditev ceste v Velikem Orehku, odkup zemljiš v Velikem in Malem Orehku,
- napeljava javne razsvetljave odkup zemlje za križiš e v rmošnjicah.
Nekatere zastavljene naloge niso bile realizirane zaradi problemov pri pridobivanju soglasij in
upravnih dovoljenj. Tako niso bili realizirani:
- ureditev otroškega igriš a na v Velikem Orehku in Pangr Grmu.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, istilnih akcijah, pri pogostitvi starostnikov, pri
izvedbi programa RK ter z gasilci in športnimi društvi.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.20.2 Realizacija finan nih na rtov KS Stopi e

PRIHODKI (71+73+74)
Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

11.885,11
211,70
4.139,14
7.534,27

16.203,50
289,21
15.914,29

0,00

0,00

16.181,85
16.181,85

59.242,62
59.242,62

46.180,37

60.577,66

40 Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in
4020 storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

7.919,68

16.946,11

877,20
4.047,59

1.045,23
6.443,09

1.554,36
1.440,53

9.300,13
157,66

41 Teko i transferji
Teko i transferji neprofit.organiz.in
4120 ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

2.375,18

2.500,00

2.375,18

2.500,00

35.885,51

41.131,55
2.508,00
38.623,55

71
7102
7103
7141

Naziv

v EUR
Realizacija
2008
75.446,12

Realizacija
2007
28.066,96

Konto

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)

42
4202
4204
4205

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

10.385,00
25.500,51

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

1.347,15
1.347,15

Stanje
31.12.2008
16.215,61
16.215,61
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5.21

Krajevna skupnost Šmihel

5.21.1 Poslovno poro ilo o delu KS Šmihel
1.

Letni cilji

Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost ŠMIHEL si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
•

Varna pešpot v šolo – nadaljevanje urejanja varne poti – plo nika od prehoda pri Viti
do cerkve v Šmihelu;

•

Položitev zaklju nega sloja asfalta na cestiš u vzhodnega dela Košenic (delno še iz
leta 2007);

•

Na cesti Težka voda se za umiritev prometa namestita dva leže a policaja;

•

Ureditev manjkajo e javne razsvetljave na mejnem podro ju ob asfaltni sprehajalni
poti iz starega dela Šmihela do Košenic – postavitev svetilk;

•

Ureditev manjkajo e javne razsvetljave na Nahtigalovi ulici – postavitev svetilke;

•

Nadaljevanje ureditve Športnega parka Košenice;

•

Izobraževanje za krajane na temo urejanja okolja, cvetja in sadnega vrta;

•

Spremljanje in sodelovanje pri urejanju romskega naselja v okviru zazidalnega na rta
– ureditev manjkajo e kanalizacije;

•

Vsakoletna izpeljava zbora krajanov, predvidoma za 1. maj s kresovanjem na
Športnem parku Košenice;

•

Sodelovanje s športnim društvom Košenice in Krajevnim odborom rde ega križa
Slovenije iz Šmihela.

2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
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•

Položitev zaklju nega sloja asfalta na cestiš u vzhodnega dela Košenic (delno še iz
leta 2007);

•

Na cesti Težka voda za umiritev prometa namestitev dveh leže ih policajev;

•

Ureditev manjkajo e javne razsvetljave na mejnem podro ju ob asfaltni sprehajalni
poti iz starega dela Šmihela do Košenic – postavitev svetilk;

•

Ureditev manjkajo e javne razsvetljave na Nahtigalovi ulici – postavitev svetilke;

•

Izobraževanje za krajane na temo urejanja okolja, cvetja in sadnega vrta;

•

Spremljanje in sodelovanje pri urejanju romskega naselja v okviru zazidalnega na rta
– ureditev manjkajo e kanalizacije;

•

Vsakoletna izpeljava zbora krajanov 1. maj s kresovanjem na Športnem parku
Košenice;

•

Sodelovanje s športnim društvom Košenice in Krajevnim odborom rde ega križa
Slovenije iz Šmihela.

Nekatere zastavljene naloge niso bile realizirane zaradi problemov pri pridobivanju soglasij in
upravnih dovoljenj. Tako niso bili realizirani:
• varna pešpot v šolo – nadaljevanje urejanja varne poti – plo nika od prehoda pri Viti
do cerkve v Šmihelu,
• nadaljevanje ureditve Športnega parka Košenice.
Poleg tega je krajevna skupnost aktivno sodelovala pri organizaciji krajevnih prireditev,
sprejemanju ob inskega prostorskega na rta, istilnih akcijah itd.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.21.2 Realizacija finan nih na rtov KS Šmihel

Realizacija
2007
4.518,00

v EUR
Realizacija
2008
5.937,00

456,00
24,00

1.921,00
83,00

432,00

1.838,00

0,00

682,00
682,00

4.062,00
4.062,00

3.334,00
3.334,00

ODHODKI (40+41+42)

3.671,00

4.689,00

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki

3.271,00
2.121,00
81,00

3.065,00
1.722,00
111,00

717,00
352,00

631,00
574,00
27,00

41 Teko i transferji
4120 Teko i transferji neprofit.organiz.in ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

400,00
400,00

1.000,00
1.000,00

0,00

624,00

Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .

40
4020
4022
4023
4025
4026
4029

42
4202
4204
4205

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

624,00

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

1.996,73
1.996,73

Stanje
31.12.2008
3.244,95
3.244,95

222

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008

5.22

Krajevna skupnost Uršna sela

5.22.1 Poslovno poro ilo o delu KS Uršna sela
1.
Letni cilji
KS Uršna sela je v Finan nem na rtu za leto 2008 posebno pozornost posvetila
gospodarnem in u inkovitem upravljanju s finan nimi sredstvi na strani dohodkov kot tudi
sami porabi pridobljenih sredstev.
V letu 2008 je KS planirala naslednje prednostne cilje:
- dokon anje ceste na Makutah in javne razsvetljave na Splavnah,
- nadaljevanje izgradnje javne razsvetljave na delu Vaške ceste ( ez most),
- za etek adaptacije zadružnega doma.
2.
Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una (sredstva za
sofinanciranje programov in sredstva za delovanje krajevne skupnosti) in iz lastnih sredstev,
kot so najemnine za grobove, uporaba mrliške vežice in sredstva krajevnega samoprispevka.
3.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Planirane aktivnosti v letu 2008 so delno realizirane iz objektivnih razlogov (likvidnostne
težave ). Ve ji del sredstev za sofinanciranje s strani MO Novo mesto iz leta 2007 je bil
finan no pokrit v letu 2008, tako da KS v letu 2008 ni v celoti pridobila planiranih sredstev s
strani MO Novo mesto za cilje predvidene v letnem finan nem na rtu.
V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
- dokon ana je cesta na Makutah in javna razsvetljava na Splavnah,
- javna razsvetljava na delu Vaške ceste je delno realizirana (gradbena dela), finan no
pa bo pokrita v letu 2009. Drugi del javne razsvetljave na tem odseku (elektri na
instalacija) bomo izvedli v prvi polovici leta 2009.
Adaptacijo dela cest in javnih poti, ki smo jih planirali v letu 2008, bomo skušali izvesti v letu
2009. Adaptacijo zadružnega doma pa bomo prestavili v leto 2010.
Krajevna skupnost je aktivno sodelovala pri organizaciji prireditev v okvirju KS, ki so jih
izvajala posamezna društva iz KS, kot tudi na tradicionalnem sre anju sel Slovenije, ki je
potekalo meseca junija v ob ini Žirovnica. Tudi v letu 2008 smo izvedli tradicionalni pohod na
Pajkež in izvedli o iš evalno akcijo v KS. Aktivno smo se vklju ili tudi v pripravo 100. letnice
OŠ Bir na vas.
Ocenjujemo, da so finan na sredstva trošena gospodarno in izklju no za predvidene
namene. Zaradi manjšega priliva sredstev za delovanje KS in vzdrževanje objektov smo del
sredstev pobranih iz naslova grobnin porabili za pokrivanje stroškov rednega delovanja.
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5.22.2 Realizacija finan nih na rtov KS Uršna sela

Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

v EUR
Realizacija
Realizacija
2007
2008
22.744,50
93.962,03
4.118,16
52,85
120,00
3.945,31

5.098,06
131,29
4.966,77

0,00

1.577,64
1.577,64

18.626,34
18.626,34

87.286,33
87.286,33

24.771,34

82.513,08

40 Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in
4020 storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

9.290,00

6.156,81

4.036,80
2.464,51

2.151,63
3.131,95

2.771,64
17,05

855,65
17,58

41 Teko i transferji
Teko i transferji neprofit.organiz.in
4120 ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

2.058,00

2.500,00

2.058,00

2.500,00

13.423,34
965,00
474,00
11.984,34

73.856,27

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .
ODHODKI (40+41+42)

42
4202
4204
4205

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

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

1.161,59
1.161,59

73.856,27

Stanje
31.12.2008
12.610,54
12.610,54
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5.23

Krajevna skupnost Žabja vas

5.23.1 Poslovno poro ilo o delu KS Žabja vas
1.
Letni cilji
Cilji na podro ju poslovanja s sredstvi so predvsem gospodarno in u inkovito upravljanje
tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Gre za na ela u inkovitosti, gospodarnosti in
var nosti, ki so v zakonu o javnih financah opredeljena kot vodilo za razpolaganje z javnimi
sredstvi. Spremljanje poslovanja se je izvajalo mese no skozi mese na poro ila, ki smo jih
posredovali Mestni ob ini Novo mesto in na koncu skozi zaklju ni ra un krajevne skupnosti
Krajevna skupnost Žabja vas si je v letu 2008 zadala naslednje cilje:
zgraditev manjkajo ega dela plo nika ob Šentjernejski cesti,
zgraditev dela kanalizacije na Kandijski cesti (pri Belokranjcu),
izdelava projekta in rekonstrukcija Lobetove ulice,
2.
Planirani prihodki:
Krajevna skupnost se financira iz sredstev ob inskega prora una.
3.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Ocenjujemo, da je bil plan del za leto 2008 delno realiziran, ker je ob ina zaradi likvidnostnih
težav prenašala obveznosti iz preteklih let v leto 2008. Posledi no je to vplivalo tudi na
realizacijo programa krajevne skupnosti. V letu 2008 so bili realizirani naslednji projekti:
- V makadamski izvedbi je bil dokon an plo nik ob Šentjernejski cesti,
- Izbrani izvajalec za el s pripravljalnimi deli na izgradnji preto ne kanalizacije,
- Izdelan in naro niku je bil izro en projekt rekonstrukcije Lobetove ulice.
Poleg tega je svet KS intenzivno sodeloval pri oblikovanju in sprejemanju ob inskega
prostorskega na rta, za katerega mislimo, da v obliki, kot je pripravljen za nadaljnjo
proceduro, za naše ob ane predstavlja kolikor toliko primerne bivalne pogoje in hkrati
omogo a primeren razvoj.
V letu 2008 smo intenzivno posegli v prizadevanja krajanov Drej etove poti in ulice Na Lazu
za ohranitev kolikor toliko znosnih bivalnih, varnostnih in ostalih pogojev, ki bi bili ogroženi z
nameravanim prometom po neprimernih komunikacijah ob graditvi naselja »Son ni gaj«
(investitor Betonal).
V kraju tradicionalno sodelujemo s Krajevno organizacijo RK ter PGD Šmihel, ki strokovno
pokriva naš požarni okoliš. Pred koncem leta smo, tako kot prejšnje, tudi to leto poskrbeli za
prazni no podobo naših vpadnic in ulic znotraj meja KS.
Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in u inkovito skozi racionalno in
namensko porabo sredstev. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prora unska
sredstva porabljala le v višini in za namen, ki je bil dolo en.
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5.23.2 Realizacija finan nih na rtov KS Žabja vas

Realizacija
2007
2.768,00

v EUR
Realizacija
2008
3.850,00

69,00
69,00

99,00
99,00

0,00

0,00

2.699,00
2.699,00

3.751,00
3.751,00

ODHODKI (40+41+42)

4.286,00

3.150,00

Teko i odhodki
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve
Prevozni stroški in storitve
Teko e vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

1.993,00
1.965,00

1.150,00
1.101,00

28,00

49,00

41 Teko i transferji
4120 Teko i transferji neprofit.organiz.in ust.
4133 Teko i transferji v javne zavode

900,00
900,00

2.000,00
2.000,00

1.393,00

0,00

Konto

Naziv
PRIHODKI (71+73+74)

71
7102
7103
7141

Nedav ni prihodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
Drugi nedav ni prihodki

73 Prejete donacije
730 Prejete donacije iz doma ih virov
74 Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora .

40
4020
4022
4023
4025
4029

42
4202
4204
4205

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

1.393,00

Stanje
1.1.2008
10 Denarna sredstva v blagajni
11 Denarna sredstva na ra unih
Skupaj

2.371,51
2.371,51

Stanje
31.12.2008
3.071,95
3.071,95
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Uvod
Poro ilo o delu ob inske uprave za leto 2008 je sestavljeno na podlagi pridobljenih podatkov
o izvedenih delih in nalogah po posameznih podro jih, o izvedenih projektih, porabi
prora unskih sredstev, o izvedenih upravnih, razvojnih, pospeševalnih in strokovnih nalogah,
ki jih Mestna ob ina Novo mesto izvaja in so predpisana z zakoni, odloki in sklepi
Ob inskega sveta.
Poro ilo je podlaga za analizo opravljenih nalog, preu itev možnosti za izboljšanje dela
ob inske uprave ter racionalizacijo stroškov za posamezno opravljeno delo. Poro ilo je v
pomo pri pripravi letnega zaklju nega ra una, ni pa podlaga za njegovo pripravo.
Poro ilo je prikazano po podro jih dela za enši od kabineta župana, urada direktorja, službe
ob inskega sveta do oddelkov in služb znotraj oddelkov.

1

KABINET ŽUPANA

V Kabinetu župana smo v letu 2008 opravili naslednje naloge:
- organizacijske, koordinacijske, strokovne ter tehni no-administrativne naloge, vezane
na župana,
- vodenje županovega kolegija,
- organiziranje županovih sprejemov skupin in posameznikov z razli nih podro ij in ob
razli nih priložnostih,
- organiziranje oz. soorganiziranje prireditev, proslav ter drugih javnih dogodkov,
- usklajevanje aktivnosti na podro ju mednarodnega in medob inskega sodelovanja,
- redno obveš anje medijev in javnosti o delu Mestne ob ine Novo mesto na
novinarskih konferencah in s sporo ili za javnost ter skrb za objavljanje informacij na
spletni strani,
- usklajevanje pri neposrednem stiku župana z ob ani,
- sodelovanje oziroma pomo pri razli nih projektih (z ostalimi oddelki, ustanovami in
Zavodom za turizem).
Seje kolegija župana
V letih 2008 smo se enkrat (po potrebi tudi dvakrat) tedensko sestajali na sejah Kolegija
župana, na katerih smo obravnavali aktualne zadeve. Sprejeti sklepi so bili pomo pri delu
ob inske uprave. Kabinet župana poleg vodenja zapisnikov kolegija župana usklajuje tudi
evidence in urnike delovnih obveznosti za župana in podžupane ter opravlja vsa ostala
administrativno-tehni na dela.
Obiski in sprejemi, obveš anje javnosti, promocije, prireditve
V letu 2008 smo organizirali številne sprejeme župana ter ve veleposlanikov, atašejev in
ministrov) in novinarske konference z razli nimi vsebinami. Nekaj novinarskih konferenc smo
pripravili oz. sodelovali pri pripravi tudi za zunanje ustanove oziroma klube (Zavod za
turizem, Atletski klub Porotvald, Zveza astnikov …). Organizirali smo ve prireditev, in sicer
sve anost ob osmem februarju, praznovanje dneva boja proti okupatorju, projekt zbiranja
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rabljenih knjig ob dnevu knjige, sklop prireditev ob ob inskem prazniku in slavnostno sejo
ob inskega sveta ob podelitvi nagrad in priznanj Mestne ob ine.
Sodelovali smo pri prireditvah v Dolenjskem muzeju in organizirali Novomeške likovne dneve
z mednarodno udeležbo. Leta 2008 smo kot spomin na prvi strel leta 1991 organizirali krajšo
slovesnost pri spomeniku na Pogancih. Praznovali pa smo tudi spominski dan na za etek
osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo skupaj s praznovanjem dneva državnosti. V
okviru evropskega tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila smo organizirali ve dejavnosti
v sodelovanju z nekaterimi ustanovami (pohod, sikanje, družinski kolesarski izlet, brezpla ni
prevoz z mestnim avtobusom cel teden …). Konec oktobra smo organizirali prireditev v
Knjižnici Mirana Jarca ob spominskem dnevu v ast ustanovitve Novomeške ete ter
tradicionalne komemoracije na vseh treh pokopališ ih na dan spomina na mrtve. Ob dnevu
reformacije in 500-letnici rojstva Primoža Trubarja smo sodelovali z Gimnazijo Novo mesto.
Soorganizirali in/ali podprli smo ve je prireditve v MONM (500. oddaja TV Vaš kanal Smo
dobri gospodarji?, Naj izbor Vašega kanala) ter bili pokrovitelji razli nih prireditev v našem
prostoru. Ob ino smo predstavljali preko lankov in oglasov v razli nih medijih na državni in
lokalni ravni.
Stiki z ob ani
Župan se je ob sredah (in po potrebi tudi ostale dni) redno sre eval z ob ani, ki so izrazili
željo po pogovoru oziroma sre anju z njim.
Društva in organizacije ter posamezniki
V obeh letih smo objavili javne razpise za sofinanciranje razli nih društev, organizacij in
posameznikov.
Stiki s tujino in medob insko sodelovanje
Organizirali smo obiske delegacije Mestne ob ine Novo mesto v drugih pobratenih in ostalih
slovenskih ter tujih mestih oz. državah.
Obiski župana z delegacijo v letu 2008:
- januarja obisk v Banja Luki,
- marca sprejem delegacije iz Španije,
- aprila udeležba na posvetu v Bruslju (Evropska prestolnica kulture),
- maja obisk v Rusiji z Zvezo astnikov,
- junija obisk v Torunu in sodelovanje na sejmu,
- avgusta udeležba na prireditvi Slovenska no v Novigradu,
- novembra obisk v Langenhagnu ob 20-letnici pobratenja in Hannovru.
Veliko je bilo tudi obiskov iz ostalih slovenskih ob in in udeležbe naše delegacije v ostalih
slovenskih ob inah.
V letu 2008 smo obiske z racionalizirali na minimum obveznosti, ki zahtevajo medob insko
sodelovanje prijateljskih in pobratenih ob in.
Obiskali smo ve ob in s podro ja bivše Jugoslavije: Biha , Prijedor, Banja Luka, Virovitica,
Hercegnovi in Br ko. Tako smo izmenjali mnenja o delovanju ob in in ob inskih uprav. Prav
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tako smo povezali Obrtno in Gospodarsko zbornico Novo mesto z zbornicami teh ob in. Med
gospodarskimi subjektih že potekajo poslovni odnosi.

2

URAD DIREKTORJA

2.1
KADROVSKA SLUŽBA
Organizacija ob inske uprave Mestne ob ine Novo mesto v letu 2008 je dolo ena v Odloku o
organizaciji in delovnem podro ju ob inske uprave Mestne ob ine Novo mesto, sprejetem
dne 29. 2. 2008, ki temelji na sprejetem Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v ob inski upravi, št. 110-55/2008 z dne 27. 5. 2008 s spremembami in
dopolnitvami in ob upoštevanju letnega kadrovskega na rta in sprejetega prora una Mestne
ob ine Novo mesto.
Organizacijske enote ob inske uprave in število izvajalcev na dan 31. 10. 2008:
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

župan – 1 funkcionar,
kabinet župana – zaposlenih 9 javnih uslužbencev, od tega:
o služba ob inskega sveta – 3 javni uslužbenci,
o delovna mesta izven organizacijskih enot – 1 javni uslužbenec,
urad direktorja - zaposlenih 5,5 javnih uslužbencev, od tega:
o kadrovska služba – 2 javni uslužbenki,
oddelek za finance in ra unovodstvo – zaposlenih 9 javnih uslužbencev,
oddelek za družbene dejavnosti - zaposlenih 7,5 javnih uslužbencev,
oddelek za splošne zadeve – zaposlenih 18 javnih uslužbencev, od tega
o pravna služba – 7 javnih uslužbencev,
o glavna pisarna – 8 javnih uslužbencev,
o služba za informatiko - 2 javna uslužbenca,
oddelek za razvoj in premoženjske zadeve – zaposlenih 14 javnih uslužbencev, od
tega:
o služba za investicije in razvoj – 7 javnih uslužbencev,
o služba za premoženjske zadeve – 6 javnih uslužbencev,
oddelek za prostor – zaposlenih 12 javnih uslužbencev,
oddelek za komunalne zadeve, KS in kmetijstvo – zaposlenih 8 javnih uslužbencev,
od tega:
o služba za kmetijstvo - 1 javni uslužbenec,
ob inski inšpektorat – zaposlenih 7 javnih uslužbencev, od tega:
o mestno redarstvo – 3 javni uslužbenci.

V ob inski upravi je bilo na dan 31. 10. 2008 zaposlenih 91 javnih uslužbencev, od tega 59
žensk ali 65% in 32 moških ali 35%.
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V letu 2008 je prenehalo delovno razmerje javnim uslužbencem na naslednjih delovnih
mestih:
Delovno mesto
vodja Tic-a
pravnik VII/2
koordinator VI (2 delovni mesti)
koordinator V
vodja službe za kmetijstvo
višji svetovalec za evropske zadeve
ra unovodja VII/2-II

Datum prenehanja
31. 1. 2008
31. 1. 2008
31. 1. 2008
30. 4. 2008
21. 9. 2008
30. 9. 2008
19. 10. 2008

Stopnja izob.
VII/2.
VII/2.
VI.
V.
VII/2.
VII/2.
VII/1.

V letu 2008 so se zaposlili:
Delovno mesto
svetovalec v asu župana
višji svetovalec za šport

Datum prihoda
1. 3. 2008
26.5.2008

Stopnja izob.
VII/2.
VII/2.

Kvalifikacijska struktura zaposlenih v ob inski upravi na dan 31.10.2008:
VIII. (mag.)
5
VII/1. (spec.)
2
VII/1. (univ.)
38
VII/2. (visok.)
27
VI. (višja)
6
V. (srednja)
10
IV. (3-letna)
1
ostalo
2

Glede na pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji javnih uslužbencev je ustreznost
zahtevane izobrazbe v ob inski upravi naslednja:ustrezna:96 zaposlenih in neustrezna: 1
zaposlena. Zaposlena javna uslužbenka z neustrezno izobrazbo se izobražuje za pridobitev
ustrezne izobrazbe. Pri organiziranih in individualnih usposabljanjih ter seminarjih je v letu
2008 sodelovalo 85 javnih uslužbencev, kar pomeni 86% zaposlenih. Nekateri med njimi so
se usposabljanj udeležili ve krat.

3.

SLUŽBA OB INSKEGA SVETA

Uvod
Služba ob inskega sveta je z opredeljenim obsegom nalog opravljala predvsem
organizacijske, administrativne, tehni ne ter delno strokovne naloge:
1. za ob inski svet,
2. za delovna telesa ob inskega sveta,
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3.
4.
5.
6.
7.

za Nadzorni odbor Mestne ob ine Novo mesto,
delno za kolegij ob inske uprave,
na podro ju izdelave in vodenja poro il, evidenc ter analiz o gradivih za ob inski svet,
delovna telesa, nadzorni odbor in kolegij ob inske uprave,
s podro ja priprave in posredovanja istopisov sprejetih odlokov ter drugih aktov
ob inskega sveta za objavo v Uradnem listu RS ter njihovo arhiviranje,
druge naloge po zadolžitvah župana, podžupanov, direktorja ob inske uprave in
predsednikov delovnih teles.

Pregled opravljenih nalog
Ob inski svet
Splošno
Za ob inski svet so bili opravljeni naslednji sklopi nalog:
a) gradiva: evidenca, zbiranje, preizkus formalnih zadev posredovanih gradiv, priprava
delovnih osnutkov dnevnih redov, priprava, razmnoževanje in pravo asna odprava
gradiv za redne, izredne in koresponden ne seje ob inskega sveta;
b) sodelovanje pri pripravah in izvedbi slavnostne seje ob inskega sveta; izvajanje sklepov
komisije za priznanja in nagrade: razpis in objava razpisa, priprava obrazložitev in
predlogov sklepov, aktivnosti za izdelavo priznanj; sodelovanje pri pripravi scenarija in
protokola za podelitev priznanj in nagrad, zbiranje podatkov o nagrajencih in
posredovanje le-teh za izpla ilo nagrad;
c) rezervacija in tehni ne priprave sejne dvorane pred sejami;
d) seje ob inskega sveta (posredovanje vseh potrebnih gradiv (dodatna gradiva, poro ila
delovnih
teles),
ugotavljanje
sklep nosti,
vodenje
zapisnika,
servisiranje
predsedujo emu, štetje glasov ter druga opravila v skladu s poslovniškimi dolo ili in
navodili župana);
e) naloge po seji (priprava istopisov in posredovanje sprejetih gradiv za objavo v
lektoriranje; priprava sklepov in zapisnika; posredovanje sklepov v podpis in odprava
sklepov, objava sprejetih aktov v Uradnem listu RS, posredovanje evidence prisotnosti
lanov ob inskega sveta za obra un sejnin in nadomestil, arhivska ureditev gradiva za
sejo sveta, evidenca objavljenih aktov v Uradnih listov RS).
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Ob inski svet - podatki o sejah
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

8 rednih, 1 izredna, 1 nadaljevanje seje,
1 slavnostna seja
26,9 svetnikov ali 92,76 %
povpre na udeležba na seji
175 ali 19,4 na sejo
skupno število (pod) to k dnevnega reda
173 ali 17,3 na sejo
število sprejetih sklepov
28 ali 3,1 na sejo
število sprejetih osnutkov odlokov
36 ali 4 na sejo
število sprejetih odlokov
32 ur 17 min ali 3 ure 25 min/sejo
skupni as trajanja sej
68
število objavljenih aktov v Uradnem listu RS
(35 odlokov, 21 sklepov, 1 spremembe in dopolnitve Statuta Mestne ob ine Novo
mesto, 1 spremembe in dopolnitve Poslovnika Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo
mesto, 2 razpis nadomestnih volitev lana Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo
mesto – predstavnika romske skupnosti, 2 pravilnika, 1 javno naznanilo o javni
razgrnitvi, 2 pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest, 1 obvezna razlaga
odloka, 1 Statut Mestne ob ine Novo mesto, 1 Poslovnik Ob inskega sveta Mestne
ob ine Novo mesto)
151 ali 16,7 na sejo
število podanih pobud in vprašanj na sejah
139 ali 15,4 na sejo (92,05 %)
število posredovanih odgovorov na sejah
število sej:

Delovna telesa ob inskega sveta
Splošno
Ob inski svet je v tem mandatu imenoval 12 stalnih delovnih teles, in sicer:
7 odborov in
5 komisij.
Za delovna telesa je služba ob inskega sveta v obdobju januar – december 2008 opravila
vsa organizacijske, tehni ne, administrativne ter delno strokovne naloge, in sicer:
a)
b)

c)

gradiva: priprava, zbiranje, evidenca, odprava gradiv;
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;
naloge po sejah: priprava in posredovanje poro il za seje ob inskega sveta, arhiviranje
gradiv, posredovanje evidence prisotnosti na sejah za obra un sejnin.

Delovna telesa – podatki o sejah
Število sklep nih sej vseh delovnih teles ob inskega sveta v obdobju januar – december
2008: 55.
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Število sej po delovnih telesih:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Odbor za komunalo in promet
Odbor za dav no politiko, prora un in finance
Odbor za okolje in prostor
Komisija za statut in poslovnik
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo
Odbor za lokalno samoupravo
Komisija za medob insko in mednarodno sodelovanje
Komisija za priznanja in nagrade
Komisija za vloge in pritožbe
Odbor za mladino

11+1 koresponden na
9
7
9
2
7
5
1
0
0
0
3

V obdobju januar – december 2008 so tako delovna telesa ob inskega sveta:
−
−
−

imela skupno 55 rednih sej ali povpre no 4,6 seje na mesec,
obravnavala skupno 307 to k dnevnega reda ali povpre no 5,6 to ke na sejo,
sprejela naslednjo skupno število pismenih dokumentov: 55 zapisnikov ter 55 poro il za
ob inski svet.

Nadzorni odbor
Splošno
Služba ob inskega sveta je za Nadzorni odbor Mestne ob ine Novo mesto opravljala
naslednje organizacijske in administrativno tehni ne naloge:
−
−
−
−

zbiranje, evidenca in posredovanje gradiv,
usklajevanje terminov za seje nadzornega odbora, rezervacija in priprava sejne sobe,
vodenje zapisnikov sej nadzornega odbora ter sklepov in poro il,
evidenca udeležbe lanov odbora ter priprava za obra un sejnin.

Nadzorni odbor - podatki o sejah
− število sej:
− skupno število to k dnevnega reda:
− skupni as trajanja sej:

3
24 ali 8 to k na sejo,
395 min ali 2 uri in 12 min. na sejo.
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Kolegij ob inske uprave
Splošno
Služba ob inskega sveta je opravljala tudi del administrativno tehni nih nalog za kolegij
ob inske uprave v obdobju januar – februar 2008, in sicer:
− vodenje zapisnikov ter
− priprava in evidenca sklepov,
od 1. 1. 2008 do 5. 2. 2008
Kolegij ob inske uprave - podatki
−
−
−
−
−

Kolegij ob inske uprave je v obdobju januar – februar 2008:
opravil 5 sej,
obravnaval 84 to k dnevnega reda ali povpre no 16,8 to ke na sejo,
predlagal 82 sklepov ali povpre no 16,4 sklepa na sejo,
skupaj zasedal 14 ur in 39 min ali v povpre ju 2 ure in 56 min na sejo.

Služba ob inskega sveta je za kolegij ob inske uprave izdelala in posredovala 5 zapisnikov
in 82 sklepov ter vodila evidenco o realizaciji sklepov.
Vodenje evidenc, poro il, analiz in statistike
Služba ob inskega sveta je vodila evidenco, poro ila, analize in statistiko o gradivih za
ob inski svet (vabila, zapisniki, sklepi, odloki), o gradivih za delovna telesa (vabila, zapisniki,
poro ila, sklepi), nadzornega odbora ter delno za kolegij ob inske uprave (zapisniki, sklepi)
ter o sprejetih in objavljenih dokumentih ob inskega sveta v Uradnem listu RS ter objavljala
gradiva ob inskega sveta na spletni strani Mestne ob ine Novo mesto.
Druge naloge
Služba ob inskega sveta je opravila tudi druge ob asne naloge po zadolžitvah župana,
podžupanov, direktorja ob inske uprave, vodij svetniških skupin in predsednikov delovnih
teles.
Zaklju ek
Skupaj so bila v službi v obdobju januar 2008 – december 2008 opravljena administrativno
tehni na dela za 72 sej (ob inski svet, delovna telesa ob inskega sveta, nadzorni odbor,
kolegij ob inske uprave) ter izdelano naslednje število pisnega gradiva:
− 73 zapisnikov in 58 poro il: skupaj 131 ali v povpre ju 10,9 na mesec,
− 586 sklepov ali povpre ju 48,9 na mesec,
− 68 priprav istopisov in objav sprejetih aktov in sklepov v Uradnem listu RS ali v povpre ju
5,7 na mesec.
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Vse seje ob inskega sveta in pretežna ve ina sej delovnih teles je potekala izven rednega
delovnega asa - v popoldanskem in ve ernem asu. V obdobju januar 2008 - december
2008 je to znašalo skupaj 67 sej ali 5,6 seje na mesec.

4

ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

4.1

GLAVNA PISARNA

Za leto 2008 so podatki slede i:
število zadev
6.945
vhodnih dokumentov
14.386
izhodnih dokumentov
10.022
lastnih dokumentov
6.751

4.2

PRAVNA SLUŽBA

V letu 2008 je bilo bolj malo dela na podro ju sodelovalovanja pri pripravi javnih razpisov za
razdelitev prora unskih sredstev, pri izvedbi postopkov javnih naro il, pri pripravi
koncesijskih dokumentov in izvedbi postopkov podelitve koncesij. Vodja oddelka vodi kreditni
odbor pri Razvojnem centru Novo mesto za podeljevanje kreditov in garancij iz garancijske
sheme ter mikrokreditov.
V letu 2008 smo sodelovali pri pripravi in realizaciji letnega programa nabav stvarnega
premoženja ob ine in gradenj, pripravljamo posami ne programe ravnanja s nepremi nim
premoženjem, sodelujemo pri razli nih projektnih skupinah ter pridobivamo potrebne
podatke glede na potrebe posameznih oddelkov. V letu 2008 so se zaklju ili projekti odkupa
zemljiš Seidlova ulica in Belokranjska. V teh postopkih opravljamo pravne preglede,
izdelujemo historiate, naro amo cenitve, vodimo pogajanja, pripravljamo pogodbe in vodimo
postopek prenosa lastništva vse do vpisa v Zemljiško knjigo. Z zemljiško knjižnimi predlogi
smo usklajevali dejansko stanje z zemljiškoknjižnim.
Sodelovali smo pri sprejemanju splošnih in internih aktov, ki so zahtevali uskladitve med ve
ob inami ali med oddelki ob inske uprave. Pripravljali smo tudi podlage za ureditev
neurejenih lastninsko-pravnih razmerij med ob ino in ministrstvi. Še celo leto 2008 je pravna
služba vodila postopke v zvezi z vra anjem vlaganj v telekomunikacijsko infrastrukturo.
Pravniki so ravno tako vodili postopke ter pripravljali odlo be prve stopnje ter pripravljali
odlo be druge stopnje, ki jih izda župan in sicer na podro jih komunale (komunalni
prispevek, samoprispevek), inšpektorata (odlo be in sklepi inšpektorja) in družbenih
dejavnosti (vrtci, javni razpisi) ter izdajali potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice
ob ine.
Pravniki v oddelku za potrebe posameznih oddelkov, župana, podžupanov in urada direktorja
izdelujejo pravna mnenja, pripravljajo odgovore na pravna vprašanja glede postopka in
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materialnega prava. Vso potrebno pravno podporo nudijo tudi javnim zavodom in podjetjem,
katerih ustanoviteljica je Mestna ob ina Novo mesto (Zdravstveni dom, Lekarne, Kulturni
center Janeza Trdine).
Pravna služba redno pregleduje in izdeluje ve je število pogodb: najemne, menjalne,
kupoprodajne, anekse k že sklenjenim pogodbam, razne sporazume ter pogodb o
(so)financiranju.
Pripravlja tudi tožbe, odgovore na tožbe, priglaša terjatve v zapuš inske postopke in
postopke prisilne poravnave ter se udeležuje razpisanih narokov. Prav tako vlaga izvršilne
predloge in spremlja postopke na sodiš u.

4.3

SLUŽBA ZA INFORMATIKO

Služba za informatiko je v letu 2008 opravljala naslednje naloge:
- uvedba novega sistema za pisarniško poslovanje (EPP),
- posodobitev knjigovodskega sistema, uvedba skeniranja prejetih faktur in uvedba
ra unalniškega potrjevanja odredb,
- razvoj in vzdrževanje lastnih analiti nih aplikacij: odmera komunalnega prispevka, odmera
nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a, izpla ila subvencij v kmetijstvu, izpla ila
socialnih pomo i, vra ila vlaganj v telekomunikacije, krajevni samoprispevek,
- razvoj spletnega portala in spletnih storitev,
- letne nabave in teko e vzdrževanje ra unalniške opreme za ob insko upravo in za Zavod
za turizem.

5

ODDELEK ZA FINANCE IN RA UNOVODSTVO

V letu 2008 smo na oddelku opravljali naloge s podro ju priprave in izvajanja ob inskega
prora una, ra unovodskega poro anja izvrševanja prora una za teko e leto, izdelave
zaklju nega ra una prora una za leto 2007, premoženjske bilance ob ine za leto 2007 ter
druge naloge s podro ja pristojnosti oddelka.
V letu 2008 je bil oddelek za finance in ra unovodstvo nosilec za naslednje naloge:
5.1

Prora un in njegovo izvrševanje

• Priprava Odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
Prora un Mestne ob ine Novo mesto je v drugi obravnavi sprejel ob inski svet Mestne
ob ine Novo mesto na 13. redni seji, dne 21. 2. 2008.
Ker prora un za leto 2008 ni bil sprejet do konca leta 2007, je bil županu posredovan predlog
sklepa o za asnem financiranju v obdobju januar-marec 2008.
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Tekom leta 2008 smo na oddelku pripravil tri spremembe Odloka o prora unu Mestne
ob ine Novo mesto za leto 2008 (rebalanse prora una).
• Priprava Odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2009
V mesecu septembru 2008 je oddelek posredoval izhodiš a za pripravo Odloka o prora unu
Mestne ob ine za leto 2009 in 2010.
Predlog Odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za prvo obravnavo je bil pripravljen
in posredovan na sejo ob inskega sveta, ki je bila v mesecu novembru 2008. Predlog Odloka
je ob inski svet spremenil v »Obravnavo izhodiš za pripravo prora una za leto 2009«.
Odlok o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2009 je bil sprejet na 21. redni seji
ob inskega sveta, dne 26.2.2009.
• Priprava zaklju nega ra una prora una za leto 2007 ter Priprava poro ila o delu ob inske
uprave za leto 2007
Oddelek za finance je bil koordinator in nosilec izdelave zaklju nega ra una prora una za
leto 2007 ter priprave Poro ila o delu ob inske uprave o delu posameznih oddelkov in
aktivnosti za leto 2007. Poro ilo je bilo sestavni del Zaklju nega ra una prora una za leto
2007.
• Priprava poro il o realizaciji finan nih na rtov krajevnih skupnosti za leto 2007
Oddelek za finance je bil koordinator in nosilec priprave poro ila o realizaciji finan nih
na rtov vseh krajevnih skupnosti v Mestni ob ini Novo mesto. Poro ila krajevnih skupnosti
so bila sestavni del Zaklju nega ra una prora una.
5.2

Obdelava vhodnih ra unovodskih dokumentov (saldakonti dobaviteljev)
V letu 2008 smo prejeli 6.581 ra unov, kar pomeni 600 mese no oz. preko 30
dnevno. Le te smo poknjižili in jih tudi skenirali, poleg ra unov smo skenirali tudi
pogodbe.
Z dobavitelji smo z izpisi odprtih postavk usklajevali stanje naših obveznosti.

5.3

Izhodni ra unovodski dokumenti (saldakonti kupcev)
V letu 2008 smo izstavili blizu 1.000 ra unov za najemnine, služnosti, obratovalne
stroške, prodana zemljiš a ipd. Redno smo:
- knjižili prejeta pla ila,
- vršili opominjanje (120 opominov in opominov pred tožbo),
- predajali pravni službi dokumentacijo za izvšbe.
Ob koncu leta smo z vsemi kupci z odprtimi postavkami usklajevali stanje naših
terjatev (poslali 70 IOP obrazcev).

5.4

Obra un osebnih dohodkov
Mese no smo pripravljali obra une osebnih dohodkov, bankam predajali naloge za
izpla ila, DURS obveš ali o izpla ilih, ob koncu leta pripravili podatke v zvezi z
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dohodnino, ob koncu leta posredovali podatke tudi Skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.
5.5

Odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu
V letih 1991 – 1992 so imeli stanovalci v družbenih stanovanjih možnost ugodnega
odkupa le – teh (tudi obro nega do 20 let). V letu 2008 smo tem kupcem izdali
približno 500 položnic za mese ne obroke, izvedli postopke v zvezi z nekaj
pred asnimi dokon nimi odpla ili stanovanj (izra un zneska za pred asen odkup,
izdaja potrdila o pred asnem odpla ilu, obveš anje Stanovanjskega sklada …), knjižili
pla ila obrokov, odvajali zakonsko dolo en del Stanovanjskemu skladu in
odškodninski družbi in vršili opominjanje ter izterjavo.

5.6

Analiti na evidenca zemljiš
Vodili smo analiti no evidenco zemljiš v lasti MONM (v Register zemljiš MONM
vnašali pridobitve in odtujitve zemljiš , parcelacije) in pripravljali podatke za glavno
knjigo.

5.7

Ra unovodstvo krajevnih skupnosti
Na osnovi podatkov, ki so nam jih posredovale krajevne skupnosti, smo pripravili
zaklju ne ra une in finan na poro ila za vseh 23 krajevnih skupnosti v Mestni ob ini
Novo mesto.

5.8

Ostalo
- pretežno za potrebe drugih oddelkov smo izra unavali zamudne obresti in delali
revalorizacije,
- pripravili smo podatke za inventuro ob zaklju nem ra unu 2008 in vodili popis,
- redno mese no smo pripravljali obra un davka na dodano vrednost,
- izpisovali smo kartice za skrbnike prora unskih postavk,
- usklajevali smo zneske pla il oz. nakazil in jih ustrezno knjižili (tudi varš ine,
odpla ila posojil ipd.),
- preverili smo pravilnost preko 150 prejetih obra unov zamudnih obresti, ki so nam
jih poslali naši dobavitelji zaradi zamud pri pla ilu (ve ino jih zavrnemo z
obrazložitvijo, da niso upoštevana dolo ila Zakona o izvrševanju prora una,
- vodili smo evidenco pla il komunalnih prispevkov in opominjali dolžnike,
- vodili smo evidenco pla il komunalnih taks in opominjali dolžnike,
- vodili smo evidenco pla il MONM za posamezne oskrbovance v domovih, zavodih ,
- po potrebi smo dajali podatke o pla anih oskrbninah pravni službi,
- vodili smo evidenco danih dolgoro nih in kratkoro nih posojil,
- vodili smo evidenco nadomestila za degradacijo in uzurpacijo zemljiš ,
- izdali smo 369 naro ilnic,
- izpla evali smo sejnine, avtorske honorarje, pogodbe o delu, nagrade …,
- ob koncu leta smo uskladili obveznosti in terjatve prora unov s prejemniki sredstev
iz javnih financ (vrtci, OŠ, muzej …),
- zbirali smo podatke za pripravo strategije MONM,
- sestavili smo premoženjsko bilanco MONM,
- vodili smo analiti no evidenco osnovnih sredstev z množico sprememb ob selitvah.
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6

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

6.1

Predšolska vzgoja

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, ki ureja pogoje za opravljanje ter dolo a na in upravljanja in
financiranja na vseh podro jih vzgoje in izobraževanja ter Zakon o vrtcih, kateri ureja
predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih. Predšolska vzgoja je zakonska
naloga ob ine primarnega pomena.
V šol. letu 2008/09 v Mestni ob ini delujeta dva javna zavoda, in sicer: Vrtec Ciciban Novo
mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, dve vzgojno-varstveni enoti pri osnovnih šolah
(Brusnice, Stopi e), podeljena je ena koncesijo (Društvo Ringa-raja) ter sklenjena pogodba s
Petrovim vrtcem. Posebnosti predšolske vzgoje v MO NM: otroci s posebnimi potrebami,
romski oddelek in bolnišni ni oddelek. Pove an vpis v šol. letu 2008/09 je bil zaradi
pove ane rodnosti in ugodnosti, ki staršem dajejo pravico do brezpla nega vrtca za drugega
in vse nadaljnje otroke. Mestna ob ina Novo mesto je v sodelovanju z javnimi zavodi
poiskala dodatne kapacitete in zagotovila sredstva za šest na novo odprtih oddelkov ( tri
Ciciban, dva Pedenjped, enega Ringa-raja). Rešitve za naprej se iš ejo in v ta namen je bila
v letu 2008 izdelana Analiza reorganizacije vrtcev v Mestni ob ini Novo mesto, ki je bila
obravnavana na 21. seji Ob inskega sveta Novo mesto.
Prejemanje vlog in izdajanje odlo b za znižano pla ilo vrtca
Na podlagi vloge za znižano pla ilo vrtca staršev (rejnikov, skrbnikov) lokalna skupnost
dolo i višino pla ila za program vrtca, katerega otrok obiskuje. Višina pla ila se dolo i na
podlagi bruto dohodkov in premoženja.
Preglednica 1: Število izdanih odlo b v obdobju 2002 -2008

Skupaj
odlo b
Povpre ni %

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2268

2163

2098

2163

2364

2107

2327

30,74

33,49

36,23

31,80

33,49

36,07

31,20

Iz preglednice 1 je razvidno:
- da je bilo v letu 2002 izdanih 2.268 odlo b. Odlo be so se nanašale na teko e leto
2002, šol.l. 2002/03, ter vse spremembe, ki so nastale med letom. Povpre ni
odstotek pla il staršev obravnavanih vlog je znašal 30,74 %.
- da je bilo v letu 2003 izdanih 2.163 odlo b. Odlo be so se nanašale na teko e leto
2003, šol.l. 2003/04, ter vse spremembe, ki so nastale med letom. Povpre ni
odstotek pla il staršev obravnavanih vlog je znašal 33,49 %.
- da je bilo v letu 2004 izdanih 2.098 odlo b o znižanem pla ilu za program vrtca.
Odlo be so se nanašale na teko e leto 2004, šol.l. 2004/05, ter vse spremembe, ki
so nastale med letom. Povpre ni odstotek pla il staršev obravnavanih vlog je znašal
36,23 %.
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-

-

-

da je bilo v letu 2005 izdanih 2.163 odlo b. Odlo be so se nanašale na teko e leto
2005 šol.l. 2005/06, ter vse spremembe, ki so nastale med letom. Povpre ni odstotek
pla il staršev obravnavanih vlog je znašal 31,80 %.
da je bilo v letu 2006 izdanih 2.364 odlo b o znižanem pla ilu za program vrtca.
Odlo be so se nanašale na teko e leto 2006, šol.l. 2006/07, ter vse spremembe, ki
so nastale med letom. Povpre ni odstotek pla il staršev obravnavanih vlog je znašal
33,49 %.
da je bilo v letu 2007 izdanih 2.107 odlo b o znižanem pla ilu za program vrtca.
Odlo be so se nanašale na teko e leto 2007, šol.l. 2007/08, ter vse spremembe, ki
so nastale med letom. Povpre ni odstotek pla il staršev obravnavanih vlog je znašal
36,07 % - (odcepitev dveh ob in).
da je bilo v letu 2008 izdanih 2.327odlo b o znižanem pla ilu za program vrtca.
Odlo be so se nanašale na teko e leto 2008, šol.l. 2007/08, ter vse spremembe, ki
so nastale med letom (drugi in vsak nadaljnji otrok zastonj). Povpre ni odstotek pla il
staršev obravnavanih vlog je znašal 31,20 %.

Preglednica 2: Pregled izdanih odlo b po pla ilnih razredih v obdobju 2003 – 2008
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pl.raz.

Št.odl.

Pl.raz.

Št.odl.

Pl.raz.

Št.odl.

Pl.raz.

Št.odl.

Pl.raz.

Št.odl.

Pl.raz.

Št.odl.

0
1
2
3
4
5
6
7
8

79
472
396
370
308
236
160
75
67

0
1
2
3
4
5
6
7
8

82
471
368
339
300
229
158
84
67

0
1
2
3
4
5
6
7
8

132
494
384
352
283
254
152
69
43

0
1
2
3
4
5
6
7
8

148
598
384
377
269
262
190
83
53

0
1
2
3
4
5
6
7
8

93
454
334
368
299
240
188
89
42

0
1
2
3
4
5
6
7
8

149
521
326
361
297
290
227
105
51

Skupaj

2.163

Skupaj

2.098

Skupaj

2.163

Skupaj

2.364

Skupaj

2.107

Skupaj

2.327

Iz preglednice 2 je razvidno, koliko staršev je bilo v posameznih letih v dolo enih pla ilnih
razredih oziroma, kakšen delež so le-ti pla evali. V letih 2005 in 2006 lahko ugotovimo,da se
število staršev, ki so na robu preživetja pove uje. Leta 2007 sta nastali dve novi ob ini in
zato je število izdanih odlo b manjše.
Število oddelkov in otrok
Število oddelkov in otrok se oblikuje za vsako šolsko leto, na podlagi vpisa novincev (marecapril). Oddelki se oblikujejo na podlagi normativov in so osnova za sistemizacijo delovnih
mest v vrtcih, katero potrdi župan (za vsako šolsko leto).
Zavodi so dolžni zagotoviti kadrovsko zasedbo v skladu z veljavno zakonodajo in prilagajati
zaposlitve za dolo en as letnim nihanjem števila vklju enih otrok in številu oddelkov v
smislu racionalnega zaposlovanja in zaradi izognitve nastanku trajno presežnih delavcev.
-

Vrtec pri osnovni šoli Brusnice
V vrtcu pri osnovni šoli Brusnice je bilo v šol.l. 2008/09 v 3 oddelkih vklju enih 57 otrok,
za katere skrbi 10 delavcev.

241

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
-

Vrtec pri osnovni šoli Stopi e
V vrtcu pri osnovni šoli Stopi e je bilo v šol.l. 2008/09 v 6 oddelkih vklju en 101 otrok, za
katerega skrbi 19 delavcev.

-

Petrov vrtec
V Petrovemu vrtcu je v šol.l. 2008/09 v 3 (od tega eden polovi ni) oddelkih vklju enih 40
otrok, za katere skrbi 6 delavcev.

-

Vrtec Ringa-raja
V vrtcu Ringa-raja je v šol.l. 2008/09 v 3 oddelkih vklju eno 52 otrok, za katere skrbi 9
delavcev.

-

Vrtec Ciciban Novo mesto
V Vrtcu Ciciban je v šol.l. 2008/09 36 oddelkov, 610 otrok (z bolnišni nim oddelkom) in
111 delavcev.

-

Vrtec Pedenjped Novo mesto
V Vrtcu Pedenjped je v šol.l. 2008/09 34 oddelkov, 594 otrok in 104 delavci.

-

Varstvo otrok v drugih ob inah
V drugih ob inah koristi predšolsko varstvo 33 otrok, katerih stalno bivališ e je v Mestni
ob ini Novo mesto.

Romi - enota Pikapolonica
Oblikovana sta dva oddelka poldnevnega programa. Vpisanih je 28 otrok za katere skrbijo 4
delavci.
6.2

Izobraževanje

Osnovnošolsko izobraževanje (9 osnovnih šol s 4 podružnicami)
V letu 2008 so bile opravljene vse redne in druge naloge kot so:
- analiza materialnih stroškov za leto 2007 (med dejansko porabo in nakazili) in na
podlagi že sprejetih meril izdelan izra un teko ih materialnih stroškov osnovnih šol za
leto 2008,
- zagotavljanje fizi nega varovanja v OŠ Bršljin,
- usklajevanje potreb po regresirani prehrani med šolami, MŠŠ in ob ino za malice, ki
jih sofinancira MŠŠ in za kosila, ki jih sofinanciramo iz ob inskega prora una,
- sofinanciranje nakupa nove ra unalniške opreme za osnovne šole,
- analiza organizacijskih poro il za šolsko leto 2008/09,
- sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni,
- izra un vrednosti pedagoških ur za financiranje zgodnjega pou evanja tujega jezika,
ki ga zagotavljamo za vse oddelke 3. razreda,
- financiranje varuha v OŠ Dragotin Kette,
- izvedba štirih javnih razpisov za podro je osnovnih šol, in sicer: za projektno delo v
OŠ, za tekmovanja u encev v znanju, za raziskovalne naloge v OŠ in za program
pospeševanja izobraževalne dejavnosti ter vseh postopkov v zvezi s tem (izdelava in
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-

-

objava razpisov in razpisne dokumentacije, obveš anje, imenovanje komisij,
ocenjevanje prijav, prispelih na razpis, izdaja sklepov, priprava pogodb, izpla ila po
pogodbah),
zagotavljanje prevozov u encev v osnovno šolo s pogodbenimi prevozi, s šolskimi
kombiji, z individualnimi prevozi v primerih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in
z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi mese nih vozovnic,
usklajevanje voznih redov in potreb po prevozih z osnovnimi šolami in prevoznikom,
odgovori na vloge staršev, priprava aneksov k obstoje i pogodbi o prevozu u encev,
zagotavljanje pla in drugih osebnih prejemkov za dve strokovni delavki, ki sta v OŠ
Bršljin izvajali »U no pomo romskim u encem«,
priprava pogodb za sofinanciranje OŠ Dragotin Kette za tiste ob ine (11), iz katerih
u enci obiskujejo to šolo,
priprava mnenj k imenovanju ravnateljev in direktorjev JZ za Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja,
ocene in soglasja k oceni delovne uspešnosti ravnateljev oz direktorjev JZ s podro ja
izobraževanja,
analiza poro il o poslovanju javnih zavodov (13) s podro ja izobraževanja.

Poleg zgoraj naštetih rednih nalog so bile opravljene še druge naloge, in sicer:
- o težavah, s katerimi se sre ujemo pri izobraževanju Romov, smo obveš ali MŠŠ;
- za vseh 9 OŠ so bili pripravljeni novi odloki o ustanovitvi, ki so bili potrebni zaradi
spremembe zakonodaje. Z novo zakonodajo se je spremenila sestava svetov
omenjenih zavodov, pri nekaterih OŠ pa je zaradi nastanka novih ob in prišlo tudi do
manjših sprememb pri šolskih okoliših, poleg tega pa je v novih odlokih bolj jasno
opredeljen tudi postopek izvolitve predstavnikov delavcev in predstavnikov staršev v
svet zavoda,
- razreševali smo prostorsko stisko OŠ Bršljin v zvezi s tem je bil opravljen izra un
zmogljivosti za OŠ Center, OŠ Grm in OŠ Oto ec, ter ponovni izra un zmogljivosti za
OŠ Drska, ker smo iskali proste prostorske kapacitete za izvajanje pouka za 3
oddelke OŠ Bršljin in za izvajanje predšolske vzgoje za otroke iz vrtca Ostržek,
izpeljane so bile vse aktivnosti v zvezi z gostovanjem OŠ Bršljin na OŠ Drska,
- spremljali smo vpis otrok v 1. razred in izdelali analizo, podatki so bili poslani MŠŠ, ki
nam je neopravi eno oporekalo, da ne vpisujemo u encev Romov,
- zbrani so bili podatki o porabi elektri ne energije v javnih zavodih za potrebe
morebitnega javnega razpisa.
Glasbeno izobraževanje (Glasbena šola Marjana Kozine)
V letu 2008 so bile opravljene naslednje redne naloge:
- izra un teko ih in programsko odvisnih materialnih stroškov za glasbeno šolo za leto
2008,
- izra un sredstev za permanentno izobraževanje u iteljev glasbene šole in za nakup
in obnovo glasbil,
- izpla ila sredstev za prehrano med delom in prevoz na delo za zaposlene v glasbeni
šoli,
- priprava pogodb za sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine za tiste ob ine (7),
iz katerih u enci obiskujejo GŠ Marjana Kozine,
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pripravljen je bil nov odlok o ustanovitvi GŠ Marjana Kozine.

Srednje šolstvo
Na podro ju srednjega šolstva smo izvedli tri javne razpise, in sicer:
- javni razpis za sofinanciranje projektnega dela dijakov,
- javni razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih nalog in
- javni razpis za sofinanciranje tekmovanj dijakov v znanju.
Višješolsko izobraževanje
V 2008 smo na podro ju višješolskega izobraževanja izvedli javni razpis za sofinanciranje
izobraževalnih programov višjih strokovnih šol, s katerim se je sofinanciralo uvajanje novih
oz. prenovljenih višješolskih strokovnih programov.
Visoko šolstvo
V letu 2008 so bile opravljene naslednje naloge
- priprava aneksa k pogodbi o financiranju URS Novo mesto,
- financiranje URS Novo mesto (zagotavljanje pla , prispevkov in drugih osebnih
prejemkov za 4 zaposlene, ter teko ih in programsko odvisnih materialnih stroškov),
- sprememba odloka za URS Novo mesto, s katerim se je spremenil sedež zavoda iz
najetih prostorov na Ljubljanski cesti 28 na Novi trg 5, kjer je URS dobil prostore v
uporabo.
Posvetovalnica za u ence in starše Novo mesto
V letu 2008 smo:
- Posvetovalnico za u ence in starše spodbujali, da z drugimi ob inami sklene
pogodbe za financiranje storitev, ki jih bo nudila njihovim ob anom, sredstva prejeta
po pogodbah pa smo pora unali pri teko em financiranju posvetovalnice,
- urejali vso problematiko s podro ja zavoda od sistemizacije delovnih mest, do
financiranja pla , prispevkov, drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, s
tem, da so bile v letu 2008 opravljene tudi naloge, ki so bile povezane s sistemizacijo
delovnih mest in s prevedbo pla v pla ne razrede ter z uvrstitvijo direktorja PUS v
višji pla ni razred, kar pa glede na veljavno zakonodajo ni bilo možno.
Izobraževanje odraslih (izvaja ga RIC Novo mesto)
V letu 2008 smo skrbeli za:
- financiranje pla e in drugih osebnih prejemkov za delo lokalnega koordinatorja, za
programsko odvisne in teko e materialne stroške,
- pripravo letne pogodbe za program izobraževanja odraslih in letne pogodbe za
izobraževanje odraslih Romov ter za
- urejanje vseh zadev s podro ja izobraževanja odraslih, predvsem za razreševanje
problematike v zvezi s pla ilom najema prostorov na Ljubljanski cesti 28.
Poleg navedenih nalog, naštetih po posameznih sklopih, smo znotraj podro ja izobraževanja
opravili še druge naloge kot so: odgovori na svetniška vprašanja, priprava prora una in
rebalansa prora una za leto 2008, poro ila k zaklju nemu ra unu za leto 2007, kontrola
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zahtevkov za izpla ila, pisanje odredb, spremljanje realizacije, knjiženje pomembnejših
spisov v Lotus Notes in EPP, ipd.

6.3
Šport
Po Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00) je šport
pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in delo splošne kulture, ki bogati
kakovost življenja posameznika. Z Nacionalnim programom športa država soustvarja pogoje
za razvoj športa. Nacionalni program zajema celotno organizirano dejavnost športa, to je
športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov, ki je v
javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
Za uresni evanje javnega interesa v športu skrbi lokalna skupnost, s sprejetjem letnega
programa športa ( Zakon o športu, Ur. l. RS, št. 22/1998 z 20. 03. 1998). Letni program
športa dolo a programe športa, ki se sofinancirajo iz prora una lokalne skupnosti – Mestne
ob ine Novo mesto. Na osnovi javnega razpisa Mestna ob ina izbere izvajalce letnega
programa športa ter z njimi sklene pogodbo o sofinanciranju športnih programov.
Zakonske in podzakonske osnove za izvajanje dejavnosti na podro ju športa so:
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98),
- Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00),
- Pravilnik o na inu vrednotenja športnih programov v Mestni ob ini Novo mesto,
- Pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev na podro ju družbenih dejavnosti,
- Letni program športa v MONM za leto 2008,
- Prora un za leto 2008,
- Odlok št. 012-85/97-12 o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za šport (Ur. l. RS, št.
80/97)
Mestna ob ina Novo mesto je v letu 2008 sofinancirala delovanje ob inskega javnega
zavoda – Agencije za šport Novo mesto, ki upravlja in vzdržuje športne objekte v ob inski
lasti (športna dvorana Marof, Športno rekreacijski park Portoval, teniška igriš a ob Krki,
Športno rekreacijski center Loka ter Bazen OŠ Grm) ali v najemu (kegljiš e Dolenjskega
lista) ter skrbi za izvedbo dolo enega obsega Letnega programa športa v MONM na
podro ju dejavnosti. Skupna vrednost financiranja javnega zavoda Agencije za šport (pla e,
materialni stroški, amortizacija, vzdrževanje igriš , šport najmlajših in obšolski šport, plavalni
te aji, šolska športna društva) s strani MO NM je v letu 2008 znašala 543.065,41 EUR.
MO NM je tudi v letu 2008 sofinancirala ob insko prireditev »Športnik leta 2007« s sredstvi v
višini 5.000,00 EUR (prireditev vsako leto organizira Agencija za šport), organizacijo in
izvedbo 5. Mednarodnih iger prijateljstva (športnih iger mladih) ter zaklju no prireditev
delavskih športnih iger.
Za realizacijo drugega dela Letnega programa športa v MONM so poskrbeli športni klubi in
društva ter drugi izvajalci, za katere je MO NM izvedla Javni razpis za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa za naslednja podro ja:
- redno delo z mladimi,
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-

projektno delo z mladimi,
športna rekreacija in množi ni projekti,
vrhunski in kakovostni šport,
planinska društva in taborniške organizacije,
šport invalidov,
ve je športne prireditve doma,
nastopi športnikov v tujini.

Na javni razpis se je prijavilo 55 izvajalcev. Strokovna komisija je izbrala 49 izvajalcev, s
katerimi je MO NM sklenila Pogodbe o sofinanciranju programov športa v Mestni ob ini Novo
mesto za leto 2008. Skupna vrednost podpisanih pogodb z izvajalci letnega programa športa
v MO NM je znašala 203.784,60 EUR.
Izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu za leto 2008:
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Izvajalec
Športno društvo GRIP, Ragovska 12,8000 Novo mesto
Smu arsko društvo Krka ROG, Župan i evo sprehajališ e 1,8000 Novo
mesto
Strelsko društvo GORJANCI, Kettejev drevored 2,8000 Novo mesto
Jadralni klub NM; Marjana Kozine 66, 8000 Novo mesto
Planinsko društvo NM, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
Planinsko društvo POHODNIK, Kraj eva 7, 8000 Novo mesto
ŠD za baseball in softbal KLL, Lastov e 47, 8000 Novo mesto
Društvo Sožitje, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
Kolesarski klub ADRIA MOBIL,Topliška c. 4, 8000 Novo mesto
Moški odbojkarski klub NM, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
Atletski klub Krka, Topliška cesta 4, 8000 Novo mesto
Kickboxing Klub MIRAGE, Rozmanova 38, 8000 Novo mesto
Kolesarsko društvo PAPEŽ Podgorje,Gabrje, Gomile 10,8321 Brusnice
Medob insko društvo invalidov, Rozmanova 32/a, 8000 Novo mesto
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja,Šegova ul. 119,
8000 Novo mesto
Društvo interesnih dejavnosti upokojencev NM, Lebanova 42, 8000 Novo
mesto
Društvo tabornikov RGT NM, Cankarjeva 8, 8000 Novo mesto
Teniški klub Portovald, Šegova ul.106, 8000 Novo mesto
Košarkarski klub KRKA Telekom,Šegova 112,8000 Novo mesto
Društvo MARATHON NM, Kandijska cesta 47, 8000 Novo mesto
Kegljaško društvo NM, Germova 4, 8000 Novo mesto
Društvo kroni nih ledvi nih bolnikov Dolenjske, Šmihelska c.1, 8000 Novo
mesto
Karate klub NM; Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice
Šahovsko društvo Krka, Avši eva 16, 8000 Novo mesto
STEG Novo mesto 1, Gorjanski medvedi, Smre nikova 58, 8000 Novo mesto
MNK Krka, Topliška cesta 4, 8000 Novo mesto
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

MRK Krka, Seidlova 28, 8000 Novo mesto
Kick Thai boxing klub SCORPION, p.p.233, 8000 Novo mesto
ŽRK NM, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto
Društvo upokojencev Uršna Sela, Vaška cesta 4, 8323 Uršna Sela
ŠD ONŠ Portoval, Topliška cesta 4, 8000 Novo mesto
Društvo revmatikov Slovenije, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
ŠD Dolž, Šolska cesta 11, Dolž
ŠD Partizan, Župan i evo sprehajališ e 1, 8000 Novo mesto
Baseball softball klub NM; Cesarjeva 18, 8000 Novo mesto
ŽNK Krka, Topliška c. 4,8000 Novo mesto
Varstveno delovni center NM, Šmihel 3, 8000 Novo mesto
Lokostrelski klub VARING, ul. Danila Bu arja 4, 8000 Novo mesto
Društvo JOGA v vsakdanjem življenju, Prešernov trg 8, 8000 Novo mesto
ŽRK Krka, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
Strelsko društvo Krka, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto
AK Portovald, Markljeva 15, 8000 Novo mesto
ŠD BUSHIDO, Krka 3a, 8000 Novo mesto
Agencija za šport NM, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto
ŽOK TPV NM, Cesarjeva 38, 8000Novo mesto
Društvo upokojencev Oto ec, Šempeter 1, 8220 Oto ec
ŠD Kriza NM, Lutrško selo 29, 8222 Oto ec
Plesni klub NM,Trdinova 3a, Novo mesto
Teniški klub Krka Oto ec, Grajska cesta 2, 8222 Oto ec

Mestna ob ina Novo mesto vsako leto sklene z Razvojnim centrom Pogodbo o zagotavljanju
sredstev za »Regijsko štipendijsko shemo za Dolenjsko«, v kateri sodeluje 18 lokalnih
skupnosti. Regijska štipendijska shema je namenjena usklajevanju kadrovskih potreb
delodajalcev z namerami dijakov in študentov pri izbiri izobraževalnih programov in njihovem
zaposlovanju po kon anem izobraževanju v lokalnem okolju.
Zakonske in podzakonske osnove za izvajanje dejavnosti na tem podro ju so:
- Poslovni na rt Štipendijske sheme za Dolenjsko
- Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem

6.4

Kultura

1. Dokumenti s podro ja kulture
Na januarski in februarski seji ob inskega sveta v letu 2008 smo pripravili Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto v dveh branjih. Razlog za spremembe in dopolnitve sta bila spremenjena
zakonodaja na podro ju kulture ter natan nejša pojasnitev posameznih opredelitev v odloku
(predvsem glede imenovanja direktorja javnega zavoda ter nalog sveta).
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Pripravili smo dokument Strategija na podro ju kulture v obdobju 2008 do 2013, 2. del, ki je
bil umaknjen iz dnevnega reda redne seje in je predstavitev dokumenta obravnavana na
izredni seji v marcu. Na podlagi pripomb lanov Odbora za družbene dejavnosti smo
popravili strategijo, ki bo predstavljena konec leta 2008.
Na novembrski seji ob inskega sveta sta bila obravnavana Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto ter
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej
Novo mesto. Do sprememb je prišlo zaradi novih dolo b podro ne zakonodaje, in sicer
spremenjena je sestava sveta ter naloge sveta. Hkrati smo vnesli nove šifre dejavnosti obeh
zavodov.
V za etku leta smo pripravili Strokovni na rt za razpise in pozive na podro ju kulture za leto
2008, ki ga je obravnaval Kolegij OU in s sklepom potrdil župan (zakonska obveznost).
Sodelovali smo pri pripravi izhodiš za Strategijo MO Novo mesto ter plan prora una 2009 in
2010. Pripravili smo sklepe za negativno mnenje pri izpla ilu delovne uspešnosti direktorjev
javnih zavodov na podro ju kulture zaradi var evalnih ukrepov MO Novo mesto. Pripravljali
smo gradiva za ob inske svete, odlo be za javne razpise ter pogodbe z izvajalci, kot tudi
pogodbi o zaposlitvi dveh direktoric javnih zavodov na podro ju kulture.
Potekale so aktivnosti v zvezi z EPK 2012: popravki v vsebinskem in finan nem delu,
predstavitev v Bruslju ter popravki na podlagi mnenja Evropske komisije za projekt EPK-ja.
2. Pomembnejši projekti s podro ja kulutre
( razpisi na podro ju kulture
Sredstva so razpisana za 10 podro ij takoj po sprejetju prora una MO Novo mesto (14. 3.
2008). Zakonski rok objave razpisov na podro ju kulture je najmanj 30 dni. Odlo be in
pogodbe so izdane v za etku avgusta za vse pozive in razpise na podro ju kulture. V letu
2008 smo višino sredstev na javnih razpisih in pozivih znižali za 30 % glede na zbirni znesek
razpisanih sredstev na podro ju kulture. Razveljavili smo razpise, na katerih je višina
razpisanih sredstev bila zelo nizka (perspektivni posamezniki, založništvo, obletnice rojstev
pomembnih Novomeš anov).
Predlog sredstev
Oznaka Razpisno podro je
Višina razpisanih
znižan za 30%
sredstev v EUR
26.550
a)
Projekti na podro ju kulture
45.000
18.000
b)
Projekti poklicnih javnih organizacij
21.000
5.100
c)
Projekti za oživitev mestnega jedra
7.500
15.000
d)
Redno delo kulturnih društev
19.000
10.000
e)
Sofinanciranje kulturnih programov
15.000
24.000
f)
Programi v javnem interesu
30.000
0
g)
Založništvo
4.900
0
h)
Perspektivni posamezniki
2.000
20.000
i)
Novomeški poletni ve eri
20.000
0
j)
Obletnice pomembnih Novomeš anov
5.000
Skupaj
169.400
118.650

248

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
Višina razpisanih sredstev za 10 javnih razpisov in pozivov je znašala 169.400 EUR. Ob
upoštevanju sklepa kolegija ob inske uprave so bil sredstva znižana za 30 %, kar pomeni,
da so bila sredstva razdeljena v višini 118.650 EUR.
1. JAVNI POZIV o razdeljevanju prora unskih sredstev Mestne ob ine Novo mesto za
leto 2008 za programe v javnem interesu – višina razpisanih sredstev 30.000 EUR
(leto prej 45.000 EUR); prispelo je 5 vlog; višina zaprošenih sredstev je znašala
57.500 EUR; višina odobrenih sredstev pa 24.000 EUR (znižanje za 20 %);
2. JAVNI POZIV o razdeljevanju prora unskih sredstev Mestne ob ine Novo mesto za
leto 2008 za sofinanciranje kulturnih programov in projektov - višina razpisanih
sredstev 15.000 EUR (leto prej 17.000 EUR); prispelo je 13 vlog, višina zaprošenih
sredstev je bila 46.000 EUR, višina odobrenih sredstev pa 10.000 EUR (znižanje za
33 %);
3. JAVNI POZIV o razdeljevanju prora unskih sredstev Mestne ob ine Novo mesto za
leto 2008 za projekte obeleževanja obletnic pomembnih Novomeš anov – višina
razpisanih sredstev je znašala 5.000 EUR (leto prej 20.000 EUR); prispele so 3
vloge, 1 je bil preusmerjena z javnega razpisa za projekte za oživitev mestnega jedra;
višina zaprošenih sredstev je znašala 15.000 EUR, sredstva niso bila razdeljena
(znižanje 100 %);
4. JAVNI POZIV o razdeljevanju prora unskih sredstev Mestne ob ine Novo mesto za
leto 2008 za projekte poklicnih javnih organizacij – višina razpisanih sredstev je
znašala 21.000 EUR; prispeli sta 2 vlogi; višina zaprošenih sredstev je znašala
26.400 EUR, višina odobrenih sredstev pa 18.000 EUR (znižanje za 14 %);
5. JAVNI POZIV o razdeljevanju prora unskih sredstev Mestne ob ine Novo mesto za
leto 2008 za Novomeške poletne ve ere – višina razpisanih sredstev je znašala
20.000 EUR; prispele so 3 vloge; višina zaprošenih sredstev je znašala 25.000 EUR;
sredstva so bila dodeljena enemu prijavitelju v višini 20.000 EUR;
6. JAVNI RAZPIS o razdeljevanju prora unskih sredstev Mestne ob ine Novo mesto za
leto 2008 za projekte za oživitev mestnega jedra – višina razpisanih sredstev je
znašala 7.500 EUR (leto prej 20.000 EUR); prispelo je 14 vlog, od tega sta bili 2
preusmerjeni v obravnavo na druga razpisa; višina zaprošenih sredstev je znaša la
51.050 EUR; višina odobrenih sredstev pa 5.100 EUR (znižanje za 32 %);
7. JAVNI RAZPIS o razdeljevanju prora unskih sredstev Mestne ob ine Novo mesto za
leto 2008 za redno delo kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je znašala
19.000 EUR (leto prej 25.000 EUR); prispelo je 29 vlog; višina zaprošenih sredstev je
znašala 79.200 EUR; višina odobrenih sredstev pa 15.000 EUR za kulturna društva,
za glasbene skupine sredstva niso bila razdeljena (znižanje za 21 %);
8. JAVNI RAZPIS o razdeljevanju prora unskih sredstev Mestne ob ine Novo mesto za
leto 2008 za perspektivne posameznike – višina razpisanih sredstev je znašala

249

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
2.000 EUR (leto prej 3.400 EUR); prispelo je 8 vlog; višina zaprošenih sredstev je
znašala 6.008,44 EUR; sredstva niso bila razdeljena;
9. JAVNI RAZPIS o razdeljevanju prora unskih sredstev Mestne ob ine Novo mesto za
leto 2008 za založništvo – višina razpisanih sredstev 4.900 EUR (leto prej
6.000 EUR); prispele so 4 vloge; višina zaprošenih sredstev je bila 9.350 EUR;
sredstva niso bila razdeljena;
10. JAVNI RAZPIS o razdeljevanju prora unskih sredstev Mestne ob ine Novo mesto za
leto 2008 za projekte na podro ju kulture – višina razpisanih sredstev 45.000 EUR
(za ljubiteljsko kulturo 11.000 EUR, za profesionalno kulturo 30.000 EUR, pop kulture
4.000 EUR); prispelo je 34 vlog; višina zaprošenih sredstev je bila 120.240,28 EUR;
višina odobrenih sredstev 26.550 EUR (znižanje za 41 %).
Predlog so strokovne komisije s podro ja kulture oblikovale v za etku maja in ga je
obravnaval tudi Kolegij OU, ki je najprej sprejel sklep o dvajset odstotnem znižanju sredstev,
nato pa o trideset odstotnem znižanju. Zaradi teh sklepov so se strokovne komisije ve krat
sestale in primerno sklepu oblikovale nove predloge razdelitve sredstev. Odlo be in pogodbe
so bile izdane konec julija ter v za etku avgusta 2008.
( Kulturni praznik ter ostale ob inske prireditve
1. Organizacijsko smo pripravili prireditev ob kulturnem prazniku v sodelovanju z Glasbeno
šolo Marjana Kozine oz. Novomeškim simfoni nim orkestrom. Sredstva za ozvo enje,
osvetlitev, varovanje, plakatiranje, študentsko delo ter vodenje prireditve je financirano iz
postavke 05 082 004 Drugi materialni stroški. Projekt smo financirali v višini 16.500 EUR
(redno delo in vaje orkestra ter koncert).
2. Ob svetovnem dnevu knjige smo pripravili županov sprejem za romske otroke iz vrtcev in
osnovne šole v prostorih Knjigarne Goga. Ob svetovnem dnevu knjige jim je župan podaril
knjigo.
3. Sodelovali smo pri osrednji prireditvi ob ob inskem prazniku, kjer sta sodelovala mladinski
orkester iz Langenhagna ter novomeški mladinski orkester Glasbene šole Marjana Kozine v
skupnem programu v KC Janeza Trdine.
4. Organizacijsko smo sodelovali pri vseh prireditvah MO Novo mesto (spominski dnevi ter
priložnostni dogodki MO Novo mesto npr. otvoritev vrtca Ciciban).
5. Od 19. do 23. maja smo sodelovali pri organizaciji mednarodne likovne kolonije (4.
novomeški likovni dnevi).
6. Od januarja do junija smo intenzivno sodelovali z Goethe Institutom na podro ju kulturne
izmenjave s podro ja arhitekture (razstava v KC Janeza Trdine) ter fotografski nate aj z
zaklju no razstavo najboljših fotografij (k sodelovanju so povabljene novomeške osnovne
šole; dijaki so fotografije Novega mesta poslali na Goethe Institut, komisija je izbrala
najboljše in jih razstavila v prostorih DM).
Priprava ter sklenitev pogodb za interventna sredstva na podro ju etnološke,
arheološke in kulturne dediš ine
Sredstva, opredeljena kot interventna na posameznih prora unskih postavkah, so
namenjena zavodom, ki so strokovno usposobljeni za vodenje posameznih projektov.
(
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Pogodbe so sklenjene z Dolenjskim muzejem za Interventna sredstva za etnološko dediš ino
v višini 4.500 EUR ter Arheološka izkopavanja – Kapiteljska njiva v višini 7.000 EUR in
Zavodom za varstvo kulturne dediš ine Slovenije, OE Novo mesto za akcije zaš ite kulturne
dediš ine v višini 45.500 EUR (sredstva so v letu 2008 namenjena obnovi in restavratorskim
delom v notranjosti Kapiteljski cerkvi). Vsa sredstva so namenjena varovanju premi ne
(etnološka in arheološka dediš ina) in nepremi ne kulturne dediš ine (akcije zaš ite kulturne
dediš ine). Nekateri med predmeti (najdenimi in restavriranimi) so povsem unikatni in
avtohtoni v Sloveniji in tujini.
Redno izpla ilo sredstev za pla e, prispevke in materialne stroške javnih
zavodov, katerih ustanovitelj je MO Novo mesto
Na osnovi zahtevkov, ki jih mese no posredujejo kulturni javni zavodi (Knjižnica Mirana
Jarca, KC Janeza Trdine, Dolenjski muzej in APT), katerih ustanovitelj je MO Novo mesto,
izpla ujemo pla e, prispevke, materialne in programske stroške. Za vse posamezne zavode
smo izdali odlo bo o višini prora unskih sredstev.
(

- Priprava mnenj, soglasij, sklepov za podro je kulture, poslovna poro ila
javnih zavodov, odgovori na svetniška vprašanja za ob inski svet in drugo
V letu 2008 smo izdali soglasje k povišani delovni uspešnosti direktorja in zaposlenih v
Dolenjskem muzeju, in sicer za direktorja Dolenjskega muzeja, kateremu sredstva izpla a
ve inski financer (Ministrstvo za kulturo). Soglasja k povišani delovni uspešnosti direktorici
Knjižnice Mirana Jarca ter v.d. direktorici KC Janeza Trdine nismo dali soglasje zaradi
sprejetih var evalnih ukrepov v ob inski upravi.
Za sejo ob inskega sveta smo pripravili poslovno poro ilo o realizaciji programa Dolenjskega
muzeja, Knjižnice Mirana Jarca, KC Janeza Trdine in APT-a.
Pripravili smo pogodbi o zaposlitvi direktorice KC Janeza Trdine ter direktorice Knjižnice
Mirana Jarca.
Skozi leto smo odgovorili na pobude in vprašanja s podro ja kulture, ki so jih zastavili mestni
svetniki.
Pripravili smo programsko zasnovo za prijavo na mednarodni razpis IPA z nazivom Urbana
kultura 2009 in 2010 v sodelovanju s KC Janeza Trdina, ki je nosilec prijave s strani
novomeške ob ine, nosilec celotne prijave je mesto akovac (ostala partnerska mesta:
Karlovac, Velenje, Murska Sobota).
Pripravili smo dokumentacijo za SOS, ki je sprožil ustavni spor zaradi Zakona o kulturni
dediš ini, ki je predvidel prenos pla in materialnih stroškov za Zavode za varstvo kulturne
dediš ine ter muzeje, katerih ustanoviteljice so ob ine na lokalno skupnost od leta 2009.
Pripravili smo poro ilo za pripravo zaklju nega ra una za leto 2007 ter predlog plana
rebalansa prora una za leto 2008 in plan prora una za leti 2009 in 2010.
Komisija za izdelavo Strategije na podro ju kulture 2008 do 1013, 2. del se je ve krat sestala
in dopolnila dokument na podlagi kritik in sugestij Odbora za družbene dejavnosti. Dokument
je pripravljen, vendar bo obravnavan po sprejetju prora una za leti 2009 in 2010.
Sodelovali smo pri oblikovanju in izdelavi Strategije MO Novo mesto.
Povzetek
Dolo ene naloge na podro ju kulture predstavljajo teko e naloge, ki so vezane na podro no
zakonodajo (javni razpisi in pozivi, spremljanje ter spreminjanje in dopolnjevanje dokumentov
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s podro ja kulture, izpla ila sredstev za pla e, prispevke, materialne in programske stroške
za javne zavode, priprava mnenj, soglasij, sklepov za podro je kulture, naloge in zadolžitve
direktorja, župana in kolegija OU ter zadolžitve in naloge ob inskega sveta in odgovori na
svetniška vprašanja).
V teko e naloge sodijo tudi sodelovanje in organizacija razli nih prireditev MO Novo mesto
ter sodelovanje pri organizaciji prireditev posameznih kulturnih producentov.
Naloge, ki se nadaljujejo iz prejšnjega leta sta projekt Evropska prestolnica kulture 2012 ter
izvrševanje nalog iz 1. dela Strategije na podro ju kulture 2007 - 2013 ter nadgradnja
strategije v 2. delu, njeno evalviranje in analiza realiziranih ciljev. Nov projekt, ki še ni potrjen
s strani evropske komisije, ki obravnava javni razpis IPA (mednarodno sodelovanje Slovenija
– Hrvaška) je projekt Urbana kultura 2009/2010.

6.5

Interesne dejavnosti mladih

Na podro ju interesnih dejavnosti je bilo objavljenih 6 javnih razpisov (razvidno iz spodnje
tabele). Od planiranih 120.500 EUR na podro ju interesnih dejavnosti mladih, smo pri objavi
javnih razpisov sredstva znižali za 53.000 EUR (44 %) zaradi prenosa nepla anih obveznosti
iz leta 2007 v leto 2008.
Na podlagi sprejetega sklepa št. 790 iz dne 17.6.2008, ki se glasi: »Zaradi var evalnih
ukrepov se po posameznih razpisnih podro jih znižajo razpisna sredstva za 30 % od
na rtovanih.«, je strokovna komisija na podro ju interesnih dejavnosti mladih oblikovala
svoje predloge.
Zaradi prenosa nepla anih obveznosti ter sprejetih var evalnih ukrepih so se na podro ju
mladine razdelila sredstva le v višini 47.000 EUR (na rtovanih je bilo 120.500 EUR), kar
predstavlja le 39 % sredstev od planiranih za leto 2008.

Oznaka

Razpisno podro je

a)

Otroški
in
mladinski
programi v javnem interesu
Mladinski projekti
Delovanje
študentskih
organizacij
v
lokalni
skupnosti
Ve dnevni
mednarodni
glasbeni festivali
Mladinska infrastruktura
Tehni na kultura

b)
c)

d)
e)
f)
Skupaj

16.000,00

Predlog
znižan
sredstev za
30%
0

9.000,00
8.200,00

9.000
8.200

19.000,00

19.000

11.300,00
4.000,00
67.500,00

11.300
0
47.000

Višina
razpisanih
sredstev v EUR
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Hkrati je znižanje sredstev pomenilo dodelite izredno nizkih zneskov, ki ne zadostujejo za
redno dejavnost posameznih društev.
1. Na javni razpis za sofinanciranje mladinske infrastrukture v letu 2008 je prispela 1
vloga. Višina razpisanih sredstev je znašala 11.300 EUR, ki so se dodelila v celoti.
2. Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov za otroke in mladino za leto
2008 je prispelo 5 vlog. Višina razpisanih sredstev je bila 16.000 EUR. Zaradi
sprejetih var evalnih ukrepov se sredstva na tem razpisu niso razdelila.
3. Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2008 je prispelo 12 vlog.
Višina razpisanih sredstev je bila 9.000 EUR. Sredstva so se razdelila v celoti.
4. Na javni razpis za sofinanciranje delovanja študentskih organizacij v lokalni skupnosti
za leto 2008 je prispela 1 vloga. Višina razpisanih sredstev je znašala 8.200 EUR.
Sredstva na razpisu so se razdelila v celoti.
5. Na javni razpis za sofinanciranje ve dnevnih mednarodnih festivalov v letu 2008 je
prispela 1 vloga. Višina razpisanih sredstev je znašala 19.000 EUR. Sredstva so se
razdelila v celoti.
6. Na javni razpis za sofinanciranje tehni ne kulture v letu 2008 so prispele 4 vloge.
Višina razpisanih sredstev je znašala 4.000 EUR. Zaradi sprejetih var evalnih
ukrepov se sredstva na tem razpisu niso razdelila.
V avgustu smo razpisali sredstva v višini 14.000 EUR za program dr. Viljama Š uke Brez
megle v glavi. Preko razpisa smo želeli sofinancirati ta program, ki je bil namenjen
izobraževanju mentorjev za delo z osnovnošolci (6. – 8. razred), srednješolci (1. – 2. letnik),
romskimi šolarji, otroci s posebnimi potrebami, mladostniki v kazenskem postopku,
nadpovpre no bistrimi mladostniki, zdravljenimi odvisniki med 18. in 21. letom starosti, otroci
razvezanih staršev ter gojenci dijaških domov. Program bi predvidoma trajal 4 leta. Skozi
program Brez megle v glavi bi se mentorji izobraževali in pridobivali znanja za pravilno
spodbujanje in usmerjanje celostnega osebnostnega razvoja šolske mladine oz.
mladostnikov na prehod iz otroštva v odraslost. Namen programa je bil, da mentorji delujejo
v parih in je ciljna skupina 12 do 14 mladostnikov, s katerimi delajo. Posebni cilji so se
nanašali na skrb za skladnejši celostni osebnostni razvoj mladih, da bi se v izkustvenih
delavnicah sre evali s pojmom ob utka lastne vrednosti (samoobvladovanje, potrpežljivost v
stiski, ustvarjalno delovanje). Žal smo zaradi premajhnega števila prijavljenih pedagogov,
svetovalnih delavcev in u iteljev javni razpis razveljavili.
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Povzetek
Organizacije, s katerimi je MO Novo mesto v letu 2008 sodelovala in jih finan no podprla, so:
DRUŠTVO/ZASEBNI ZAVOD
LokalPatriot

Založba Goga

Zavod Situla

Društvo novomeških študentov

DPM MOJCA
DRPD

Plesni center Dolenjske

DEJAVNOST
Klubska dejavnost za mlade: koncerti, razstave, tematski
ve eri z razli nimi vsebinami (socialna, humanitarna,
zasvojenost, kreativnost)
Izdaja otroške in mladinske literature; ustvarjalne
delavnice za otroke, literarni ve eri; sodobne delavnice
izraznega plesa, giba, igre
Mladinski hotel: programske vsebine za otroke in mlade,
kreativne delavnice s podro ja situlske umetnosti,
zgodovine Novega mesta
Široka dejavnost razli nih vsebinskih podro ij (študentsko
delo, izobraževanje, tematska predavanja, rekreacija,
podro je sociale)
Zajema populacijo otrok (obdarovanje otrok, po itnice za
socialno ogrožene, tabori za otroke in mlade)
Poudarek je na razvoju prostovoljnega dela, v katerega se
vklju ujejo mladi. Skozi prostovoljno delo pridobivajo
znanja in veš ine na podro jih socialne angažiranosti,
usposobljenosti v medkulturnih okoljih, osebnostne rasti in
razvoja, mladinske izmenjave. Vklju enost mladih
prostovoljcev v projekt
vpliva na pridobivanje
komunikacijskih
spretnosti,
razvoj
samozavesti,
samostojnosti, ustvarjalnosti, pridobivanje novih znanj in
sposobnosti izven šolskega sistema, aktivno preživljanje
prostega
asa; projekti povezani s strpnostjo,
tolerantnostjo do druga nosti; organizacija medpo itniških
dejavnosti za otroke in mlade
Vsakoletna tradicionalna etvorka za maturante

Društvo Naprej Nazaj
Ragovska 17
Novo mesto

Organizacija mednarodnega cirkusa, ki daje poudarek je
na pridobivanju socialnih veš in (kvalitetno preživljanje
prostega asa, sprotno u enje tujega jezika ter razvijanje
ob utka pomembnosti).
Rock Oto ec, d.o.o
Organizacija ve dnevnega mednarodnega festivala Rock
Oto ec
Dolenjsko društvo za boj proti Društvo, ki deluje na preventivi in prepre evanju oziroma
raku
odkrivanju zgodnje oblike tumorjev.
Na podlagi zakonskih dolo b, sredstva na vseh prora unskih postavkah Interesne dejavnosti
mladih razdeljujemo preko javnih razpisov. Po sprejetju prora una pripravimo javne razpise
za posamezna podro ja, po zaklju enem razpisnem roku, strokovna komisija ocenjuje vloge
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in predlaga Kolegiju OU višino razdelitve sredstev za posamezna društva. Po sprejetem
predlogu, ki ga župan potrdi s sklepom, se pripravijo odlo be ter pogodbe za tiste, katerih
programi in projekti so izbrani v sistem financiranja. Letos smo poskušali vpeljati nov
program Brez megle v glavi, vendar ga nismo uspeli realizirati zaradi premajhnega števila
zainteresiranih kandidatov za program.
Predlog:
Podro je mladine potrebuje izdelavo strategije, v kateri bodo opredeljeni cilji in prioritete MO
Novo mesto na tem podro ju. Trenutno stanje je precej stihijsko in je prepuš eno civilni
iniciativi, društvom ter vzgojno-varstvenim in šolskim organizacijam. MO Novo mesto mora
imeti vizijo glede vsebin, ki jih ponuja otrokom in mladim ter krepitev kreativnosti,
samoiniciativnosti, družabnega življenja te populacije.
6.6

Zdravstvo

Mestna ob ina Novo mesto skuša na podlagi dolo il Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakona o zdravstveni dejavnosti in drugih aktov na podro ju
zdravstva dose i cilj, da je vsem ob anom 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.
Mrliško pregledna služba
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolo a, da ob ina zagotavlja
mrliško pregledno službo. Organizacija in skrb za delovanje te službe obsega storitve
mrliških ogledov, sanitarne obdukcije, analize (alkoholometri ne in toksikološke), ki jih
predpiše zdravnik obducent v zvezi z razjasnitvijo vzroka smrti pokojnika (ki je imel zadnje
stalno prebivališ e v naši ob ini), prevoze pokojnika (ter ostale storitve v zvezi s prevozom
pokojnikov).
Preventivni programi zdravja
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (8. len) ob ini nalaga, da
oblikuje in uresni uje programe na krepitev zdravja. V ta namen je strokovna komisija
potrdila17 projektov za sofinanciranje.
Zavarovanje nezavarovanih ob anov
Mestna ob ina Novo mesto je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju dolžna zagotavljati obvezno zdravstveno zavarovanje osebam brez prihodkov in
premoženja, s stalnim prebivališ em v MO NM. Na dan 31. 12. 2008 smo imeli evidentiranih
1151 aktivnih zavarovancev, od tega v teko em letu na novo prijavljenih 540 nosilcev
zavarovanja. K temu številu pa je potrebno prišteti še prijave družinskih lanov nosilcev
zavarovanja. Mese na premija za zavarovanca je v letu 2008 znašala 24,42 EUR. Ve ji
delež predstavljajo predvsem Romi, mlajša populacija, ki aka na prvo oziroma ponovno
zaposlitev in študentje, ki v teko em šolskem letu nimajo statusa študenta.
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- LAS za prepre evanje zasvojenosti
Temeljna zakonska osnova za podporo delovanju LAS-a se nahaja v Zakonu o
prepre evanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog
(Ur.l.RS, št. 98/99), ki v 16. lenu pravi, da sredstva za financiranje delovanja Lokalne
akcijske skupine na podro ju zasvojenosti zagotavlja ob ina. V letu 2008 je v ta namen MO
NM izvedla javni razpis, kjer je kot podizvajalec vseh dejavnosti LAS-a bilo izbrano Društvo
Sre anje.
Izvajane dejavnosti se v osnovi lo ujejo na preventivno in kurativno (svetovalno) delo.
Preventiva:
-

105 preventivnih sre anj/delavnic za u ence/dijake novomeških šol,
9 roditeljskih sestankov,
4 delavnice za izven šolsko mladino .

V okvirju dejavnosti osveš anja širše javnosti o problemu zasvojenosti je bilo izvedeno
slede e:
- soorganizacija izvedbe dramske predstave »To ti je lajf« in plesne predstave »Otroci
s postaje ZOO, januar - februar 2008,
- organizacija projekta »Likovna delavnica za uporabnike metadonskega zdravljenja«;
medijski intervjuji z vsebino preventivnega osveš anja javnosti (TV, radijske postaje,
asopisi), junij - julij 2008,
- organizacija predstavitve novosti na podro ju anonimnega preverjanja drog - družba
INALmed Sežana (vabljeni šolniki, zdravstveni in socialni delavci, lani LAS na
ob inski in regijski ravni, ob inska uprava, mediji ter širša javnost), junij 2008,
- organizacija posveta »Kako se boriti z odvisnostjo - predstavitev viskopopražnih
programov zdravljenja«, december 2008,
- izdelava in distribucija zloženk o programih pomo i za odvisnike in svojce,
- informiranje, forumske debate na spletnem portalu LAS NM (http://las.novomesto.si),
- objava lankov o odvisnosti v lokalnih asopisih Dobro jutro, Dolenjski List, Žurnal 24,
ter vrsto drugih radijskih in pisanih prispevkov v raznih medijih.
Svetovalno delo:
-

-

Svetovanje odvisnikom: v letu 2008 izvedenih 114 svetovalnih razgovorov.
Svetovanje u encem in dijakom, ki jih šola zazna v razli nih oblikah
(avto)destruktivnega vedenja - z njimi poteka delo 1 X tedensko na šolah med
poukom ali po pouku (v letu 2008 obravnavanih 18 takšnih primerov).
Svetovanje svojcem odvisnikov in problemati nih mladostnikov (od januarja do
decembra izvedenih 71 svetovalnih razgovorov).
Vodenje skupine za samopomo za svojce odvisnikov poteka ob ponedeljkih od 18.
do 21. ure v prostorih društva na Rozmanovi 10, Novo mesto. Skupino obiskuje 10 12 svojcev odvisnikov.
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-

-

-

-

Svetovalno delo z uporabniki substitucijskega zdravljenja na CPZOPD Novo mesto
potega vsak ponedeljek od 8. do 10. ure dopoldne, ko ambulanto obiš e najve je
število odvisnikov.
Svetovalno delo z zaprtimi osebami, ki so odvisniki - v Zavodu za prestajanje kazni
zapora Dob in ZPKZ Ljubljana - Oddelek Novo mesto. V asu od januarja do
decembra izvedenih 22 svetovalnih razgovorov. V postpenalni obravnavanih 5
uporabnikov.
Svetovalno delo preko Posvetovalno-informacijskega spletnega portala LAS Novo
mesto, kjer je vzpostavljena spletna posvetovalnica s skupino strokovnjakov z
razli nih
podro ij
zasvojenosti
in
osebnih
razmerij
(http://las.novomesto.si/si/posvetovalnica/vprasanja).
V letu 2008 je bilo preko navedenih aktivnosti pri 12-ih odvisnikih dosežek ta, da so
vstopili v razli ne visokopražne programe zdravljenja (2-3 leta trajajo i programi), 4
odvisniki pa so po zaklju enem zdravljenju vklju eni v program resocializacije.

Predstavljeno preventivno in svetovalno delo, izvajano s strani Društva Sre anje, poteka po
metodologiji realitetne terapije, ki v sodobnem asu dela z ljudmi predstavlja visoko
kakovostno delo, usmerjeno k u inkovitim in dolgotrajnim rezultatom. Izvajanje programa
nadzira Lokalna akcijska skupina za prepre evanje zasvojenosti (LAS) Novo mesto,
organizirana kot strokovno posvetovalno telo župana, ki na rednih sestankih skupine evalvira
u inke programa ter o tem poro a Ob inski upravi MO NM, pristojnim ob inskim odborom ter
po potrebi Ob inskemu svetu.

7

ODDELEK ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI IN KOMUNALNE ZADEVE

Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve s svojim delovanjem pokriva delovanja
krajevnih skupnosti, podro je 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.

7.1

Krajevne skupnosti

Oddelek skrbi za koordinacijo med krajevnimi skupnostmi in ob insko upravo ter za krajevne
skupnosti opravlja strokovne in organizacijske naloge, zagotavlja strokovno-tehni no pomo
pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti, spremlja izvajanje nalog iz
pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.
V ve ini 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 ob insko
upravo.
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Oddelek skrbi za realizacijo prora unske postavke "Programi mestnih krajevnih skupnosti", iz
katere se financirajo mestne krajevne skupnosti, realizacijo postavke »Komunalni program«,
ki je namenjena financiranju izgradnje vodovoda, kanalizacije, mrliških vežic in realizacijo
postavke »Cestni program«, ki je namenjena financiranju obnove in sanacij lokalnih cest. V
oddelku skrbimo za vsa opravila od razpisa za sredstva za sofinanciranje programov, za
usklajevanje programov s programi JP Komunala Novo mesto in z ostalimi ob inskimi
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 oddelek skrbi za realizacijo in namenskost porabe sredstev, zbranih s krajevnim
samoprispevkom, ki je uveden v šestih krajevnih skupnostih.
V okviru sredstev za krajevne skupnosti so le-ta namenjena za redno delovanje krajevnih
skupnosti, za vzdrževanje javnih površin, ki jih vzdržujejo posamezne krajevne skupnosti ter
sredstva za sofinanciranje investicij.
S posodobitvijo ob inskih cest smo prispevali predvsem k ve ji varnosti udeležencev v
prometu in boljšimi povezavami med naselji.
S sredstvi, namenjenimi za sofinanciranje investicij po krajevnih skupnostih ter lastnimi
sredstvi krajevnih skupnosti, so bile realizirane posodobitve ob inskih cest, gradnje
vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter obnove pokopališ in mrliških vežic, in sicer so bili
po krajevnih skupnostih realizirani naslednji programi:
• Bir na vas: sanacije in rekonstrukcije ob inskih cest – asfaltiranje javne poti Mali
Podljuben, Petane, Dol. Lakovnice, Bir na vas, asfaltiranje pred gasilskim domom
Lakovnice, izgradnja javne razsvetljave in izdelava projekta za plo nik, izdelava
projektne dokumentacije za ureditev križiš a in opornih zidov v Bir ni vasi,
• Bršljin: izgradnja javne razsvetljave Brezov log, izgradnja pešpoti v naselju Brezov
log,
• Brusnice: kanalizacija Suhadol,
• Bu na vas: sanacije lokalnih cest in javnih poti, izgradnja vodovoda Gor. Kamenje,
plo nika in javne razsvetljave Muhaber,
• Center: obnova mestnega jedra, izvedba ureditve pešpoti iz ulice Breg na Kapiteljsko
ulico,
• Dolž: rekonstrukcija lokalnih cest skozi Dolž, izgradnja opornega zidu ob igriš u na
Dolžu, nogometno igriš e na Dolžu,
• Drska: rekonstrukcija Lebanove ulice, Srebrni e-plo nik, javna razsvetljava,
• Gabrje: obnova kulturnega doma Gabrje,
• Gotna vas: izgradnja športnega igriš a, prestavitev vodovoda na nogometnem
igriš u,
• Kandija – Grm: sanacija brvi, dokon anje del na Smre nikovi, ureditev stopnic na
Paderši evi ulici,
• Karteljevo: dokon anje del na javni razsvetljavi,
• Lo na – Ma kovec: javna razsvetljava - ulica Stražno, ureditev javnih poti,
• Majde Šilc: izgradnja plo nikov in pešpoti po krajevni skupnosti – izdelava idejne
zasnove ureditve pešpoti pod Ragovsko ulico,
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•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Mali Slatnik: izgradnja in rekonstrukcija cest in izgradnja kanalizacije ter mrliške
vežice Potov vrh, izgradnja javne razsvetljave Petelinjek, gradbena dela za izdelavo
hišnih priklju kov na kanalizaciji Petelinjek,
Mestne njive: izgradnja podpornega zidu na Koštialovi ulici,
Oto ec: sanacije in rekonstrukcije ob inskih cest, asfalterska dela v Herinji vasi,
Podgrad: ureditev, asfaltiranje javnih poti in cest, mrliška vežica Podgrad, ureditev
avtobusnega postajališ a Veliki Cerovec, delna ureditev športnega in otroškega
igriš a v Koroški vasi,
Pre na: javna razsvetljava Pre na, Groblje,
Regr a vas: javna razsvetljava, rekonstrukcija ob inske ceste,
Stopi e: rekonstrukcija ob inskih cest, izgradnja javne razsvetljave, kanalizacije,
izdelava oljne kotlovnice in centralne kurjave v ve namenskem objektu gasilskega
doma, kulturnega doma in prostorov KS,
Šmihel: rekonstrukcije in obnove ob inskih cest ( Ašker eva, Nahtigalova, Košenice )
z izgradnjo javne razsvetljave,
Uršna sela: rekonstrukcije in obnove ob inskih cest, javna razsvetljava – gradbena
dela na Vaški cesti v Uršnih selih,
Žabja vas: priprava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Lobetove ulice in
plo nik ob Šentjernejski cesti.

Na podro ju iš enja in odvajanja odpadnih voda smo skupaj z Javnim podjetjem
Komunala Novo mesto in krajevnimi skupnostmi delno ali v celoti realizirali naslednje
projekte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kanalizacija v KS Mali Slatnik,
kanalizacija v KS Gabrje,
kanalizacija Ragovo v KS Majde Šilc,
Kanalizacija v KS Regr a vas,
kanalizacija v KS Gotna vas,
kanalizacija Suhadol,
kanalizacija Podbreznik,
kanalizacija Bu na vas,
kanalizacija Zaj ji Vrh v KS Dolž,
Kanalizacija KS Brusnice
Kanalizacija Bu na vas – Muhaber - projekt je bil vklju en v Na rt razvojnih
programov in sofinanciran s strani SVLR za lokalno samoupravo,
Kanalizacija Brezje – projekt je bil sofinanciran s strani SVLR,
Kanalizacija Šmihel – projekt je bil sofinanciran s strani SVLR.

Na podro ju iš enja odpadnih voda je planirana izgradnja istilne naprave Novo mesto
ena od zahtevnejših investicij v Mestni ob ini Novo mesto in je skupaj s hidravli nimi
izboljšavami kanalizacijskega sistema vklju ena v pilotni projekt Pore ja reke Krke. Na
podlagi realiziranih aktivnosti v zvezi z projektiranjem istilne naprave in kanalizacijskih
sistemov ter pridobljenih gradbenih dovoljenj je bila v letu 2008 oddana na Ministrstvo za
okolje in prostor in na Službo vlade za lokalno samoupravo vloga za odobritev sredstev iz
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Kohezijskega sklada. V septembru 2008 je bila s strani Službe vlade za lokalno samoupravo
izdana odlo ba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada. Na podlagi odlo be je ob ina
tako pripravila tudi razpisno dokumentacijo za izvedbo navedene investicije in jo skladno z
navodili pred objavo poslala v potrditev na MOP in na SVLR. Objava javnega razpisa pa je
planirana v za etku leta 2009.
Na podro ju vodovodnih sistemov smo v letu 2008 planirano investicijo Vodovod Gr evje
prijavili na razpis za razvoj regij in prejeli sklep o odobritvi sredstev za sofinanciranje projekta
v višini 1.379.940 EUR. Investicija je v teku, glede na sklep SVRL pa mora biti projekt
zaklju en ter morajo biti podani zahtevki za koriš enje sredstev do konca junija 2009.
Na podro ju ravnanja z odpadki je v planu izvedba projekta CeROD II, ki obsega:
• izgradnjo sistema za mehansko-biološko predelavo celotne koli ine sprejetih
odpadkov iz podro ja, za katerega gospodarsko javno službo predelave in
odstranjevanja odpadkov izvaja Javno podjetje CeROD, d.o.o.,
• postavitev sortirnice za suho frakcijo,
• izgradnja istilne naprave za iš enje izcednih vod,
Skladno s terminskim planom priprave in izgradnje za projekt CeROD II. smo v letu 2008
skupaj z javnim podjetjem CeROD d.o.o. pripravili vso zahtevano dokumentacijo, ki je bila
potrebna za vložitev vloge za pridobitev državnih in evropskih sredstev, katero smo tudi
vložili na Ministrstvo za okolje in prostor.

7.2

Komunalno gospodarstvo

V okviru komunalnega gospodarstva oddelek opravlja strokovne naloge ter odlo a o
upravnih stvareh s podro ja. Zagotavlja pogoje in nadzor za razvoj komunalnega
gospodarstva, vodnega gospodarstva ter energetike. Na podro ju komunalnega
gospodarstva pripravlja analize, sodeluje pri razvojnih projektih, pripravlja informacije,
poro ila 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 podro ju komunalnega gospodarstva.
Organizira medsebojno sodelovanje in usklajevanje notranjih organizacijskih enot in
sodelovanje z drugimi pristojnimi državnimi organi, javnimi zavodi ter strokovnimi institucijami
s podro ja komunalnega gospodarstva, vodnega gospodarstva ter energetike.
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7.2.1 Izvajanje gospodarskih javnih služb
Na podro ju komunalnih zadev je izvajanje gospodarskih javnih služb razdeljeno na:
Zap. št. Gospodarska javna služba

Izvajalec

1.

oskrba s pitno vodo,

2.

odvajanje in
iš enje
padavinskih voda,

3.

ravnanje s komunalnimi odpadki,

4.

odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

5.

pokopališka
pokopališ ,

6.

urejanje in iš enje javnih površin,

JP Komunala NM

7.

urejanje zelenih površin,

Trata d.o.o.

8.

oskrba s plinom,

Istrabenz Plini d.d.

9.

urejanje javnih tržnic,

JP Komunala NM

in

JP Komunala NM
komunalnih

pogrebna

dejavnost

odpadnih

ter

in JP Komunala NM

urejanje JP Komunala NM

10. urejanje javnih sanitarij,

JP Komunala NM

11. urejanje javne razsvetljave,

Gregori Branko s.p.

12. plakatiranje in obveš anje,

Ve izvajalcev

Podro je komunalnega gospodarstva je razdeljeno na izvajanje obveznih gospodarskih
javnih služb in izvajanje izbirnih gospodarskih javnih služb. Obvezne gospodarske javne
službe zajemajo vodooskrbo, odvajanje in iš enje komunalnih odpadnih in padavinskih
voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov odpadkov ter pokopališka in
pogrebna dejavnost. V okviru izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb, pa se izvajajo:
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, urejanje javnih tržnic, urejanje javnih sanitarij,
urejanje javnih parkiriš na javnih površinah, urejanje javne razsvetljave ter plakatiranje in
obveš anje.
Oddelek predlaga spremembe odlokov, pravilnikov in drugih upravnih aktov s komunalnega
podro ja. 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 podro ja komunalnega
gospodarstva.
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Za obvezne in izbirne gospodarske javne službe z naslova komunalnega gospodarstva, ki jih
izvaja JP Komunala Novo mesto oddelek nadzira izvajanje same dejavnosti, ter nadzira
porabo prora unskih sredstev. Sodeluje pri na rtu novih smernic na podro ju urejanja in
iš enja javnih površin, urejanje tržnic in urejanje javnih sanitarij, ter gospodarjenja z
vodnjaki in izlivkami na podro ju Mestne ob ine Novo mesto.
V okviru omenjenih GJS oddelek skrbi za:
• usklajevanje poslovnega plana in plana investicij javnega podjetja z prora unom
ob ine,
• pregled in pripravo poslovnih planov in rebalansov plana za obravnavo in sprejem na
ob inskem svetu,
• pregled in pripravo poslovnih poro il za obravnavo in sprejem na ob inskem svetu,
• pregled, priprava in analiza predlogov za spremembe cen storitev GJS,
• pripravo predlogov za spremembo odlokov in drugih predpisov za obravnavo in
sprejem na ob inskem svetu.
Na podro ju oskrbovanja s pitno vodo ob anom, ki nimajo zagotovljene oskrbe s pitno vodo
iz javnega vodovodnega omrežja, ob ina z regresiranjem dostave pitne vode tem
prebivalcem im bolj pomaga pri oskrbi s pitno vodo. Na podlagi sklepa se v celoti
subvencionira prevoz pitne vode na obmo ja, kjer ni vodovodnega omrežja vsem
gospodinjstvom, ki živijo v objektu s statusom stanovanjskega objekta.
Obvezna gospodarska urejanje zelenih površin zajema vzdrževalna dela s podro ja iš enja
in urejanja javnih površin, urejanja pešpoti in vzdrževanje zelenih površin. Koncesionar
opravlja dela na podlagi koncesijske pogodbe ter skladno s potrjenim planom. Plan zajema
standard vzdrževanja zelenih površin ter velikosti površin, ki so vklju ene v vzdrževanje.
Plan vsako leto na predlog strokovnih služb potrdi kolegij ob inske uprave. Redno urejanje
zelenih površin obsega urejanje zelenih javnih površin z višjim standardom vzdrževanja (10 x
letno) kot so igriš a, zelenice ipd in sprehajališ a z nižjim standardom vzdrževanja (3 x
letno).
V okvir komunalnega gospodarstva je vklju eno tudi vzdrževanje sprehajališ in pešpoti po
Mestni ob ini Novo mesto. Tako potekajo redna dela na zelenih površinah in peš poteh po
Parku EU, Župan i evem sprehajališ u in sprehajališ u Primiceve Julije. Vzdrževanje
zajema obsežnejše iš enje poti, sanacija grmovja ob sprehajališ ih, dobava gramoza in
pobiranje gramoza nasutega pod klan inami, odvoz uni enega in dovoz novega tampona,
fino planiranje poti ter odstranjevanje blata.
Na podro ju gospodarske javne služb urejanja javne razsvetljave je koncesionar
Elektromehanika Gregori Branko s.p. izvajal nujna redna vzdrževalna in investicijska dela.
Vzdrževalna dela obsegajo zamenjavo okvarjenih delov (žarnice, kabli, varovalke, barvanje
drogov) in najnujnejša popravila zaradi vandalizma. V investicijskem vzdrževanju so zajeta
sanacijska dela na poškodovanih vodih (pretrgani kabli), prestavitve odjemnih mest, meritve
z merilnim avtomobilom, zamenjavo dotrajanih svetilk z var nimi žarnicami in pla ila
priklju itev na omrežje javne razsvetljave. Zaradi nove zakonodaje in prilagajanja le tej je bilo
tako v letu 2008 izveden program var evanja z elektri no energijo. Tako so bile v letu poleg
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posami nih menjav dotrajanih svetil s svetili, ki so dovoljene po Uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07) v celoti zamenjana svetila v ulicah
Marjana Kozine in Mirana Jarca. Program var evanja z elektri no energijo se izvaja s
sredstvi namenjeni javni razsvetljavi – investicijsko vzdrževanje.
Kot izbirna gospodarska služba je opredeljena tudi dejavnost plakatiranja in obveš anja.
Oddelek izvaja skrbništvo ter opravljala dejavnosti v zvezi z Odlokom o plakatiranju in
obveš anju in v povezavi s tem tudi Odlokom o komunalnih taksah ter. Tako je zadolžen za
izdajanje odlo b za komunalne takse iz naslova plakatiranja in za dosledno izvajanje dolo il
pogodb, katere ima Mestna ob ina Novo mesto sklenjene s posameznimi izvajalci.
V okviru izbirne gospodarske službe pa je bil v letu 2007 za et projekt usmerjanja in
obveš anja na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto. S postavitvijo sistema smo nadaljevali
tudi v letu 2008. V letu 2008 so bila pridobljena soglasja lastnikov zemljiš za postavitev
nosilcev lamel. Zaradi kontinuiranega usmerjanja iz državnih cest na ob inske pa je bilo
potrebno redno usklajevanje z Družbo za državne ceste. Izvajanje dejavnosti poteka skladno
z dolo ili pogodbe.
Glede na to, da so bile v letu 2008 volitve za državni zbor, je oddelek v okviru svojih
pristojnosti pripravil pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest referendumske
in za državnozborske volitve 2008 na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto. Tako je tudi
nadziral in vodil upravne postopke pri izbiri plakatnih mest za politi ne stranke, liste in
posameznike. Tako je oddelek obravnaval preko 40 zadev v zvezi z volitvami.
Izbirno gospodarsko javno službo distribucije zemeljskega plina izvaja ISTRABENZ PLINI. V
okviru delovanja te GJS je oddelek skrbel za:
• usklajevanje plana investicij ki so predvidena z na rtom plinifikacije z JP Komunala
Novo mesto in ob ino,
• pripravo poslovnih poro il za obravnavo in sprejem na ob inskem 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 ob inskem svetu zaradi spremenjenih zakonov s podro ja distribucije
zemeljskega plina.
7.2.2 Varovanje javnih površin
V okviru upravljanja in varovanja javnih površin in infrastrukturnih objektov so se izvajale
naslednje naloge:
- izdaja soglasij in dovoljenj za posege na javne površine,
- odmera komunalne takse za uporabo javnih površin,
- odmera komunalne takse za plakatiranje in obveš anje.
- priprava in spremembe odlokov, pravilnikov in drugih upravnih aktov na podro ju
varovanja in upravljanja javnih površin in cest v skladu z nadrejeno zakonodajo,
- priprava predlogov in analiz za spremembo cen in tarif za uporabo javnih površin,
- izdaja tehni nih smernic,
- izdaja projektnih pogojev,
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-

7.3

izdaja soglasij k projektom,
urejanje lastništva ob javnih površinah.

Cestno gospodarstvo

Na podro ju cestnega gospodarstva oddelek skrbi za upravljanje in varstvo ob inskih cest ter
vodi investicije in investicijsko vzdrževanje na cestnem podro ju. V okviru upravljanja in
varstva ob inskih cest in investicijskega vzdrževanja skrbi za izvajanje gospodarske javne
službe vzdrževanja ob inskih 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 ob inskih cest, sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi na podro ju
cestno-prometne infrastrukture.
V okviru varovanja ob inskih cest oddelek izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje in
soglasja k projektnim dokumentacijam, soglasja za prekope ob inskih cest, soglasja za
postavitve za asnih in pomožnih objektov, se udeležuje geodetskih meritev, se udeležuje
ustnih obravnav. Pri vzdrževanju cest vodi naro ila in pregleduje izvedena dela in obra une,
vodi evidence.
7.3.1 Vzdrževanje ob inskih cest in drugih javnih površin
Vzdrževanje, ki obsega letno in zimsko vzdrževanje ter iš enje javnih površin (ceste,
plo niki, kolesarske steze, parkiriš a ob pokopališ ih v KS) smo izvajali preko pogodbenega
izvajalca – koncesionarja CGP Novo mesto. Oddelek vodi naro ila, vrši nadzor nad
izvedenimi deli, nadzor nad obra uni ter vodi evidence.
Po Odloku o kategorizaciji ob inskih cest je na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto
408,74 km kategoriziranih cest, od tega 149,84 km lokalnih cest ter 258,90 km javnih poti.
Vzdrževanje kategoriziranih ob inskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni
posipi s soljo, intervencije, odvozi, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije,
zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, iš enje, 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 aprila,
•
iš enje peskolovov in rešetk meteorne kanalizacije – po izvajanju zimske službe je bil
odstranjen pesek in ostale usedline,
• izvedba odvodnjavanja meteorne kanalizacije: Lutrško selo, Ulica stare pravde, Paha,
Paderši eva ulica, Vel. Orehek, Mali Slatnik, Smre nikova ulica, Ragovska ulica,
Hladnikova ulica, Nad mlini, K Roku, Ob Težki vodi, Šukljetova ulica, Regr a vas,
Šukljetova ulica, Podbevškova, Kandijska – parkiriš e, Suhadol, Trdinova, Paha,
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

asfaltiranje cest: Srebrni e, Lutrško selo, rešnjice, Dolž, Sr. Gr evje, Mali Slatnik,
Vol i eva ul., Potov vrh, Na Loko, Prešernov trg, Sokolska ul., Skalickijeva, Gor.
Suhadol, Ljuben, Kapiteljska ul., Cegelnica, Maistrova ul., Šentjošt – Hrušica, Leskovec –
Suhadol, Gabrje, Ašker eva, Nahtigalova, V. Orehek, Dol. Lakovnice, Gor. Mraševo,
Stari grad, Adami eva ul.,Kapiteljska ulica,
v sodelovanju s Komunalo Novo mesto, Istrabenz plini in Gratelom, smo zaklju ili dela in
asfaltirali ob inske ceste po kon ani rekonstrukciji vodovoda, kanalizacije in vgradnji
plinovoda ter opti nega kabla in sicer v; Srebrni ah, Malem Slatniku, Smre nikovi,
Trdinovi, Zaj ji vrh, Gabrje – Hrušica, Muhaber, Mej vrti, Kosova, Breg,
izvedli smo sanacije na asfaltu v KS; Stopi e, Bu na vas, Bršljin, Pre na, Oto ec, Žabja
vas, Drska, Bir na vas, Uršna sela..,,
sanirali smo najbolj poškodovane dele plo nikov; Šegova ulica, Kolodvorska ulica,
Muši eva ulica, Seidlova cesta, Baj eva, Podbevškova, Kandijska 2x, Gabrje..,
izvedli smo popravila in zamenjavo pre nih dežnih rešetk; Na Loko, Drska, Nad mlini,
Kettejev drevored, Sokolska ulica, Ob potoku,
dodali smo nove odbojne ograje; Ragovska ulica, Gotna vas, Ob potoku, Suhadol,
Stranska vas, Ždinja vas, Brezovica, Jedinš ica, Župnca, Herinja vas, Trška gora,
zgradili smo oporni kamniti zid v vasi Konec pri Podgradu, v Gabrju, Na žago in ob
Kandijski cesti,
izvedli smo novo pleskanje železne ograje ob Kandijskem mostu in ob Seidlovi cesti,
obnovili smo betonski most v Malem Slatniku in rekonstruirali spodnji ustroj voziš a z AB
gredami na Trški Gori,
izvedli smo obrezovanje dreves in grmi evja ob kategoriziranih cestah, predvsem ob
lokalnih cestah,
sanirali smo pet avtobusnih postajališ in na novo postavili nova zavetiš a.

K vzdrževanju ob inskih cest sodi tudi vzdrževanje objektov na cestni mreži, predvsem
mostov. Sem sodijo vsa popravila mostov, ki obsegajo: oplesk ograj, popravilo ograj,
popravilo lesenih mostov, popravilo ostalih mostov, barvanje ograje na mostu v Kandiji.
Izvedli smo tudi letni pregled Kandijskega 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 pla ujejo lastniki gozdov in Sklad
kmetijskih zemljiš in gozdov RS.
V smislu pove evanja varnosti udeležencev v prometu ter zamenjavi dotrajane in
poškodovane signalizacije smo po programu izvajali ukrepe, ki pove ujejo varnost. Obnovili
smo obstoje o in dodali dodatno horizontalno signalizacijo na ob inskih cestah. Zamenjana
je tudi vertikalna signalizacija, predvsem dotrajana in poškodovana.
Zaradi neurejenih lastninskih razmerij iz preteklih desetletjih, še vedno veliko ob inskih cest
poteka po zasebnih zemljiš ih. V skladu z zakonodajo je ob ina dolžna urejati
zemljiškoknjižna razmerja, in pla ati odškodnine za zasebna zemljiš a, po katerih potekajo
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ob inske ceste. Zaradi omejenih sredstev zadeve ne rešujemo sistemsko ampak parcialno
glede na zahteve.
V smislu urejanja lastninskih razmerij smo izvedli meritve na posameznih odsekih ob inskih
cest in sicer; Bršljin, Družinska vas, Žalovi e, Ruper vrh, Pre na, Gabrje, eš a vas –
Groblje, Laze, Smolenja vas, Cerovci, Gotna vas … in izvedli pla ilo odškodnin za zemljiš a,
ki so bile dolo ene na osnovi cenitev.

7.3.2 Investicije in investicijsko vzdrževanje
V cestnem gospodarstvo so bile ve je investicije predvsem na podro ju rekonstrukcije
državnih cest, kjer ob ina zagotavlja sredstva v svojem deležu investicije. Oddelek je z
državnimi službami vodil priprave na investicije (pridobivanje zemljiš , soglasja na projektno
dokumentacijo, …) za rekonstrukcije in novogradnje naslednjih državnih cest:
•

•

•

•

•

•
•

Oktobra leta 2007 smo pri eli z rekonstrukcijo Šmarješke ceste na odseku od križiš a z
Mlinarsko potjo do križiš a z ulico Pod Trško goro. Rekonstrukcija je obsegala gradnjo
plo nikov, opornih zidov, zamenjava vseh komunalnih vodov in spodnjega ter zgornjega
ustroja voziš a z vso potrebno signalizacijo. Dela so bila kon ana v oktobru 2008.
V pripravi je rekonstrukcija odseka državne ceste v Velikih Brusnicah (ob šoli, v letu
2009) in odsek Male Brusnice - Velike Brusnice (za etek izvedbe september 2007),
izvajalec del je CGP NM, na omenjenem odseku so bila dela zaklju ena v septembru
2008.
V letu 2007 je bila izdelana dokumentacija za rekonstrukcijo križiš a Ratež (gostilna
Vovko) opravljena je bila tudi revizija projekta, predvidena izvedba bo v letu 2009,
predhodno je potrebno izvesti odkup zemljiš za potrebe širitve križiš a.
Rekonstrukcija Kandijske ceste, odsek most (potok Težka voda) do Lekarne, bo izvedena
v letu 2009. Prva faza od bolnice do mosta ez Težko vodo je kon ana v juliju 2008,
izvajalec del je bilo CGP NM.
Nadaljujejo se pripravljalna dela na dela na Šmihelski cesti (rušitve tangiranih objektov so
bile že izvedene v letu 2007, rušitev »konjušnice« bo izvedena v letu 2008), gradnja pa
se bo pri ela v letu 2009.
Nadaljevanje plo nika in kolesarske steza Brod – Srebrni e, gradnja II. faze se bo pri ela
v letu 2009, I. faza je kon ana v letu 2007.
Ljubljanska cesta; rekonstrukcija (odsek AC – trgovina Dragman) je bila kon ana v
novembru 2007, novogradnja (Dragman – krožno križiš e Bu na vas) pa se bo
nadaljevala v letu 2009, prej je potrebno še odkupiti zemljiš a, razlastitve so v teku.

Za vse navedeno so sredstva zagotovljena na osnovi sporazumov med Direkcijo Republike
Slovenije za ceste in Mestno ob ino Novo mesto.

266

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
Ob inske ceste:
• Izveden je plo nik na Lešnici in delu od Oto ca do Herinje vasi (ob gradnji avtoceste
odsek Lešnica Kronovo), ki ga bomo v letu 2009 asfaltirali, na Baj evi ulici je že izveden
plo nik.
• Rekonstruirali smo tudi lokalno cesto v Velikem Orehku, po kon ani geodetski odmeri
bomo zemljiš a, ki so bila potrebna za širitev odkupili.
• V letu 2008 smo pri eli z odkupi zemljiš za rekonstrukcijo lokalne ceste skozi Mali
Orehek in za križiš e v rmošnjicah pri Stopi ah – dovoz na G2-105.
Za vse navedeno so bila sredstva zagotovljena na osnovi sporazumov med DARS-om
oziroma investitorji REAL-om in Mestno ob ino Novo mesto.
7.3.3 Varovanje ob inskih cest
V okviru upravljanja in varovanja javnih cest so se izvajale naslednje naloge:
-

7.4

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 podro ju
varovanja in upravljanja javnih površin in cest v skladu z nadrejeno zakonodajo,
izdaja tehni nih smernic,
izdaja projektnih pogojev,
izdaja soglasij k projektom,
upravljanje in vzdrževanje baze cestnih podatkov,
urejanje lastništva ob javnih površinah in javnih cestah,
urejanje mej ob javnih cestah.

Promet

Na podro ju prometa je oddelek skrbel za izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
Zap. št. Gospodarska javna služba

Izvajalec

1.

Mestni potniški promet Novo mesto

Veolia transport d.d.

2.

Urejanje svetlobnih prometnih znakov

Brane Gregori s.p.

3.

Urejanje avto-taksi službe

Ve taksistov

Poleg gospodarskih javnih služb, na podro ju prometa oddelek opravlja 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 dolo anje prometne
ureditve Na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto, spremlja problematiko na podro ju varnosti
cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izvaja monitoring
prometnih tokov, sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi na podro ju cestnoprometne infrastrukture.
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V letu 2008 je bilo na podro ju prometa odprtih 264 novih zadev. Zadeve se nanašajo na
razli na podro ja kot so: izdelava ob inskih 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,
ozna be na voziš u, prometna oprema – ogledala), urejanje baze cestnih podatkov in
izmenjava z DRSC, ureditev prometnega režima v naseljih (mirujo i promet, teko i promet,
cone omejene hitrosti), urejanje voznih redov v mestnem potniškem prometu, izdaja
dovolilnic za parkiranje v ožjem mestnem jedru, razne ureditve na državnih in ob inskih
cestah s stališ a varnosti prometa (peš prehodi, semaforji, pregledni trikotniki) ipd. V letu
2008 je bilo rešeno 178 zadev, 86 zadev je fazi reševanja, 4 zadeve so bile stornirane.
Na podro ju prometa in prometne varnosti, so bili pripravljeni in sprejeti naslednji akti:
• Odlok o ob inskih cestah v Mestni ob ini Novo mesto,
Poleg rednega upravnega dela je oddelek delal na naslednjih projektih:
• sprememba Odloka o kategorizaciji ob inskih cest v Mestni ob ini Novo mesto,
• medob insko usklajevanje razmejitve cestnega omrežja,
• sodelovanje pri organizaciji ETM 2008,
• organizacija prevozov,
• monitoring prometa na ob inskih cestah,
• urejanje zavetiš za potnike,
• ureditev etažne lastnine na AP Novo mesto.

7.4.1 Mestni potniški promet
V letu 2008 je mestni potniški promet obratoval na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe in
aneksov k osnovni koncesijski pogodbi. Nova koncesija Mestni potniški promet Novo mesto
je bila sklenjena z dne 22.6.2006, s emer je bil postavljen temelj za nadaljnje delo na
podro ju usklajevanja in prilagajanja sistema javnega prevoza v Novem mestu, uporabniku.
V poletnih mesecih (julij, avgust) je MPP obratoval na podlagi vzpostavljenih avtobusnih linij
iz prvega koncesijskega obdobja, ki so optimalno, glede na zmožnosti zagotavljale funkcijo
dostopnosti, pogostosti in hitrosti z izjemo nekaterih dodatnih odhodov na zdaj že dobro
sprejetih in uveljavljenih podaljških linij za Mali Slatnik in Regr o vas..
Vozni park javnega prevoza v Novem mestu sestavlja osem (8) vozil. Sistem je zasnovan na
sistemu petih avtobusnih linij. Štiri linije, ki povezujejo štiri krake mesta in ena linija preko
Kandijskega mostu in starega mestnega jedra, ki je bila v letu 2007 na osnovi ugotovljenih
potreb ob anov (KS Regr a vas), podaljšana. Danes linija obratuje na potezi Glavni trg –
Regr a vas – Glavni trg in daje zadovoljive rezultate, v septembru 2008 na tej liniji izvajamo
tudi 3 - 4 dnevne odhode za Podbreznik. Na pobudo krajanov KS Mali Slatnik je linija 1A
podaljšana in tako so zagotovljeni prevozi tudi za prebivalce Malega Slatnika. Predvsem so
preko predsednika KS potrebo izrazili starši otrok zaradi prevoza v šolo in cenovne
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ugodnosti, ki jo MPP ponuja. Potek linije 1A in 1B je bil v septembru spremenjen tako, da
sedaj zajema tudi obmo je Župnce, kjer je urejeno tudi novo obra ališ e s postajališ em.
Za boljšo obveš enost potnikov je v septembru natisnjena nova žepna zloženka z voznimi
redi linij mestnega potniškega prometa, o spremembah pa smo potnike obveš ali tudi sproti
prek spletnih strani mestne ob ine Novo mesto, radijskih valov in obvestil na vozilih in
avtobusnih postajališ ih.
Mestni potniški promet je bil za uporabnike brezpla en v okviru Evropskega dneva brez
avtomobila. Brezpla ne vožnje smo izvajali v asu evropskega tedna mobilnosti ETM 2008.
Tudi v letu 2008, kot že leta poprej smo vsem predšolskim otrokom v vzgojno-varstvenih
zavodih v Mestni ob ini Novo mesto ponudili možnost brezpla nega koriš enja ene povratne
vožnje z mestnim avtobusom. Smisel takšne ponudbe s strani ob ine je predvsem v tem, da
se otroci spoznajo z javnim prevozom, ki ga imajo tako-reko pred nosom, že v ranih letih,
esar s starši morda ne bi nikoli preizkusili. Na podlagi povratnih informacij iz vzgojnovarstvenih zavodov je ukrep za njih res dobrodošel pri organiziranju dejavnosti izven
sedežev ustanov, pa tudi otroci se venomer razveselijo vožnje z mestnim avtobusom.
Brezpla ni prevozi so urejeni tudi za lane medob inskega društva delovnih invalidov Novo
mesto. Tehni no smo obra une uredili s pomo jo sistema Prodata preko katerega se
uporabniki evidentirajo in se obra una dejansko število voženj.
V letu 2008 smo postavili štiri nova zavetiš a za potnike na avtobusnih postajališ ih in
prenovili 5 podestov z robniki na postajališ ih linij mestnega potniškega prometa, obnovili pa
smo tudi talno prometno signalizacijo na postajališ ih v mestnem potniškem prometu. Uredili
smo eno avtobusno postajališ e izven obmo ja mesta, kar je vezano na zagotavljanje
varnosti in boljših pogojev za otroke, ki akajo na šolske prevoze.

MPP 2008 v alinejah:
•
•
•
•
•

•
•

Priprava odzivnega poro ila na ugotovitve NO MONM pri pregledu sistema Mestni
potniški promet Novo mesto za leto 2006,
Priprava letnega programa dela RDS za leto 2008,
Priprava prometno tehni nega poro ila o izvajanju koncesije Mestni potniški promet v
letu 2007,
Priprava odzivnega poro ila na ugotovitve revizijske družbe Dinamic d.o.o. pri
pregledu koncesijske pogodbe za mestni potniški promet,
Sklenitev dveh aneksov k pogodbi in odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani
NO MONM in revizijske družbe Dinamic (vezano na pomoto v besedilu lena
pogodbe in natan ne opredelitve na ina amortizacije voznega parka v MPP),
Pregled in popis stanja avtobusnih postajališ v MPP,
Sklenitev aneksa k pogodbi za postavljanje in vzdrževanje avtobusnih postajališ z
integriranimi citylight vitrinami (8 novih postajališ v roku dveh let),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvajanje trajnih nalog iz programa dela RDS za leto 2008,
Promocijske vožnje ob otvoritvi Podbreznika,
Prilagoditev poletnega voznega reda glede na nove linije in zagotavljanje
minimalnega standarda za Mali Slatnik in Regr o vas,
Priprava podlag za spremembo poteka linije 1b v septembru,
Sprejem novega cenika vozovnic v MPP Novo mesto,
Dogovori za ureditev obra ališ a na Malem Slatniku (v delu).
Postavitev 4 novih zavetiš za potnike Sklenitev aneksa k pogodbi za postavljanje in
vzdrževanje avtobusnih postajališ z integriranimi citylight vitrinami,
Reorganizacija poteka avtobusne linije 1B – sprememba smeri, vklju itev Župnce v
sistem linij in ureditev novih postajališ na poteku predmetne linije,
Prilagajanje organizacije voženj na liniji 1B zaradi gradnje kanalizacije Muhaber,
intervju za TV Vaš Kanal,
Priprava letnega programa dela RDS za leto 2009.

7.4.2 Prometna varnost in preventiva
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MONM je ob inskemu svetu posredoval
poro ilo o delu za leto 2008 in plan dela za leto 2009. Od pomembnih nalog smo organizirali
državno in ob insko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, sestanek ravnateljev srednjih in
osnovnih šol v zvezi z varnostjo prometa na poti v šolo oziroma iz šole. 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 po srednjih šolah na obmo ju
Mestne ob ine Novo mesto. Skupaj s Policijsko postajo Novo mesto in Republiškim Svetom
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo organizirali in izvedli tudi druge naloge, ki
smo jih planirali v letu 2008 (preventivnih pregledov vozil pred zimo, »BODI preVIDEN«,
Evropski teden prometne varnosti, udeležili smo se dneva spomina na žrtve prometnih
nesre ipd). Iz postavke Nacionalni program varnosti cestnega prometa so bile financirane
razne akcije (program Jumnicar, nakup brošur, tiskanje zloženke o krožnih križiš ih, odsevni
trakovi ipd). Mestna ob ina Novo mesto je dobavila 1.000 kom odsevnih trakov, ki jih bo
Policijska postaja Novo mesto razdelila na terenu. Pri eli smo z izobraževalnimi akcijami:
varna vožnja skozi krožna križiš a in ez železniško progo za starejše voznike, s Policijsko
postajo Novo mesto je potekala akcija (bodi previden) v kateri je bilo razdeljeno 1.000
odsevnih trkov.

7.4.3 Druge zadeve s podro ja prometa
V zvezi z urejanjem mirujo ega prometa na obmo ju ožjega mestnega središ a so bile
izvedene nekatere izboljšave na parkirnih prostorih, postavitev vertikalne in horizontalne
prometne signalizacije (prostori za invalide). Zaradi nepravilnega parkiranja na Ljubljanski
cesti je bilo z fizi nimi ukrepi onemogo eno parkiranje na Ljubljanski cesti. Spremenili smo
prometni režim na obmo ju starega mestnega jedra in parkirnem prostoru ob Prisojni poti.
Postopki za izdajo dovolilnic za parkiranje (v mestnem jedru) in za dostavo v mestno jedro
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potekajo skozi celo leto. Na Avtobusni postaji Novo mesto je bila obnovljena talna prometna
signalizacija.
Izvajali smo meritve hitrosti na cestah in rezultate objavili na spletnih straneh Mestne ob ine
Novo mesto. Na podlagi rezultatov meritev smo izvedli ukrepe za umirjanje in regulacijo
prometa.
Nadaljevali smo z opremljanjem ob inskih 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 (ozna evanje krajev) in
prometni signalizaciji v križiš ih ter preglednem trikotniku v križiš ih (ogledala). Postavljeno
je bilo tudi 20 tabel (zamenjava dotrajanih ali uni enih) za ozna evanje ulic v Novem mestu
Na podro ju gospodarske javne službe urejanje svetlobnih prometnih znakov je koncesionar
Gregori Branko s.p. izvajal redna vzdrževalna dela. Vzdrževalna dela obsegajo zamenjavo
okvarjenih delov (žarnice, varovalke, transformatorje, tipke, semaforske glave, izhodne
kartice, nastavitev ure delovanja ipd) in najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali
prometnih nesre . Na zahtevo pristojnega upravnega organa za promet so na obmo ju
mesta in drugih naseljih postavljali radarske table (prikaz hitrosti) in števec prometa.
Režim obmo ja omejene hitrosti (30 km/uro) smo ozna ili s talno prometno signalizacijo,
zaradi boljše informacije vseh udeležencem v prometu (stanovanjske soseske Grm, Šmihel
in Žabja vas).

V tem letu smo nadaljevali z urejanjem kolesarskih površin Seidlova cesta, Ulica Slavka
Gruma). Kolesarske površine so bile v križiš ih zaradi lažjega in varnejšega poteka
kolesarskega prometa opremljene s posebno plasti no rde o barvo, na kolesarskih stezah
pa so izvedeni piktogrami za ozna itev in vizualno lo evanje let te od plo nikov.
Pri eli smo z urejanjem plo nika na Šentjernejski cesti (Žabja vas), od vhoda na parkirni
prostor KZ Krka proti Lobetovi ulici na podlagi projekta rekonstrukcije Lobetove ulice. V
pripravi je projektna dokumentacija za gradnjo plo nika ob Šmihelski cesti na delu od
Šukljetove do Smre nikove ulice
7.5

KMETIJSTVO

Skladno s Pravilnikom o izvajanju ukrepov za podro je kmetijstva in razvoj podeželja,
objavljen javni razpis za izvajanje ukrepov za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni ob ini
Novo mesto. Izvajanje ukrepov na tem podro ju je potekalo na podlagi sprejetega novega
Pravilnika za spodbujanje in ohranjanje kmetijstva in podeželja v Mestni ob ini Novo mesto
za programsko obdobje 2007-2013.
V Mestni ob ini Novo mesto smo tudi v letu 2008 na podro ju kmetijstva izvajali ukrepe
kmetijske strukturne politike, ki jih opredeljuje Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 55/03-UPB1).
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Tako je bil, skladno z v letu 2007 sprejetim Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Mestni ob ini Novo mesto za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. l.
RS, št. 51/07), objavljen in izveden Javni razpis za dodelitev finan nih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni ob ini Novo mesto v letu 2008 (Ur. l. RS, št. 29/08).
Razpisanih je bilo osem ukrepov, v skupni višini 224.000 EUR.
Vloge za navedene ukrepe s podro ja kmetijstva in razvoja podeželja je oddalo 163
upravi encev, kar pomeni znatno pove anje števila vlagateljev v primerjavi z letom 2007
(140 vlog). Zaradi spremenjene zakonodaje (državne pomo i) so morali upravi enci, ki so
oddali vloge in je bilo njihovi vlogi ugodeno, ponovno vložiti zahtevek za izpla ilo sredstev z
vsemi potrebnimi prilogami. Tako je strokovna služba oz. strokovna komisija obravnavala
posameznega upravi enca v dveh postopkih: najprej postopek obravnave vloge za odobritev
sredstev, v drugem delu pa je potekala obdelava vloge - zahtevka posameznega
upravi enca pred izpla ilom sredstev. V tem je tudi vzrok za razliko v višini s pogodbo
odobrenimi sredstvi in izpla animi sredstvi .
7.5.1 Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v mestni ob ini novo mesto
V mesecu marcu je bil objavljen Javni razpis za dodelitev finan nih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni ob ini Novo mesto v okvirni višini 224.000 EUR.
Razpisanih ukrepov, za katere smo v letu 2008 zagotavljali nepovratna sredstva oz. državne
pomo i je bilo 8, in sicer: investicije v kmetijska gospodarstva (med najpomembnejšimi
ukrepi, najve prejetih vlog za naveden ukrep - najve zanimanja med upravi enci), pomo
za pla ilo zavarovalnih premij, pomo za zaokrožitev zemljiš , pomo za spodbujanje
proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, zagotavljanje tehni ne podpore v kmetijstvu,
investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, investicije v opravljanje storitev in trženje
proizvodov in storitev s kmetij in štipendiranje bodo ih nosilcev kmetij. Na javni razpis smo
prejeli 163 vlog. Za navedene ukrepe je bilo izpla ano 217.800 EUR.
Nepovratna sredstva oz. državne pomo i se podeljujejo na osnovi dveh temeljnih uredb ES:
Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe
pri državni pomo i za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 – za primarno kmetijsko
proizvodnjo in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi
lenov 87 in 88 Pogodbe pri pomo i de minimis - za investicije v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti na kmetijah. Sestavni del razpisnega postopka pred in po prejetju državnih
pomo i je priglasitev državnih pomo i in poro anje o pomo eh po principu »de minimis« na
ustrezna ministrstva (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano).
7.5.2 Elementarne nesre e – opravljanje nalog po zakonu o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesre ami in zakonu o odpravi posledic naravnih nesre
Del obmo ja MONM je 15. in 16. avgusta 2008 prizadelo mo no neurje s to o. Po Zakonu o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesre ami (Ur. l. RS, št. 51/06) in Zakonu o odpravi
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posledic naravnih nesre (Ur. l. RS, št. 114/05) je Služba za kmetijstvo takoj po naravni
nesre i obvestila javnost/oškodovance, ocenila škodo po neurju s to o na terenu, sprejemala
vloge oškodovancev in obdelovala vloge ter ves as sodelovala z Upravo za zaš ito in
reševanje, Izpostavo Novo mesto.
Zaposleni v službi za kmetijstvo smo kot lani ob inske komisije za ocenjevanje in odpravo
posledic škode zaradi naravnih nesre v kmetijstvu in za zbiranje vlog upravi encev po
prizadetih naseljih na kmetijskih pridelkih ugotavljali škodo po neurju s to o in jo ocenjevali
na prizadetih kmetijskih površinah pri vsakem posameznem oškodovancu, ki je prijavil škodo
na ob ini ter informirali oškodovance. Obiskali smo 44 kmetij oz. pripadajo ih poškodovanih
kmetijskih površin (povpre je 7-10 parcel/kmetijo).
7.5.3 Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljiš i, v lasti mestne ob ine Novo mesto:
prodaja in zakup
V letu 2008 je bilo v planu prodaje 15 zemljiš , od tega 9 kmetijskih in 6 gozdnih zemljiš .
Postopek za posamezno parcelo je tekom leta izveden do faze, do katere so bile aktivnosti
še možne (zaradi nepotrjene delitvene bilance med MONM in novonastalimi ob inami
Šmarješke Toplice in Straža) – to je do pridobitve soglasja k menjavi ali odtujitvi
nepremi nine s strani ob inskega sveta.
V za etku leta je bil s sklepom župana potrjen nov cenik zakupnin za kmetijska zemljiš . Do
septembra 2008 so bile sklenjene 4 zakupne pogodbe. Zakup kmetijskih zemljiš ni povezan
z omenjeno delitveno bilanco, zato je bil postopek aktivnosti v primeru zakupa zemljiš teh
parcel speljan v celoti. V mesecu januarju 2008 je izro eno ob ini Straža 8 zakupnih pogodb
(skupaj s spisi strank) za ob ane, ki imajo v zakupu kmetijska zemljiš a na obmo ju te
novonastale ob ine (Pre na, Zalog). Gre za zakupne pogodbe sklenjene v letih od 2005 2007 za obdobje 10 let.
7.5.4 Sodelovanje z oddelkom za prostor pri urejanju prostora – sodelovanje pri
pripravi prostorskih aktov ob ine
S predstavniki Oddelka za prostor MONM in zunanjimi izvajalci smo v letu 2008 zlasti v
spomladanskih mesecih intenzivneje sodelovali pri na rtovanju in poseganju v prostor oz. na
kmetijska zemljiš a pri pripravi prostorskih aktov ob ine, dolo enih v novi prostorski
zakonodaji, predvsem v Zakonu o prostorskem na rtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07).
Sodelovali smo pri pripravi strokovnih podlag in smernic, pripravi strokovnih izhodiš za
projektne naloge ter pripravljali predloge oz. pripombe k osnutkom dokumentov v postopkih
priprave ob inskega prostorskega na rta, ob inskega podrobnega prostorskega na rta in
ostalih zakonsko dolo enih prostorskih aktov ob ine. Priprava gradiva: Pripombe in predlogi
k Odloku o Ob inskem prostorskem na rtu MONM ter gradiva: Pripombe in predlogi na
strokovne podlage za razvoj kmetijstva – kon no poro ilo.
Tako smo za potrebe ob inskega prostorskega na rta pri na rtovanju prostorskih ureditev in
posegov v prostor zunaj obmo ja naselij v za etku leta 2008 sooblikovali kriterije za
postavitev dopustnih objektov, dopustnih gradenj in drugih del na obmo jih najboljših
kmetijskih zemljiš in obmo jih drugih kmetijskih zemljiš ob upoštevanju veljavne
zakonodaje za podro je namenske rabe prostora. V ta namen smo sooblikovali merila za
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urejanje vinogradniških obmo ij glede dopustne izrabe prostora za gradnjo objektov (zidanic
in vinoto ev).
7.5.5 Raba in varstvo kmetijskih in gozdnih zemljiš
Rabo in varstvo kmetijskih zemljiš ter agrarne operacije izvajamo smo izvajali v skladu z
Zakonom o kmetijskih zemljiš ih ter v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo: Zakonom o
prostorskem na rtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) in Zakonom o graditvi objektov (Ur.l. RS, št.
102/04, 14/04-popr., 120/06 – odlo ba US in 126/07).
Tako izdajamo projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD ter
soglasja k projektnim rešitvam projektantov v PGD.
Ob tem dosledno upoštevamo na elo varstva najboljših kmetijskih zemljiš oz. skrbimo, da
se kakovostna kmetijska zemljiš a ohranja na glede na lokalne manj ugodne okoliš ine –
npr. trenutno zaraš anje zaradi opuš anja obdelovanja.
7.5.6 Promocija zdrave prehrane s projekti varne hrane
V letu 2008 smo sodelovali z združenjem za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in
Bele krajine pri organiziranju 3. Eko praznika v Novem mestu: forum z v Rotovžu 30. 5. 2008
z naslovom »Širimo ekološko zavest«. Prav tako smo sodelovali in podpirali vse dejavnosti
združenja na podro ju promocije zdrave prehrane skozi razli ne oblike ozaveš anja
potrošnikov oz. širše zainteresirane javnosti (npr. akcija obveš anja javnosti o nevarnosti
širjenje gensko spremenjenih organizmov – GSO). Skrbeli smo za nemoteno delovanje
ekološke tržnice v mestnem jedru, ki deluje znotraj navedenega združenja. Za izvedbo
navedenih aktivnosti smo delovanje združenja tudi finan no podprli.
7.5.7 Gozdarstvo
Skladno s koncesijsko pogodbo o izvajanju del v gozdovih v lasti MONM smo tudi v letu
2008 izvajali dolo ila koncesijske pogodbe: pripravili program del v gozdovih v lasti MONM,
teko e preverjali cenik gozdnih sortimentov ter stroškov dela, obra unavali koncesnino ter
spremljali in vršili nadzor nad koncesijo. Z izbranim koncesionarjem smo se dogovarjali za
gospodarsko se njo, izvedbo sanitarnih se enj in preventivnih varstvenih del skladno z
odlo bami Zavoda za gozdove; v dogovoru s koncesionarjem skrbeli za izvedbo gojitvenih
del, saditev in varstvenih del za zaš ito pred divjadjo.
Podlaga izvedbi del v gozdovih v lasti MONM s strani koncendenta Gozdnega gospodarstva
Novo mesto je koncesijska pogodba s seznamom gozdnih parcel v lasti ob ine z osnovnimi
podatki o parcelah ter podatki o rabi tal in perspektivi gozdnih parcel, ki je in obenem tudi
sestavni del obravnavane pogodbe. Na dan sklenitve obravnavane pogodbe (24. 1. 2006) je
ta seznam obsegal 599 gozdnih parcel v lasti MONM. V letu 2008 je bilo potrebno seznam
gozdnih parcel revidirati, ker se je stanje gozdnih zemljiš v lasti MONM od sklenitve
koncesijske pogodbe bistveno spremenilo. Revidiran seznam obsega trenutno 361 gozdnih
parcel. Delo je potekalo dobra dva meseca (maj, junij 2008). Za vsako od 599 parcel je bilo
ponovno preverjano lastništvo (ZKI), preko prostorskega sistema PISO namenska raba in
drugi podatki. Vzporedno je bilo preverjano solastništvo na gozdnih parcelah MONM v
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agrarnih skupnostih na obmo ju ob ine (ugotavljanje po odlo bah, izdanih na Upravni enoti
Novo mesto in podatkih iz zemljiške knjige).
Na podlagi Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98 - odlo ba US, 56/99, 67/02 in
110/02, 112/06 – odlo ba US, 115/06 in 110/07) smo tudi v letu 2008 v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, izdajali mnenja h gozdnogospodarskim
na rtom gozdnogospodarskih enot na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto.
Na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04 in 120/06 – odlo ba US) smo
sodelovali pri pripravi letnih in dolgoro nih na rtov upravljanja z divjadjo znotraj lovsko
upravljavskih obmo ij na obmo ju ob ine.

8 ODDELEK ZA PROSTOR
8.1

Prostorsko na rtovanje

Oddelek za prostor opravlja naloge, ki so mu dolo ene z Odlokom o organizaciji in delovnih
podro jih ob inske uprave Mestne ob ine Novo mesto, le te pa izhajajo iz Zakon o urejanju
prostora in Zakona o prostorskem na rtovanju. Delovno podro je oddelka obsega prostorsko
na rtovanje prostora ob ine v skladu z zakonom in usmeritvami strateških prostorskih aktov
države in regije. Oddelek v ta namen pripravlja dokumente za razvoj rabe prostora in
prostorske ureditve ter sodeluje pri dolo anju pogojev prostorskega na rtovanja in
umeš anja objektov v prostor, ob upoštevanju predpisanih režimov varovanja okolja,
ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov
lokalnega pomena in druge kulturne dediš ine ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesre ami na lokalni ravni. V prostorskih aktih na rtuje ukrepe za realizacijo prostorskih
odlo itev in skrbi za ustrezno na rtovanje prostorskih ureditev na obmo ju ob ine. Analizira
in predlaga prostorske ukrepe za uresni evanje ob inskih prostorskih aktov, na podro ju
geoinformatike pa pridobiva, vzdržuje, obdeluje in posreduje podatke in informacije
geoinformacijske narave.
V delovno podro je oddelka za prostor spadajo predvsem:
• priprava prostorskih aktov ob ine
• vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov in izdajanje potrdil iz uradnih evidenc
• priprava dokumentacije za prijavo na razpise za pridobitev državnih in drugih sredstev
iz delovnega podro ja
• vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture
• strokovne in upravne naloge na podro ju varstva okolja
• Izdajanje lokacijskih informacij
• vodenje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistem v ob inski pristojnosti
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8.1.1 Prostorski akti
8.1.1.1 Sprejeti prostorski akti
V letu 2008 so bili sprejeti naslednji odloki s katerimi so bili sprejeti prostorski akti:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega na rta za obrtno-industrijsko cono
Livada (Ur. l. RS, št. 43/08),
Odlok o ureditvenem na rtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (Ur. l. RS, št. 48/08),
Odlok o lokacijskem na rtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu –
rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km
21,760 do km 22,250, uradno pre iš eno besedilo (UPB-1) (Ur. l. RS, št. 63/08),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
zunajmestni prostor Mestne ob ine Novo mesto (ZMP-3) (Ur. l. RS, št. 64/08),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob inskem lokacijskem na rtu
Univerzitetni kampus Novo mesto (Ur. l. RS, št. 64/08),
Odlok o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Turkov hrib (Ur. l. RS, št. 78/08),
Odlok o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Poganci (Ur. l. RS, št. 78/08),
Odlok o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu Poganški vrh (Ur. l. RS, št.
97/08),
Odlok o ob inskem podrobnem prostorskem na rtu nadomestna gospodarska cona
ob Straški cesti, (Ur. l. RS, št. 117/08),
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega na rta Tovarna zdravil Krka Novo
mesto (Ur. l. RS, št. 125/08).
Dokon ani
priprave PA
Odloki PA

postopki

LETO 2005

LETO 2006

LETO 2007

LETO 2008

4

11

5

10

Pri uporabi ob inskih odlokov s podro ja urejanja prostora v asih prihaja do nerazumevanja
oziroma razli nih tolma enj odlokov in zaradi tega do težav investitorjev pri pridobivanju
gradbenih dovoljenj na Upravni enoti Novo mesto. V takih primerih se, v kolikor je to možno
in skladno z ob inskimi odloki, poslužujemo obveznih razlag odlokov, ki jih mora sprejeti
ob inski svet. Tako smo v letu 2007 na OP pripravili obvezno razlago in sicer:
Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem na rtu centralnega dela Bršljina (Uradni list
št. 75/08)
8.1.1.2 Prostorski akti v pripravi
Konec aprila 2007 je za el veljati Zakon o prostorskem na rtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07), v
nadaljevanju ZPNa rt, ki je v ve ini dolo b nadomestil Zakon o urejanju prostora. ZPNa rt je
na novo dolo il vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke
za njihovo pripravo in sprejem. Priprava prostorskih aktov obsega pripravo sklepov o za etku
priprave PA, pridobivanje smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, izbiro izdelovalcev na
osnovi zakonodaje na podro ju javnega naro anja in pripravo pogodb, koordinacijo
nasprotnih in skupnih interesov med ob ino, nosilci javnih pooblastil, investitorji in izdelovalci

276

Zaklju ni ra un prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008
ter pripravo vseh vrst gradiv za obravnave na sejah ob inskega sveta ter na drugih javnih
obravnavah.
V letu 2008 je bilo delo oddelka usmerjeno predvsem v nadaljevanje priprave ob inskega
prostorskega na rta ter strokovnih podlag zanj, izvedbenih prostorskih aktov na lokalnem
nivoju ter razli nih strokovnih podlag in študij zanje. Temeljni prostorski akt ob ine je po
novem ZPNa rt ob inski prostorski na rt, ki vsebuje strateški in izvedbeni del. Podrobnejše
pogoje urejanja dolo ajo ob inski podrobni prostorski na rti ter drugi izvedbeni prostorski akti
ob ine sprejeti na podlagi predhodne zakonodaje (ob inski lokacijski na rti zazidalni,
ureditveni in lokacijski na rti ter prostorsko ureditveni pogoji).
V letu 2008 se je s sprejetjem programa sklepov o za etku priprave PA za ela priprava
naslednjih prostorskih aktov:
Sklep o za etku priprave ob inskega podrobnega prostorskega na rta Romsko
naselje Poganški vrh (Ur. l. RS, št. 10/08)
Sklep o pripravi ob inskega podrobnega prostorskega na rta za daljnovod (kablovod)
2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas (Ur. l. RS, št. 42/08)
Sklep o za etku priprave ob inskega podrobnega prostorskega na rta za sosesko
Brod - Drage (Ur. l. RS, št. 72/08)
Sklep o spremembi Sklepa o za etku priprave ob inskega podrobnega prostorskega
na rta Romsko naselje Poganški vrh (Ur. l. RS, št. 84/08)
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega na rta Revoz (Ur. l. RS, št.
88/08)
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega na rta poslovno-stanovanjske
gradnje v Dolenjih Kamencah,(Ur. l. RS, št. 112/08).
Za eti
postopki
priprave PA
Programi
priprave
oziroma sklepi

LETO 2005

LETO 2006

LETO 2007

LETO 2008

9

10

6

6

V letu 2008 se je nadaljevala ali za ela priprava naslednjih prostorskih aktov:
( Ob inski prostorski na rt MONM:
Postopek priprave OPN je do uveljavitve novega ZPNa rt 28. 4. 2007 kot SPR MONM in PR
MONM potekal po ZUreP-1, nadaljeval pa se je po ZPNa rt. Izdelovalec OPN je v asu
priprave dokumenta usklajeval rešitve z nosilci urejanja prostora. Predlaganih rešitev ni bilo
mogo e uskladiti s smernicami Ministrstva za obrambo in smernicami Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dne 28. 01. 2008 je MO Novo mesto obvestila
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, da Mestna ob ina Novo mesto zaradi
smernic Ministrstva za obrambo in smernic Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ne more uskladiti osnutka prostorskega na rta, ki ga pripravlja. Ministrstvo smo zaprosili, da
skladno z dolo ili 49. lena ZPNa rt najkasneje v 15 dneh od prejema tega obvestila
zagotovi usklajevanje med Mestno ob ino Novo mesto in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, katerega smernic zaradi posegov na kmetijska zemljiš a nismo
mogli uskladiti z osnutkom ob inskega prostorskega na rta.
V zvezi z usklajevanjem smernic je bil dne 8. 2. 2008 sklican 1. usklajevalni sestanek, na
katerem je bilo dogovorjeno, da Mestna ob ina Novo mesto in Ministrstvo za obrambo in
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Ministrstvo za kmetijstvo v nadaljevanju sami dogovorijo na in usklajevanja, da Mestna
ob ina Novo mesto pripravi zgoš enko z gradivom in jo posreduje Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter da Mestna ob ina pripravi in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano posreduje posebno karto, kjer bo na kartografskem delu dopolnjenega osnutka
Ob inskega prostorskega na rta v merilu 1: 5000 posebej prikazan sloj širitev stavbnih
zemljiš na kategorijo najboljših kmetijskih zemljiš . Mestna ob ina je do 18. 2. 2008
navedene podatke posredovala na dogovorjeni naslov in nadaljevala s pripravo
dopolnjenega osnutka OPN, ki je bil skupaj z in okoljskim poro ilom ter revidiranim
dodatkom za varovana obmo ja javno razgrnjen od 14. 3. 2008 do 22. 4. 2008. Po poteku
javne razgrnitve je sladno s Sklepom o pripravi Ob inskega prostorskega na rta (Ur. l. RS,
št. 89/07) izdelovalec dopolnjenega osnutka Ob inskega prostorskega na rta pripravil
Stališ a do pripomb podanih v asu javne razgrnitve. Župan Mestne ob ine Novo mesto se
je s Stališ i do pripomb seznanil. Do utemeljenih pobud in predlogov se je opredelil s
sprejemom Stališ do pripomb in predlogov. Stališ a so bila sprejeta 17. 7. 2008. Glede na
obseg in vsebino prejetih pripomb in predlogov, nujnost uskladitve s predpisi o graditvi
objektov in na rtovanja prostora uveljavljenih v asu po pri etku javne razgrnitve in ve je
spremembe pri na inu dolo anja namenske rabe v vinogradniških obmo jih in prikazu
dejanske rabe kmetijskih zemljiš je župan sprejel odlo itev, da se dopolnjeni osnutek
prostorskega na rta Mestne ob ine Novo mesto in okoljsko poro ilo dopolnita in nato
ponovno javno razgrneta in obravnavata kot dopolnjeni osnutek Ob inskega prostorskega
na rta.
Dne 18. 6. in 25. 6. 2008 so se predstavniki Mestne ob ine Novo mesto sestali na 2.
usklajevalnem sestanku s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na
sestanku je bilo dogovorjeno, da Mestna ob ina Novo mesto Ministrstvu posreduje še kopijo
grafi nega dela izvedbenega dela dopolnjenega osnutka Ob inskega prostorskega na rta in
obrazložitev posegov na najboljša kmetijska zemljiš a, kot so prikazana v veljavnih
prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne ob ine. Ministrstvo bo posredovano gradivo
prou ilo in k dopolnjenemu osnutku posredovalo mnenje, na podlagi katerega bo Mestna
ob ina Novo mesto dopolnjeni osnutek prilagodila oziroma pripravila dodatne obrazložitve.
Mestna ob ina je dne 23. 7. 2008 Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
posredovala dogovorjena gradiva. Ministrstvo je na tej podlagi dne 16. 9. 2008 posredovalo
Mestni ob ini Stališ e Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do dopolnjenega
osnutka Ob inskega prostorskega na rta Mestne ob ine Novo mesto. Navedeno stališ e je
bilo delno upoštevano pri pripravi dopolnjenega osnutka OPN za 2. javno razgrnitev.
Ministrstvo za obrambo v zvezi s spremembo namembnosti dela obmo ja opuš enega
streliš a in poligona ob vojašnici v Bršljinu še vedno vztraja, da se namenska raba ne
spreminja in da so površine še naprej namenjene obrambnim dejavnostim. Predloga
obrambne rabe za navedeno obmo je Ministrstvo za obrambo ni pripravilo.
V septembru 2008 je bil pripravljen dopolnjeni osnutek OPN za ponovno javno razgrnitev, v
okviru katerega so bili javno razgrnjeni tudi podrobnejši PIP za poslovno industrijsko cono
Cikava v obliki in vsebini kot je predpisana za ob inski podrobni prostorski na rt, ki je bil z
dopolnjenim okoljskim poro ilom in dodatkom k OP za varovana obmo ja javno razgrnjen od
9. 10. 2008 do 7. 11. 2008. V novembru je dopolnjeni osnutek v ponovni javni razgrnitvi v 1.
obravnavi obravnaval tudi Os MONM. V decembru 2008 je potekala priprava stališ
pripomb in predlogov iz javne razgrnitve. Osnutek stališ do pripomb je bil posredovan
županu v potrditev.
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( OPPN Grad Grm
V letu 2007 je bilo izvedeno usklajevanje z Ministrstvom za kulturo glede odkupa gradu in
zemljiš , ki je jasno povedalo, da gradu ne bo odkupilo, kljub temu , da je bilo v preteklosti
že bilo sklenjeno pismo o nameri v katerem sta MONM in Ministrstvo za kulturi izrazila
interes po nakupu in sicer gradu Grm MK, okoliških zemljiš pa MONM. Z Zavodom RS za
varstvo kulturne dediš ine je bilo izvedeno usklajevanje glede pripravljenih variantnih rešitev.
Na podlagi teh usklajevanj so bile dokon no pripravljeni 2. variantni rešitvi, ki sta bili
predstavljeni ob inskim odborom. Ker PA še ni bil javno razgrnjen se je njegova priprava
nadaljevala po dolo ilih ZPNa rt, kot ob inski podrobni prostorski na rt, za kar je župan
sprejel sklep. V letu 2008 so bila izvedena usklajevanja s podjetjem Revoz in novim
lastnikom gradu Grm, pripravljena je bila idejna zasnova skozi katero je lastnik izrazil svoj
interes. Idejna zasnova z interesi lastnika je bila predstavljena službi za varstvo kulturne
dediš ine, služba pa je bila tudi zaprošena, da k zasnovi poda mnenje.
- LN za daljnovod (kablovod) od RTP Bršljin di RTP Gotna vas
V letu 2007 je bila izdelana dopolnitev študije variant s predlogom izbora najustreznejše
variante, ki je bila posredovana v obravnavo in potrditev odboroma za okolje in prostor ter
komunalo in promet ter v sklopu vizije prostorskega razvoja za OPN ob inskemu svetu v
maju 2007. Sledila je priprava dopolnjenega osnutka PA in okoljskega poro ila za izbrano
varianto. LN se je v nadaljevanju pripravljal kot ob inski podrobni prostorski na rt. V letu
2008 se je izbrana varianta idejno projektirala. Od sredine novembra do sredine decembra
2008 pa je bil dopolnjeni osnutek OPPN javno razgrnjen in v 1. obravnavi obravnavan tudi na
OS MONM.
( Ob inski podrobni prostorski na rt za prostorsko ureditev skupnega pomena –
rekonstrukcija križiš a Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah GII-105 in R2-419
V letu 2007 je bil kon no podpisan dogovor med MONM, MP-DRSC in DRSC o pripravi,
finaciranju izdelave OPPN-SP in finaciranju gradnje. Ker pa je bil med tem sprejet nov Zakon
o prostorskem na rtovanju se je postopek nadaljeval v skladu z njim. Pripravljen in sprejet je
bil sklep o za etku priprave ter pripravljena projektna naloga. Izdelan je bil tudi geodetski
na rt. V letu 2008 je bila podpisana pogodba z izvajalcem in delo oddano. Izdelana je 1. faza
strokovnih podlag kot podlaga za izdelavo kapacitetne analize in dimenzioniranje križiš a ter
preveritev prometnih študij.
( Ob inski podrobni prostorski na rt Brod - Drage
V letu 2008 je bila po objavi sklepa o za etku postopka pripravljena projektna naloga,
podpisana tripartitna pogodba z naro nikom in izvajalcem ter izdelave variantne rešitve
razli nih avtorjev, ki jih je zagotovil naro nik. Komisija za izbor variantne rešitve je rešitve
obravnavala in se s predlogi za optimizacijo opredelila do najustreznejšo. V nadaljevanju je
naro nik variantno rešitev usklajeval z izdelovalcem.
( Spremembe in dopolnitve lokacijskega na rta Revoz
Na predlog tovarne Revoz se je pristopilo k spremembam in dopolnitvam lokacijskega
na rta. Sprejet je bil sklep o za etku priprave , podpisana tripartitna pogodba z naro nikom
izdelovalcem in ob ino, ter izvedena usklajevanja pri pripravi strokovnih podlag z
izdelovalcem.
( Spremembe in dopolnitve zazidalnega na rta poslovno-stanovanjske gradnje v
Dolenjih Kamencah
Na predlog investitorja se je pristopilo k spremembam in dopolnitvam zazidalnega na rta.
Sprejet je bil sklep o za etku priprave, podpisana tripartitna pogodba z naro nikom
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izdelovalcem in ob ino, ter izvedena usklajevanja pri pripravi strokovnih podlag z
izdelovalcem, investitorjem in ostalimi lastniki zemljiš v obmo ju. Izdelan je bil osnutek
sprememb in dopolnitve ZN ter ta posredovan v pridobitev smernic za na rtovanje nosilcem
urejanja prostora.
8.1.2 Študije, strokovne podlage in projekti
Pri pripravi prostorskih aktov in drugih zadev na podro ju urejanja prostora je potrebno
predhodno zagotoviti tudi razne strokovne podlage, študije, projekte. V letu 2008 je potekala
priprava naslednjih dokumentov:
( Okoljsko poro ilo za ob inski prostorski na rt z dodatkom za varovana obmo ja
in dodatkom za PIP PIC Cikava
Pri pripravi ob inskega prostorskega na rta je potrebno na podlagi odlo be MOP izvesti tudi
celovito presojo vplivov na okolje. V ta namen je OP v letu 2006 izvedel zbiranje ponudb na
podlagi ZJN za izdelavo okoljskega poro ila (Chronos d.o.o.) V letu 2007 je bilo izdelano
okoljsko poro ilo za Ob inski prostorski na rt Mestne ob ine Novo mesto z revidiranim
dodatkom za varovana obmo ja in revizija Dodatka k okoljskemu poro ilu za Ob inski
prostorski na rt Mestne ob ine Novo mesto za varovana obmo ja ter pridobljeno mnenje
MOP o ustreznosti okoljskega poro ila, v letu 2008 je bila izdelana še dopolnitev
okoljskega poro ila in sicer zaradi sprememb v dopolnjenem osnutku za ponovno javno
razgrnitev ter okoljsko poro ilo za podrobnejše prostorsko izvedbene pogoje za prostorsko
ureditev Poslovno industrijske cone Cikava.
( Projekti na podro ju cestne infrastrukture
Za podro je infrastrukture je bila na oddelku za prostor koordinirana priprava:
• Študija variant vzhodne in zahodne obvoznice NM s podvarianto Regr a vas
• Preveritev kapacitetne analize in primerjalne študije optimalne ureditve križiš a za
zdravstveni kompleks na novem odseku Šmihelske ceste (glede na nove vhodne
podatke iz UN)
• Gradbeno tehni ne rešitve poteka oziroma prestavitve regionalne ceste R3-664/2501
od km 19.920 do km 21.760
8.1.3 Vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov, izdajanje potrdil iz uradnih
evidenc in informacije strankam
Oddelek za prostor na vlogo strank izdaja lokacijske informacije oziroma potrdila za namen
prometa z zemljiš i, za namen projektiranja objektov, za namen gradnje enostavnih objektov
in za namen dolo itve gradbene parcele k objektom ter potrdila o pogojih za parcelacijo
stavnih zemljiš .
Pod pojmom vodenja evidence prostorskih dokumentov in izdaje potrdil iz uradne evidence
se šteje hranjenje dokumentov in evidenc, na osnovi katerih ob ina izdaja lokacijske
informacije in potrdila po Zakonu o urejanju prostora, Zakonu o prostorskem na rtovanju in
Zakonu o graditvi objektov. Primerjava o številu vlog in številu rešenih spisov po vrsti
lokacijske informacije oziroma potrdila glede na leta 2005, 2006 in 2007 je razvidna iz
naslednje tabele:
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Tabela: primerjava podatkov o lokacijskih informacijah 2005/2006/2007
2005
2006
2007

2008

Prenos odprtih spisov iz preteklega leta
Število vlog v teko em letu
SKUPAJ

158
3359
3517

181
3272
3453

156
2891
3047

83
2152
2235

lokacijske informacije za projektiranje
Lokacijske informacije za enostavne objekte
Lokacijske informacije za promet z zemljiš i oz.
potrdila o namenski rabi zemljiš a
Odstop od vloge
SKUPAJ rešeni spisi
Nerešeni spisi
% nerešenih spisov glede na skupno št. spisov

1101
691
1518

929
664
1683

922
418
1603

459
69
1590

26
3336
181
5,1 %

21
3297
156
4,5 %

21
2964
83
2,7 %

44
2162
73
3,3 %

Na OP deluje tudi sprejemna pisarna, kjer v asu uradnih ur in tudi, e stranka pride po
informacije na neuradni dan, strankam nudimo ustne informacije o možnostih gradnje na
zemljiš ih, sprejemamo vloge in pojasnjujemo dolo ila ob inskih prostorskih aktov.
8.1.4 Druge naloge na podro ju prostorskega na rtovanja
Poleg priprave prostorskih aktov v ob inski pristojnosti je OP v letu 2008 sodeloval tudi pri
pripravi državnih prostorskih na rtov in sicer:
- Državni lokacijski na rt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
Država skozi prostor MONM na rtuje gradnjo prenosnega plinovoda R45 za oskrbo Bele
Krajine. MONM je v projekt vklju ena kot nosilec urejanja prostora, zato smo v letu 2007
pripravili in Ministrstvu za okolje in prostor, ki vodi postopek, posredovali smernice za
pripravo DLN za prenosni plinovod, v letu 2008 pa so bila izvedena usklajevanje s projektanti
glede poteka trase ter uskladitev poteka trase plinovoda s potekon trase dalnovoda 2 x 110
kV od RTB Bršljin do RTP Gotna vas.
- 3. razvojna os
Oddelek za prostor sodeluje in koordinira z MOP ter MP na rtovanje prometnega omrežja 3.
razvojne osi na obmo ju Novega mesta. V letu 2007 je MONM aktivno sodelovala v
postopku priprave državnega prostorskega na rta za 3. razvojno os. Pripravljena je bila
Prometna študija Novega mesta z navezavo na variantne poteke 3. razvojne osi v obmo ju
mesta Novo mesto, ki jo je izdelala gospodarska družba Omega Consult d.o.o. iz Ljubljane.
V prvi polovici leta 2008 je MONM v postopku izbora najugodnejše variante poteka uskladila
variantni potek z Ministrstvom za okolje in prostor in hkrati predlagala, da se odseki 3.
razvojne osi na obmo ju mestne ob ine v nadaljevanju podrobneje na rtujejo s posebnim
prostorskim na rtom.
V okviru Oddelka za prostor je v letu 2008 potekala tudi priprava Odloka o predkupni
pravici Mestne ob ine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 97/08) ter priprava številnih drugih
strokovnih podlag, ki so potrebne v procesu prostorskega na rtovanja, priprava projektnih
nalog za na rtovanje posameznih prostorskih ureditev (PN PIP PIC Cikava, PN za nate aj
oziroma urbanisti no delavnico ureditve tržnice v NM, PN za Gradbeno tehni ne rešitve
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poteka oziroma prestavitve regionalne ceste R3-664/2501 od km 19.920 do km 21.760, PN
za prenos dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljiš v OPN in druge).
8.2

Projekti na podro ju prostorske informatike

Podro je prostorske informatike obsega širok spekter nalog med njimi pa so
najpomembnejše: koordinacija pri pripravi geodetskih na rtov za OPPN (izbor izvajalca,
priprava podatkov, izvedba naro ila …), vzpostavitev in vodenje katastra GJI, vodenje in
arhiviranje digitalnih podatkov oziroma PA ob ine v digitalni obliki, priprava baz podatkov iz
PA za uporabnike oziroma izdelovalce PA, vodenje drugih prostorskih evidenc (baze
podatkov o namenski rabi prostora iz veljavnega prostorskega plana ob ine, obmo ja
varovanj in omejitev, obmo ja veljavnih in predvidenih PA ….). V letu 2007 je poleg naro il in
koordinacije za izdelavo geodetskih na rtov za potrebe izdelave ob inskih prostorskih aktov
delo na podro ju prostorske informatike obsegalo predvsem naslednje projekte:
( Vzpostavitev katastra GJI za obmo je JV Slovenije
Mestna ob ina Novo mesto, Oddelek za prostor je za potrebe regionalnega vidika katastra
GJI v letu 2007 pripravil projekt vzpostavitve katastrov v ob inah JV Slovenije. V letu 2008 je
smo uspeli pridobiti nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada EU in v dogovoru in
partnerstvu z 18 ob inami vodimo triletni projekt vzpostavitve katastrov GJI na obmo ju
statisti ne regije JV Slovenije. Vklju ene so ob ine rnomelj, Dolenjske Toplice, Ko evje,
Kostel, Loški potok, Metlika, Mirna Pe , Mokronog-Trebelno, Osilnica, Ribnica, Semi ,
Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. Prva
faza projekta je bila zaklju ena v septembru 2008.
- Prostorski informacijski sistem na portalu PISO
Mestna ob ina Novo mesto se je v letu 2007 v 2008 podaljšala pogodbo za potrebe spletne
predstavitve prostorskih podatkov MONM (PISO). Podatki javnega zna aja (prostorski plan
ob ine-namenska raba, režimi varovanja, prostorski ureditveni pogoji …) so ažurirani,
nekatere vsebine so dodate in kot takšne na voljo v vpogled ob anom in drugim subjektom.
Nadgradnja internega prostorskega informacijskega sistema
V letu 2008 smo obstoje i interni PIS dopolnili z nekaterimi podatki iz državne in ob inske
pristojnosti.
- Priprava podatkov in dolo itev deleža namenske rabe v okviru projekta popisa
nepremi nin
Za potrebe projekta Vzpostavitev registra nepremi nin, ki ga vodi GURS, so bile lokalne
skupnosti dolžne pripraviti in posredovati podatke o deležih namenske rabe na posameznih
parcelah iz zemljiškega katastra v zahtevani izmenjevalni datoteki. Podatki so bili v
predvidenem roku pripravljeni in posredovani na GURS.
8.3

Odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš

Podro je odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a in vzdrževanja baze
zavezancev je v prvi polovici v leta 2008 prešlo pristojnost Oddelka za razvoj in
premoženjske zadeve. Do prenosa pristojnosti je bila v okviru oddelka za prostor dopolnjena
zbirka podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a za poslovne
subjekte za leto 2008.
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8.4

Projekti na podro ju odmere komunalnega prispevka

Podro je odmere komunalnega prispevka in priprava podlag za odmero je v letu 2008 prešlo
v pristojnost Oddelka za razvoj in premoženjske zadeve. Do prenosa pristojnosti smo na
Oddelku za prostor uskladili program opremljanja za obstoje o infrastrukturo in v sprejem OS
MONM posredovali Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka na obmo ju Mestne
ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08).
Glede na nov odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka na obmo ju Mestne ob ine
Novo mesto je bilo potrebno razveljaviti nekatere programe opremljanja, zato so bili v
sprejem OS MONM posredovani naslednji sklepi:
Sklep o prenehanju veljavnosti programov opremljanja (Uradni list RS, št. 21/08)
Sklep o prenehanju veljavnosti programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmo je
opremljanja Ureditveni na rt centralnega dela Bršljina v Novem mestu
8.5

Varstvo okolja

V delovno podro je oddelka za prostor sodi tudi vklju evanje vidikov varstva okolja v procese
prostorskega na rtovanja. To obsega predvsem vodenje priprave raznih študij s podro ja
varstva okolja v povezavi s prostorskim na rtovanjem, vodenje priprave okoljskih poro il za
prostorske na rte in podobno.
V letu 2008 je delo na podro ju okoljske problematike obsegalo:
- dovoljenja za obremenitev s hrupom
V letu 2008 je bilo izdanih 34 dovoljenj za obremenitev okolja s hrupom na prireditvah.
Tabela: Prikaz števila izdanih dovoljenj za obremenitev okolja s hrupom na prireditvah:
LETO
LETO 2006
LETO 2007
LETO 2008
Število izdanih dovoljenj
29
30
34
- celovita presoja vplivov na okolje in izdelava okoljskih poro il ter revizij
Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave in Zakon o prostorskem na rtovanju
dolo ajo, da je potrebno v primeru priprave plana, programa, na rta, prostorskega ali
drugega akta, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo
vplivov takega posega na okolje oz. naravo. Ob za etku priprave vsakega prostorskega akta
je ob ina od Ministrstva za okolje in prostor pridobila odlo bo, v kateri je bilo dolo eno, ali je
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje za posamezni prostorski akt. Tako sta bila
na podlagi odlo b ministrstva v letu 2008 vodena dva postopka celovite presoje vplivov na
okolje, in sicer za ob inski prostorski na rt Mestne ob ine Novo mesto (opisano v poglavju
1.2) in za ob inski podrobni prostorski na rt Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti.
Postopek CPVO za Nadomestno gospodarsko cono ob Straški cesti je bil v letu 2008 z
izdajo Odlo be MOP o sprejemljivosti vplivov predvidenih posegov na okolje tudi zaklju en.
- Program varstva okolja
Po Zakonu o varstvu okolja morajo mestne ob ine pripraviti programe varstva okolja, ki
vsebujejo analizo stanja na podro ju okolja v ob ini, zastavitev ciljev ter ukrepov za njihovo
doseganje. Gre za obsežen projekt, v katerem se obravnava mnogo podro ij lovekovega
delovanja in bivanja v prostoru, od prostorskega planiranja do podrobnejših podro ij, kot je
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ravnanje z odpadki, iš enje odpadnih voda, itd. OP je v letu 2008 nadaljeval z zbiranjem
podatkov za pripravo programa varstva okolja in za poro ilo o stanju okolja v ob ini.
( Strateška karta hrupa – strokovne podlage s podro ja varstva pred hrupom
(dolo itev obmo ij varstva pred hrupom v MONM)
Pri pripravi strateških in izvedbenih prostorskih aktov ob ine, kot je npr. ob inski prostorski
na rt Mestne ob ine Novo mesto (v pripravi), so obstoje i in predvideni viri hrupa ter njihova
razporeditev v prostoru eden klju nih podatkov za prostorske na rtovalce oz. za dolo anje
nove namenske rabe ter novih ureditev v prostoru. Prav tako morajo biti obmo ja varstva
pred hrupom dolo ena zaradi postopkov, v katerih industrijski subjekti pridobivajo
okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje. V letu 2007 izdelana prva faza strokovnih podlag
za podro je varstva pred hrupom ter implementirana v dopolnjen osnutek ob inskega
prostorskega na rta Mestne ob ine Novo mesto, v letu 2008 pa se je izdelovala 2. faza.
Podro je hrupa bo obravnavano tudi v programu varstva okolja ob ine kot eno izmed
okoljskih podro ij, zato je bila izdelava predhodnih strokovnih podlag in na tej osnovi
dolo enih obmo ij varstva pred hrupom ena izmed prioritetnih nalog.
- Energetski koncept
Energetska politika je del dolgoro nega na rtovanja v ob ini. Energetski zakon (EZ-UPB2,
Uradni list RS, št. 27/2007) navaja, da so izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti
dolžni v svojih razvojnih dokumentih na rtovati obseg porabe in obseg ter na in oskrbe z
energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko
politiko Republike Slovenije.
Glavni cilj priprave in izdelave energetskega koncepta ob ine je oblikovanje temeljnega
planskega in delovnega dokumenta za osnovanje enotne politike ob ine na podro ju oskrbe
in rabe vseh vrst energije. V ta namen je lokalna skupnost (ali ve lokalnih skupnosti skupaj)
dolžna pripraviti in sprejeti lokalni energetski koncept, s katerim dolo i na in bodo e oskrbe z
energijo, ukrepe za njeno u inkovito rabo, soproizvodnjo toplote in elektri ne energije ter
uporabo obnovljivih virov energije. Na osnovi izdelanega lokalnega energetskega koncepta
lokalna skupnost izvaja programe u inkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije
v okviru svojih pristojnosti.
Župan MONM je imenoval usmerjevalno skupino, ki bo spremljala in vodila izdelavo
energetskega koncepta, nudila izdelovalcu podporo pri pridobivanju podatkov, se
udeleževala sestankov, pripravila potrebno gradivo za sprejem na ob inskem svetu ter
podala usmeritve za aktivnosti ob ine po sprejetju dokumenta oz. za pri etek izvajanja.
Sestavljajo jo trije delavci iz ob inske uprave in dva zunanja lana. V letu 2007 je bila
pripravljena razpisna dokumentacija za izvedbo oddaje javnega naro ila oz. izbor izdelovalca
energetskega koncepta in v za etku leta 2008 izbran izdelovalec energetskega koncepta. 1.
faza EK je bila izdelana v septembru 2008, 2. faza in kon ni dokument pa sta bila
posredovana v obravnavo in sprejem OS MONM v decembru 2008. Energetski koncept je
bil na OS potrjen.
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9

ODDELEK ZA RAZVOJ IN PREMOŽENJSKE ZADEVE

V sklopu pristojnosti MO Novo mesto in na osnovi zakonskih dolo il Oddelek za razvoj
opravlja predvsem naslednje naloge:
1.
ukvarja se z gospodarskimi zadevami in zadevami v povezavi z Evropsko unijo;
2.
gospodari s poslovnimi prostori, stanovanji in parkirno hišo;
3.
pridobiva, razpolaga (prodaja, menja ali na kakšen drug na in odtujuje) in upravlja z
zemljiš i v lasti mestne ob ine, z izjemo javnih površin in grajenega javnega dobra;
4.
v sklopu oddelka je organizirana Služba za investicije, ki skrbi predvsem za investicije
na podro ju šolstva, kulture in delno na podro ju nizkih gradenj, povezanih z odmero
komunalnega prispevka;
5.
sodeluje z Oddelkom za prostor pri pripravi odlokov o lokacijskih na rtih in programih
opremljanja zemljiš za gradnjo in pri odmeri komunalnega prispevka v primerih, ko investitor
namesto pla ila komunalnega prispevka prevzame izgradnjo javnega infrastrukturnega
omrežja po s tem namenom sklenjeni posebni pogodbi.
9.1
SLUŽBA ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE
Služba za premoženjske zadeve po reorganizaciji opravlja naloge na naslednjih podro jih:
(
skrbi za stvarno premoženje ob ine;
(
vodi premoženjskopravne postopke odtujitve ali prisvojitve nepremi nin in premi nin v
skladu z zakonom;
(
vzpostavlja aktivnosti za enotno vodenje pridobivanja, nakupa in razpolaganja,
prodaje, menjave stvarnega nepremi nega premoženja v enotni službi z vzpostavitvijo
centralne evidence nepremi nin,
(
pripravlja osnove in podlage za pripravo strategije razvoja ob ine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti;
(
pripravlja predlog na rta stanovanjske politike ob ine;
(
ureja zadeve v zvezi s socialnimi in neprofitnimi stanovanji, s katerimi razpolaga
ob ina;
(
opravlja druge pravne, upravne in strokovno-tehni ne naloge s podro ja dela.
Postopki pogajanj pri delitveni bilanci med ob inami Straža, Šmarješke Toplice in
Mestno ob ino Novo mesto in kronološki pregled aktivnosti v zvezi z delitvijo
premoženja
Aktivnosti so stekle po 1. 3. 2007 in so trajale do 9. 9. 2008. Delitvena bilanca je bila
podpisana v jeseni leta 2008.
Stanovanjsko gospodarstvo
Na podro ju stanovanjskega gospodarstva je cilj Mestne ob ine Novo mesto odprava
stanovanjskega primanjkljaja in zagotovitev najnujnejših bivalnih prostorov oziroma
namensko najemnih stanovanj za posebne skupine ob anov ter zagotovitev denarne pomo i
pri pla evanju najemnine socialno šibkim slojem najemnikov. V sredini leta 2008 je bil
izdelan predlog ob inskega stanovanjskega programa, v skladu s katerim bo v prihodnjih
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letih za razli ne skupine uporabnikov oziroma najemnikov potrebno zagotoviti ve ustreznih
stanovanj in za asnih bivalnih enot. Stanovanjski program mora potrditi ob inski svet.
Na stanovanjskem podro ju smo izvajali naslednje naloge v skladu s stanovanjskim
zakonom, podzakonskim akti ter drugimi predpisi.
Naloge, ki so se v letu 2008 izvajale in se še izvajajo:
( koordinacija vzdrževalnih del na objektih v lasti MONM, s katerimi po pooblastilni
pogodbi upravlja stanovanjsko podjetje Zarja Novo mesto,
( spremljanje obveznosti iz pooblastilne pogodbe o upravljanju s stanovanji in
poslovnimi prostori, sklenjene med MONM in Zarjo,
( prodaja dveh stanovanj in deležev poslovnih prostorov na Glavnem trgu 2 v Novem
mestu,
( dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja na podlagi izvedenega javnega
razpisa,
( vodenje registra prostih in zasedenih stanovanj ter poslovnih prostorov v lasti MONM
ter priprava gradiv za odlo anje glede opredelitev izpraznjenih stanovanj in poslovnih
prostorov,
( obravnava in reševanje vlog za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, izjemne
dodelitve ter vlog za zamenjavo neprofitnih stanovanj,
( vodenje postopkov v zadevah subvencioniranja najemnin v skladu z dolo ili
stanovanjskega zakona
( evidentiranje najemnih pogodb za stanovanja in poslovne prostore v MONM v
internetni aplikaciji Evidenca trga nepremi nin,
( vodenje postopkov v zadevah registracije upravnikov po dolo ilih stanovanjskega
zakona,
( priprava poro il in odgovorov na vprašalnike Ministrstva za okolje in prostor ter
Statisti nega urada RS,
( spremljanje prihodkov od najema poslovnih prostorov in stanovanj v lasti MONM
(Zarja).
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•

Krajevni samoprispevek
Realizacija iz naslova krajevnega samoprispevka za leti 2007 in 2008

Obveznost

Pla ano

Nepla ano

Realizacija
[%]

Šifra KS KS

Leto

60

Bir na vas

2007

70.601,28

55.429,48

15.171,80

78,51

60
61
61
62
62

Bir na vas
Dolž
Dolž
Gabrje
Gabrje

2008
2007
2008
2007
2008

69.461,76
24.598,32
24.110,64
14.146,92
14.000,52

27.111,37
21.082,47
13.159,48
12.484,86
7.407,63

42.350,39
3.515,85
10.951,16
1.662,06
6.592,89

39,03
85,71
54,58
88,25
52,91

63

Mali Slatnik 2007

50.196,66

44.051,47

6.145,19

87,76

63
64
64

Mali Slatnik 2008
Podgrad
2007
Podgrad
2008

50.013,12
45.232,32
44.535,84

23.977,98
36.820,45
19.209,74

26.035,14
8.411,87
25.326,10

47,94
81,40
43,13

65

Uršna sela

2007

17.706,00

15.258,05

2.447,95

86,17

65

Uršna sela

2008

17.589,24

8.117,39

9.471,85

46,15

Konec meseca septembra smo zavezancem, ki niso poravnali obveznosti iz naslova
krajevnega samoprispevka poslali opomine za neporavnane obveznosti od leta 2005 do
vklju no 15. julija 2007, le-teh je bilo 1.322. V mesecu novembru smo izdali odlo be tistim
zavezancem, katerim so se dohodki v zadnjih letih zmanjšali, takih zavezancev je bilo 20.
V za etku meseca decembra smo preverili seznam obstoje ih zavezancev z evidenco CRP
in tako v mesecu januarju 2008 poslali položnice zavezancem za pla ilo krajevnega
samoprispevka. V drugi polovici leta so bili posredovani opomini za nepla ilo samoprispevka.
Trenutno poteka sodelovanje z Dav nim uradom RS za izpeljavo postopka izvršbe za vse
zavezance za pla ilo samoprispevka, ki obveznosti niso poravnali v letih 2006, 2007 in 2008.

Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem
Na podro ju pridobivanja, razpolaganja in upravljanje s stvarnim premoženjem ob ine smo
od novonastalih ob in Šmarješke Toplice in Straža pridobili soglasje k :
(
prodaji vseh razpoložljive lokacije za gradnjo (lokacije na obmo ju ZN Podbreznik in
ZN Oto ec, …)
(
prodaji posamezna zemljiš a na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto, ki jih zaradi
premajhne površine ni možno prodati kot samostojne lokacije za gradnjo, za njihov odkup pa
so zainteresirani lastniki sosednjih zemljiš .
Služba ustvarja pogoje za:
(
odkup zemljiš , potrebnih za izgradnjo skupne oziroma javne infrastrukture na
obmo jih, kjer so že sprejeti prostorsko izvedbeni dokumenti;
(
vzpostaviti ve ji pregled nad samovoljno uporabo ob inskih zemljiš s pozivanjem
uporabnikov k sklepanju najemnih razmerij (predvsem za ob inska zemljiš a po zaklju eni
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delitvi premoženja z državo oziroma Skladom kmetijskih zemljiš in gozdov in nastavitvi
evidence stavbnih in kmetijskih zemljiš ;
(
poleg navedenega si mestna ob ina prizadeva po ugodnih cenah odkupovati
zemljiš a, ki so s prostorskimi dokumenti predvidena za proizvodne dejavnosti, za kar pa bo
v prora unu težko zagotoviti zadostna sredstva.
Realizacija letnega na rta razpolaganja z nepremi nim premoženjem v letu 2008
V letu 2007 se prodaja nepremi nega premoženja ni izvajala. Prioritetna naloga s podro ja
razpolaganja s stvarnim premoženjem je vsekakor realizacija »letnega na rta razpolaganja z
nepremi nim premoženjem Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008«, saj na njem temeljijo
prihodki od prodaje stvarnega premoženja.
Vsa zemljiš a, za katere se vodijo postopki razpolaganja, so vklju ena v navedeni letni na rt
razpolaganja z nepremi nim premoženjem, zato se med letom lahko dopolnjuje. V letni na rt
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 so vklju ene
skoraj vse nepremi nine, ki jih je ob ina sicer že vklju ila v letni na rt prodaje za leto 2007,
vendar postopki razpolaganja niso bili speljani zaradi nesklenjenega sporazuma o delitvi
premoženja med ob inami, saj MONM ne more upravljati z nerazdeljenim skupnim
premoženjem brez soglasja novonastalih ob in.
Letni na rt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008, z
dopolnitvami bo lahko realiziran, kljub nesprejetemu sporazumu o delitvi premoženja med
novonastalimi ob inami, ker je Mestna ob ina Novo mesto pridobila soglasje s strani ob in
Straža in Šmarješke Toplice.
Predhodno je bil v juniju 2008 izveden postopek javnega naro ila za izbiro najugodnejših
cenilcev nepremi nega premoženja. Posami ni program prodaje sprejme župan. V
posami nemu programu ravnanja z nepremi nim premoženjem morajo biti nepremi nine
opredeljene z vsemi bistvenimi podatki. Posami ni programi za prodajo 12 sklopov
nepremi nega premoženja so pripravljeni. To je sklop, za katerega imamo pridobljeno
soglasje ob in. V teh postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem je treba izbrati metodo, s
katero se zagotavlja javnost in preglednost postopkov ter upoštevajo cilji ravnanja s
posameznim stvarnim premoženjem, hkrati pa omogo ajo najugodnejši izidi ravnanja s
stvarnim premoženjem za lokalno skupnost. Postopke razpolaganja z nepremi nim
premoženjem se praviloma izvede z javno dražbo. Služba za premoženjske zadeve vodi vse
potrebne postopke za realizacijo prodaje nepremi nin vklju enih v letni na rt razpolaganja z
nepremi nim premoženjem in v skladu s pridobljenim soglasjem.
V prodajo so vklju ene nepremi nine, na katerih je v skladu z prostorsko izvedbenim aktom
predvidena gradnja in jih je ob ina v preteklem obdobju komunalno opremila (lokacije v ZN
Oto ec, ZN Podbreznik,..) in nepremi nine na katerih je predvidena gradnja v skladu s PUP
ter komunalna infrastruktura ni zgrajena (lokacije v Dolžu, Stopi e,…).
O prodaji nepremi nin, v skladu s Statutom je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto že
odlo al, potrebno je speljati vse ustrezne postopke prodaje v skladu z veljavno zakonodajo,
da bo realizirana prodaja nepremi nin. Ker je cenitev posameznih nepremi nin že potekla
(veljavnost cenitve je 6 mesecev), so bile za vse nepremi nine opravljene nove cenitve.
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V skladu z sprejetimi odlo itvami je potrebno pripraviti besedila javnih dražb, javnih ponudb
za prodajo nepremi nin, poskrbeti za objavo v Uradnem listu RS. Na podlagi objavljenih
javnih dražb je potrebno potencialnim kupcem oz. interesentom zagotoviti dodatne
informacije, opraviti ogled nepremi nine.

9.2

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ

V službi za investicije in razvoj so se v letu 2008 predvsem nadaljevali projekti in na rtovane
investicije za ete v preteklem letu 2007, kot sledi iz poro ila v nadaljevanju. Izvedene so bile
naslednje naloge:
A: Izvajanje nalog na podro ju obrtništva in podjetništva, gospodarskih zadev in
pridobivanja evropskih sredstev ter sodelovanje z Razvojnim centrom Novo mesto
MONM je glede na zagotovljena prora unska sredstva preko Razvojnega centra Novo
mesto, d.o.o. tudi v letu 2008 nadaljevala pri uresni evanju programov za spodbujanje
projektov na podro ju malega gospodarstva, priprave in sofinanciranja regionalnih razvojnih
programov, kakor tudi pri uresni evanju in sofinanciranju ve letnega poslovnega na rtaprograma za podjetnike – »Garancijska shema za Dolenjsko« in izvajanje projekta
»Mikrokrediti« .
Prav tako je MONM preko RC financirala tudi projekte za spodbujanje inovativnosti v
podjetništvu ter izobraževanja podjetnikov in obrtnikov. Glede na dejstvo, da je bilo
zagotovljenih manj prora unskih sredstev, kot pa je predvidenih po planskem pismu, se niso
izvajala vpla ila v garancijsko shemo za Dolenjsko in projekt podjetniške povezave
(grozdenje).
Pomembnejši podjetniški programi, realizirani v letu 2008 so: usposabljanje in izobraževanje
za podjetnike (seminarji, te aji, ve erne šole; razli ne za etne in nadaljevalne oblike
funkcionalnih izobraževanj in usposabljanj), program vav erskega svetovanja, podjetniško
svetovanje, preverjanje podjetniških idej, priprava poslovnih na rtov in investicijskih
programov, inovativna dejavnost v podjetništvu (priprava in izvedba javnega razpisa za
sofinanciranje upravi enih stroškov inovativne dejavnosti v podjetništvu v Mestni ob ini Novo
mesto).
Kratek vsebinski opis projektov:
Garancijska shema za Dolenjsko je projekt, ki vklju uje sredstva Ministrstva za
gospodarstvo, lokalnih skupnosti in sredstva podjetnikov. Gre za sofinanciranje izvajanja že
sprejetega ve letnega poslovnega na rta - programi za podjetnike: izvajanje »Garancijske
sheme za Dolenjsko« - razpisi in podelitev investicijskih posojil ter garancij za podjetnike
(nižje obrestne mere za posojila, ugodnejše razmerje med obrestnimi merami za posojila in
dane depozite, varnejše poslovanje) in izvajanje projekta »Mikrokrediti«: posojila za
samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest (nižje obrestne mere za posojila, im
ugodnejše razmerje med obrestnimi merami za posojila in dane depozite, varnejše
poslovanje, nova delovna mesta,…).
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Posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko je bilo deležnih 11 podjetnikov, ki jim je bilo na
podlagi izvedenega razpisa dodeljenih 620.300 EUR sredstev posojil. Posojila Mikrokreditov
je koristilo 19 podjetnikov v skupni vrednosti 140.000 EUR.
V letu 2008 je bilo za pove anje garancijskega sklada na rtovanih 24.442 EUR, zaradi
omejenih prora unskih sredstev pa je bilo izpla ana le finan na obveznost ob ine po
sklenjeni pogodbi za pove anje vložka v garancijski sklad iz leta 2007 v višini 4.442 EUR.
Program vav erskega svetovanja je svetovanje na osnovi napotnic - vklju evanje
potencialnih in že delujo ih podjetij ter podjetnikov, spremljanje le-teh, izpopolnjevanje mreže
svetovalcev generalistov in specialistov.
Usposabljanje in izobraževanje za podjetnike je program, ki omogo a dostop do znanja in
posredovanja novosti na podro jih, ki so pomembna zlasti za poslovanje majhnih podjetij (do
50 zaposlenih) in podjetnikov. Uresni evanje poteka preko seminarjev, te ajev, ve ernih šol
in razli nih za etnih ter nadaljevalnih oblik funkcionalnih izobraževanj in usposabljanj (te aji
tujih jezikov, poslovni protokol, ra unalništvo, evropska zakonodaja, ve erna šola
prodaje,...).
Podjetniško svetovanje, preverjanje poslovnih zamisli, priprava podjetniških poslovnih
na rtov in investicijskih programov: zagotavljanje strokovne podpore vsem potencialnim in že
delujo im podjetjem, ki jih ne mogo e vklju iti v program vav erskega svetovanja.
Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki: tudi v letu 2008 je bil objavljen razpis za
spodbujanje inovativne dejavnosti v podjetništvu v MO Novo mesto za leto 2008.
Namen razpisa je spodbujanje inovacijske sposobnosti majhnih podjetij in podjetnikov, razvoj
inovativnega okolja, prenos znanja v tržne produkte, sodelovanje med podjetniki in
institucijami znanja, kreativnost, inovativnost, konkuren nost in nove zaposlitvene možnosti.
Sredstva za sofinanciranje so nepovratna in namenska ter lahko znašajo najve 50 %
upravi enih in izkazanih stroškov izbranih inovativnih predlogov, vendar ne ve kot 3.130 eur
za posamezni inovativni predlog.
Na razpis se je prijavilo 12 podjetij in podjetnikov. Komisija za inovacije je dne 19. 10. 2008
obravnavala vse prispele predloge in podala naslednji predlog za dodelitev sredstev 11-im
podjetjem oziroma podjetnikom:
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Zap.
št.

PODJETJE/PODJETNIK

INOVATIVNI
PREDLOG

1.

Akrobat d.o.o.

2.

Yurena d.o.o.

3.

ALFA-R d.o.o.

4.

Grafika d.o.o.

5.

Infotehna d.o.o.

6.

Mizarstvo Bogovi d.o.o.

7.

Studio D d.o.o.

8.

T-media d.o.o.

9.

Studio Vrtinec d.o.o

10.

Žagar d.o.o.

nov
izdelek
trampolin s streho
razvoj
storitve
–
interaktivna tabla
elektronika
za
digitalni prikazovalnik
posodobitev priprave
za tisk
razvoj storitve za
MSP
ra unalniško
krmiljena naprava za
serijsko proizvodnjo
vzpostavitev portala
»lokalno.si«
razvoj
storitve
–
spletna aplikacija
uvedba
inovativne
tehnologije za gibljive
slike
razvoj novega izdelka
–
konstrukcija
in
izdelava orodja

SKUPAJ

ZNESEK
SOFINANCIR
ANJA (EUR)
–
3.130,00
3.130,00
3.130,00
2.480,00
3.130,00
3.130,00

3.130,00
1.300,00
2.480,00

3.130,00

25.040,00

V skladu s predlogom komisije so bile z navedenimi inovatorji sklenjene ustrezne pogodbe,
na podlagi katerih so jim bila izpla ana sredstva za sofinanciranja upravi enih stroškov.
Informiranje – informiranje podjetnikov z vsemi aktualnimi informacijami in javnimi razpisi
(razli ne oblike posredovanja informacij – koti ek za podjetništvo, spletne strani),
informiranje javnosti o programih in dejavnosti RC Novo mesto, objavljanje informacij v
glasilih lokalnih skupnosti, javne predstavitve projektov ...
Za zgoraj navedene podjetniške programe je MONM predvidela prora unska sredstva v
višini 47.600 EUR. Zaradi likvidnostnih težav so bila za sofinanciranje podjetniškega
izobraževanja in usposabljanja ter za inovativno dejavnost med podjetniki izvedena le pla ila
v višini 21.365,02. Preostala sredstva bo potrebno zagotoviti v prora unu za leto 2009.
Zaradi pomanjkanja sredstev preostali projekti niso bili izvedeni.
Mestna ob ina Novo mesto je samostojno in preko Podjetniškega centra Novo mesto
izvajala tudi druge naloge in aktivnosti v smeri pospeševanja in promocije obrti in
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podjetništva. Prav tako se je s svojimi aktivnosti prilagajala konkretnim potrebam oziroma
zahtevam okolja in iskala novi izzive.
9.2.1 GOSPODARSKE ZADEVE - regionalni razvojni programi
Tudi v letu 2008 je MONM v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto izvajala
aktivnosti, ki spodbujajo regionalno razvitost MO Novo mesto kot regijskega središ a ter
vseh ostalih ob in in prebivalstva na tem obmo ju. Pri tem je Mestna ob ina Novo mesto
zagotavljala svoj delež v regionalnih razvojnih projektih, ki potekajo za celotno JV Slovenijo
in pri izdelavi regionalnega razvojnega programa JV Slovenije za obdobje 2007-2013.
V okviru delovanja Regionalne razvojne agencije, ki jo za statisti no regijo JV Slovenijo
izvaja Razvojni center Novo mesto, je MONM v letu 2008 nadaljevala s sofinanciranjem
izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja in pri pripravi in koordinaciji izvedbe
regionalnih razvojnih projektov ter pri pripravi novih projektov za kandidiranje na razvojna
sredstva države in EU v obdobju 2007-2013.
V letu 2008 se je nadaljevalo tudi sodelovanje na projektu »Gospodarsko središ e JV
Slovenije«, v katerega so bili vklju eni naslednji projekti : Izgradnja univerzitetnega središ a
s spremljajo imi objekti, izgradnja znanstveno-tehnološkega parka, regijski mrežni
podjetniški inkubator in poslovno industrijska cona. Projekt se je izvajal na naslednji na in:
Podprojekt Znanstveno tehnološki park z mrežnim inkubatorjem se je v letu 2008
izvajal glede na navodila Ministrstva za gospodarstvo, v sodelovanju RC, podjetjem
IMOS d.d. in MONM. Rezultat sodelovanja je uspešna prijava zasebnega investitorjapodjetja IMOS d.d. na javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških
parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logisti nih središ za
izgradnjo ter vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku.
Navedena prijava je bila izvedena v oktobru 2008, na njej je podjetju Imos d.d. uspelo
pridobiti sredstva v višini 1.000.000 EUR. Mestna ob ina Novo mesto bo pri realizaciji
tega projekta sodelovala z delnim sofinanciranjem stroškov za zagon in delovanje družbe
za upravljanje podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku, za kar je v prora unu MONM za
leto potrebno zagotoviti 58.000 EUR. V nadaljevanju pa bo: v letu 2010 potrebno
zagotoviti 129.000 EUR, v letu 2011 83.000 EUR, v letu 2012 45.000 EUR, v letu 2013
18.000 EUR, od leta 2014 dalje pa 7.000 EUR letno.
Podprojekt Poslovna cona Novo mesto se izvaja za Poslovno-industrijsko cono
Cikava.
Glede na podane razli ne poglede in izhodiš a za sofinanciranje projekta s strani
sredstev EU, je bila v zvezi s projektom »Gospodarsko središ e JV Slovenije – s strani
Mestne ob ine Novo mesto izbran model, po katerem MONM ne bo odkupovala zemljiš .
Njena vloga je, da sprejme ob inski podrobni na rt-OPN ter pridobi študijo izvedljivosti.
Lastniki zemljiš , združeni v privatno podjetje, bodo lahko kandidirali na javni razpis
Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
razvojne prioritete 2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve 2.1.
Gospodarsko-razvojno-logisti na središ a v Operativnem programu krepitve regionalnih
potencialov za obdobje 2007-2013, ki jih kot agent izvaja za posredniško telo MG JAPTI.
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Za podprojekt Razvoj novih visokošolskih programov in univerzitetni kampus pa s
strani Ministrstva za visokošolstvo znanost in tehnologijo še ni bilo izvedenih konkretnih
aktivnosti in podanih izhodiš in pogojev v zvezi s pripravo razpisa, na katerega bi lahko
kandidirali.

9.2.2 Evropski projekti za vzpodbujanje podjetništva in inovativnosti
Evropski projekt TASBOR
Projekt TASBOR (Stanje in potrebe podjetniškega usposabljanja v Sloveniji, Italiji in EU) je
financiran s sredstvi EU, nosilec projekta je GZS Maribor v sodelovanju s Slovenskim
gospodarskim in raziskovalnim združenjem (SGRZ) iz Bruslja, partnerji v projektu pa so
Center za poslovno usposabljanje (CPU), Mestni ob ini Novo mesto in Nova Gorica, Obrtna
zbornica Slovenije, GZS Murska Sobota in italijanski partner ECIPA Veneto. Projekt se je
za el oktobra 2006 in je bil kon an v marcu 2008. Cilj projekta je bil pove ati sposobnost
ponudnikom usposabljanja pri prepoznavanju potreb trga dela po podjetniških znanjih in
približati programe usposabljanja ciljnim skupinam ter izboljšati programe podjetniškega
usposabljanja. V okviru projekta sta v mesecu septembru 2008 potekali dve tridnevni
delavnici (v Ljubljani (12. 9. - 14. 9.) in Benetkah (26. 9. - 28. 9)), ki sta bili namenjeni
izobraževalcem odraslih, ki imajo oz. nameravajo imeti v ponudbi svojih izobraževalnih
programov tudi vsebine s podro ja podjetništva. MONM je pokrivala s sredstvi, ki jih je dobila
iz EU, potne stroške sodelujo ih na delavnicah.
Evropski projekti za vzpodbujanje podjetništva in inovativnosti
V letu 2005 sta bila v okviru VI. okvirnega programa EU odobrena dva projekta, CRIPREDE
in ARRGOS 3%.
Navedena projekta sta se v letu 2008 izvajala preko Univerzitetno raziskovalnega središ a
Novo mesto.
Kratka predstavitev projektov CRIPREDE in ARRGOS 3% ter izvedenih aktivnosti na
navedenih projektih, ki so se izvajala preko Univerzitetno raziskovalnega središ a Novo
mesto:
Projekt ARRGOS 3%
Projekt VI. okvirnega programa s polnim nazivom »Advance of European Regions' R&D
Governance Systems to reach the 3 % objective« je potekal od februarja 2006 do marca
2008. Univerzitetno in raziskovalno središ e Novo mesto je v tem projektu predstavljalo
razvojno regijo Jugovzhodna Slovenija, ostali partnerji pa so bili iz naslednjih evropskih regij:
de Bretagne in d'Aquitaine iz Francije, Madrid iz Španije, Hessen iz Nem ije,
Erhvervsudvikling Vest iz Nizozemske, Wielkopolska iz Poljske in One North East iz Velike
Britanije.
V projektu ARRGOS 3 % gre za primerjalno perspektivo regijske raziskovalno razvojne
infrastrukture z drugimi evropskimi regijami. Delo je potekalo v sedmih delovnih sklopih z
rednimi delovnimi sre anji in sestanki upravnega odbora projekta, kjer se je dogovarjalo o
poteku nadaljnjega dela.
V okviru projekta ARRGOS 3 % so predstavniki URS sodelovali na sestankih partnerstva:
• V Wiesbadnu, Nem ija, aprila 2008 in
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•
•

V Bordeauxu, Francija, junija 2008 ter
organizirali sestanek partnerstva v Novem mestu v septembru 2008. URS Novo
mesto kot gostitelj sestanka je bil zadolžen za logisti no plat.
V okviru projekta ARRGOS 3 % so bile izvedene naslednje aktivnosti: zbiranje podatkov o
stanju v regijah, medregijska primerjalna analiza, izmenjava dobrih praks s primeri dobrih
praks iz regije in opis obstoje ih RTD mehanizmov regije.
PROJEKT CRIPREDE
Projekt CRIPREDE (www.criprede.com) je združeval 6 partnerjev iz razli nih regij oz. držav:
Jugovzhodne regije Irske, Cumbria – Velike Britanije, Deventer – Nizozemske, Siegen –
Nem ije, Latgale – Latvije in Jugovzhodne Slovenije. Namen omenjenega projekta je bil
analizirati trenutne procese regionalnega razvoja v razli nih regijah in jasno identificirati
"ozka grla" raziskovalno razvojne infrastrukture, ki ovirajo u inkovitost vlaganja regij v
omenjeno aktivnost. Projekt se je osredoto il na prou evanje odnosa regionalne politike do
raziskovalnih in razvojnih procesov, ki so se izvajali ali so v fazi za etka izvajanja.
V okviru projekta CRIPREDE so predstavniki URS sodelovali na sestanku partnerstva v
Bruslju v juniju in pripravili poro ilo o stanju RTD procesov v regiji, SWOT analizo stanja v
regiji, identifikacijo ovir za RTD procese v regiji in oceno regionalne primernosti adaptivnega
modela, razvitega v okviru projekta CRIPREDE. Poro ilo je bilo pripravljeno na podlagi dveh
sestankov regionalnih akterjev v RTD procesih, ki so jih izvedli na sedežu URS Novo mesto.
Kot odgovorni partner so pripravili analizo poro il posameznih partnerjev in sumarno poro ilo
»Joint status report«, v katerem so iskali skupne to ke posameznih regij. Na podlagi
sumarnega poro ila so pridobivali povratne informacij od partnerjev, ter usklajevali
spremembe v pripravi kon ne verzije poro ila.
Poleg tega so pripravili predstavitev regije za brošuro CRIPREDE in pridobili revizorsko
poro ilo za aktivnosti v skladu z zahtevami Evropske komisije.
Pripravili so prispevke za konferenco partnerstva na Irskem v oktobru 2008.
Partnerji so si kljub velikim ekonomskim, razvojnim in nenazadnje kulturnim razlikam med
regijami oz. državami zadali klju ni cilj: razviti uporaben splošni model, ki ga bo lahko vsaka
regija delno prilagodila svojim razmeram. Ta model bo ponujal interaktivni pristop k
ugotavljanju stanja, saj vklju uje percepcijo razmer ne le organizacije, ki problematiko
prou uje, ampak tudi pomembnih akterjev regionalne politike znotraj posameznih regij.
Ugotavljanje stopnje razvoja regije temelji na povezovanju podro ij: regionalnega profila,
razvojno-raziskovalnih in tehnoloških procesov ter regionalne razvojne politike.
Zanimivost projekta je v tem, da omogo a do sedaj slovenskemu prostoru še neznan na in
samoevalvacije regionalnih razvojnih in raziskovalnih procesov in posledi no razkrivanje
skritih možnosti medsebojnega sodelovanja. Kon ni rezultati bodo nedvomno predstavljali
veliko uporabno vrednost tudi za prihodnje aktivnosti Univerzitetnega in raziskovalnega
središ a Novo mesto, ki si je v svoji viziji razvoja zadal cilj – prispevati k Novemu mestu kot
središ u regije znanja in razvojnih priložnosti.
Zagotovljen je bil delež Mestne ob ine Novo mesto v regionalnih razvojnih projektih, ki
potekajo za celotno JV Slovenijo. To so projekti: HERITAGE TRAILS NET, Las- LEADER
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in regionalni izvedbeni program Podjetništvo na varovanih obmo jih JVS in ostale regionalne
projekte.
Projekt Heritage Trails Net:
Razvojni center Novo mesto je sodeloval pri pripravi projekta v okviru Izvedbenega na rta
RRP 2007-2009, v katerem sodeluje 19 lokalnih skupnosti JV Slovenije, nosilka in
prijaviteljica projekta pa je Ob ina Trebnje.
Projekt je uspešno kandidiral za sredstva SVLR na 2. razpisu.
Namen projekta je vzpostaviti osnovno mrežo regijskih tematskih poti, navezava naravne in
kulturne dediš ine in ponudbe, digitalizacija tematskih poti in predstavitev na svetovnem
spletu, opremljanje info-to k to k z informacijsko podporo ter promocija ponudbe in obmo ja.
Vrednost projekta je 548.700 EUR z DDV. Sodelujo e lokalne skupnosti zagotavljajo
sredstva za pla ilo DDV in minimalno lastno udeležbo, kar znaša skupaj 164.700 EUR. Klju
za razdelitev teh stroškov med ob ine so prebivalci (50 %), dolžina tematskih poti (30 %) in
to ke naravne in kulturne dediš ine (20 %). SVLR je zaprošen za sofinanciranje operacije v
višini 384.000 EUR. Projekt je bil izveden in predstavljen, kon an pa bo v za etku
prihodnjega leta.
Projekt je zasnovan tako, da ga bodo lahko posamezne lokalne skupnosti (info-to ke)
dograjevale.
Projekt Las- LEADER :
V programskem obdobju 2007 - 2013 se bo v okviru 4. razvojne osi Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za el izvajati nov program LEADER. Program je namenjen
koriš enju razvojnih potencialov na podeželju in nastajanju javno-zasebnih partnerstev.
Program bo financiran iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. S pripravami za izvedbo
programa LEADER na obmo ju Dolenjske in Bele krajine je Razvojni center Novo mesto
pri el že v letu 2007. Pooblastilo za za etek aktivnosti potrebnih za konstituiranje
LAS (Lokalna Akcijska Skupina) je prejel s strani ob in iz Dolenjske in Bele krajine, bodo ih
lanic LAS Dolenjska in Bela krajina v obdobju 2007 -2013 (sestanek v Trebnjem, julija
2007). Aktivnosti v letu 2008 so se nanašale na:
- vzpostavitev organizacijske sheme za koriš enje sredstev LEADER ( konstituiranje LAS,
formiranja organa odlo anja in nadzora, izbor upravljavca in finan nega organa LAS),
- izdelava sistema delovanja LAS Dolenjska in Bela krajina (pravilnik delovanja LAS in
njegovih organov, priprava kriterijev za izbor projektov, ki bodo sofinancirani
iz sredstev LEADER),
- pripravo vloge za prijavo na razpis MKGP za izbor LAS,
- odobritev prvih projektov, ki so bila v letu 2008 sofinancirani iz sredstev LEADER ,
- spremljanje izvajanja projektov in poro anje na MKGP.
Program LEADER se bo izvajal za programsko obdobje 2007 - 2013. Ocenjujemo, da se bo
vrednost celotnega programa gibala med 300.000 - 400.000 EUR na letnem nivoju.
Regionalni izvedbeni program Podjetništvo na varovanih obmo jih JV Slovenije
S projektom je Razvojni center Novo mesto kandidiral na 2. javni razpis za prednostno
usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".
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V projekt je vklju enih 18 ob in iz obmo ja Dolenjske, Bele krajine in ko evsko-ribniške
subregije. Projekt zajema naslednje aktivnosti:
- izdelava študije in izvedbenih na rtov razvoja podjetništva na varovanih obmo jih JV
Slovenije s konkretnimi izvedbenimi na rti na podro ju zidaniškega turizma, ebelarjenja in
trženja ebeljih izdelkov ter izdelavo strokovnih podlag za trženje in razširjanje produktov iz
varovanih obmo ij JVS,
- izdelavo spletnih strani za potrebe izvedbe projekta in ohranjanja trajnosti projekta,
- kontaktni televizijski oddaji in radijske oddaje,
- grafi no oblikovanje in tiska katalogov na temo zidaniškega turizma in ebelarstva.
Za etek izvajanja projekta dec. 2007 - konec sept. 2008. Celotna vrednost projekta znaša
180.000 z DDV. Projekt je v višini 85 % (upravi enih stroškov) sofinanciran iz sredstev
ESRR.

B: IZVAJANJE NALOG IN PROJEKTOV NA PODRO JU INVESTICIJ
OB INSKA UPRAVA
• Prenova zadnjega dela Rotovža
Za potrebe upravnih prostorov ob inske uprave, ki je sedaj locirana na treh razli nih
lokacijah, smo v letu 2008 nadaljevali z aktivnostmi za realizacijo za rtanega cilja, to je,
locirati vso ob insko upravo na eno lokacijo – za Rotovžem na Glavnem trgu. V letu 2008
smo na rtovali pridobiti gradbeno dovoljenje za rušenje prizidka. Dovoljenje ni bilo
pridobljeno, kar je pogojeno z uspešno rešitvijo spora med MONM in lastniki sosednje stavbe
(Ra e i ) glede ugoditve služnostne pravice na zemljiš u MONM, kjer se nahaja omenjeni
prizidek. Sodni postopek še ni kon an, zato tudi vse aktivnosti na tem projektu stojijo.
• investicijski odhodki – ob inska uprava
V letu 2008 smo izvedli najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela v upravnih prostorih
ob inske uprave na Seidlovi cesti in Glavnem trgu in sicer popravilo obstoje e pohištvene
opreme in dobava novega pisarniškega pohištva, montaža klimatskih naprav in okenskih
sen il.

PREDŠOLSKA VZGOJA
• Investicijski odhodki vrtec Ostržek
Po sprejetju prora una marca 2008 smo pri eli z vsemi aktivnostmi za obnovo vrtca v
Bršljinu. Pridobili smo investicijsko in projektno dokumentacijo, vsa potrebna soglasja in
dovoljenja za gradnjo, izvedli vse postopke za oddajo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
ter opreme. Dela na gradbiš u so se pri ela 1. oktobra 2008, predviden zaklju ek vseh del
oz. vselitev vrti karjev pa je avgusta 2009. Objekt bo v celoti prenovljen, prav tako tudi
pohištvena oprema in zunanja ureditev vrtca. V vrtcu bo osem igralnic in telovadnica ter
upravni in tehni ni prostori vrtca.
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• Investicijski odhodki – vrtec Ciciban
Septembra 2007 smo pri eli s prenovo vrtca Ciciban. Prenova je bila predvidena v treh
funkcionalno zaklju enih sklopih, tako da bi s prenovo zaklju ili leta 2009. Obnova objekta je
bila pred asno dokon ana konec leta 2008. Objekt je bil v celoti prenovljen kot tudi zunanja
ureditev, nova je tudi vsa pohištvena oprema. Vrtec ima 11 povsem prenovljenih igralnic in
telovadnico, ter upravne in tehni ne prostore.
• investicijski odhodki – vrtec v OŠ Podgrad
Leta 1998 je bila dokon ana adaptacija podružni ne osnovne šole Podgrad. Po tem letu je
bilo v pritli ju šole v eni izmed u ilnic organizirano varstvo predšolskih otrok brez potrebnih
upravnih dovoljen za izvajanje tovrstne dejavnosti. V letu 2006 je Ministrstvo za šolstvo in
šport zahtevalo, da jim dostavimo podatke o uporabnih dovoljenjih za objekte, kjer se izvaja
predšolska in osnovnošolska dejavnost. Ugotovili smo, da omenjeni vrtec nima uporabnega
dovoljenja, zato je potrebno prostor za izvajanje predšolskega varstva legalizirati, kar pomeni
izdelati projektno dokumentacijo, prostore šole, ki se uporabljajo za potrebe vrtca preurediti v
skladu z normativi za gradnjo vrtcev ter opraviti tehni ni pregled, na podlagi katerega bo
izdano uporabno dovoljenje. Z vsemi potrebnimi aktivnostmi za legalizacijo vrtca bomo
nadaljevali, ko se uprava šole dokon no opredeli, kje to no bo lociran oddelek vrtca ali v
pritli ju ali v mansardi šole, kar je tudi klju nega pomena za pripravo projektne naloge za
izdelavo projektne dokumentacije.
IZOBRAŽEVANJE
• Investicijski odhodki - OŠ Dragotin Kette
V osnovni šoli Dragotin Kette je Mestna ob ina Novo mesto zagotovila montažo
hidravli nega dvigala za gibalno ovirane otroke in preuredila sanitarije, ki so prirejene za
invalidne osebe. Krka d.d. je izdelala projektno dokumentacijo za šolo brezpla no (donacija
šoli). Dela so se pri ela v septembru 2007, kon ala pa so se maja 2008. Ravnateljica je bila
je zelo uspešna pri zbiranju donatorskih sredstev, saj je Krka d.d. v celoti pokrila tudi strošek
za nabavo hidravli nega dvigala (29.925 EUR). Projekt finan no ni sledil planu, saj izvajalcu
izvršena dela še niso bila v celoti poravnana. Nepla an znesek bo poravnan v letu 2009.
Šoli je bila 4. 7. 2008 predana tehni na in
projektna dokumentacija z uporabnim
dovoljenjem. Finan na služba pa je seznam vloženih sredstev v višini 163.045,36 EUR
posredovala Osnovni šoli Dragotin Kette za knjiženje med osnovna sredstva, ki jih imajo v
upravljanju.
• investicijski odhodki OŠ Grm
V letu 2008 smo zaklju ili z zamenjavo azbestne kritine nad u ilnicami v Osnovni šoli Grm. V
letu 2009 na rtujemo še zamenjavo azbestno cementne kritine nad starim delom
telovadnice.
• investicijska in projektna dokumentacija za OŠ in VVO Mali Slatnik
Za rekonstrukcijo in dozidavo podružni ne osnovne šole Mali Slatnik ter legalizacijo vrtca, ki
gostuje v tej šoli, izdelujemo investicijsko in projektno dokumentacijo. Na rtujemo, da bomo
vso potrebno dokumentacijo z vsemi soglasji in gradbenim dovoljenjem pridobili v letu 2009.
Z gradbenimi deli pa bi pri eli v letu 2010. V šoli bodo štirje razredi s knjižnico in italnico,
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upravnimi prostori šole ter kuhinjo in jedilnico, v vrt evskem delu pa bosta dve igralnici ter
upravni in tehni ni prostori vrtca. V šoli bo še telovadnica, ki jo bosta koristili tako šola kot
vrtec in prostor za potrebe krajevne skupnosti.
ŠPORT
• Servisni objekt za tenis
Na lokaciji ob tenis igriš ih na Loki je predviden nov servisni objekt, v katerem bodo
garderobe in sanitarije za tenisa e in keglja e, ustrezni klubski prostori, prostor za material,
ki je potreben za funkcioniranje tenis igriš , v zgornji etaži pa je predvideno novo štiri stezno
kegljiš e in prostor za gostinski lokal. Celotna investicijska vrednost znaša 1.212.583 EUR.
Mestni ob in i Novo mesto so bila odobrena tudi sredstva Ministrstva za šolstvo in šport v
višini 74.191 EUR, ki so bila prejeta v letu 2007 ter sredstva Fundacije za šport v višini
66.000 EUR (13.000 v letu 2007, 13.000 v letu 2008 in 40.000 v letu 2009). Predvideno je,
da bo investicija trajala dve leti in sicer od septembra 2007 pa do 30. 6. 2008. Na javnem
razpisu je izvajanje del pridobilo podjetje Vingrad d.o.o..
Pogodbena vrednost znaša 1.131.635,13 EUR. V letu 2008 je bilo pla anih 520.616,61 EUR.
Kumulativna vrednost izdanih situacij znaša 766.210,85 EUR.
Zaradi likvidnostnih težav MO Novo mesto, je župan sprejel sklep o ustavitvi del. Dela so bila
z naše strani tudi prevzeta (klju i objekta in potrebna dokumentacija), finan na služba pa je
pri pristojni zavarovalnici tudi objekt požarno zavarovala. V letu 2009 bo za že izvršena dela
potrebno pla ati 105.000 EUR. Nadaljevanje del bo regulirano z aneksom št. 2, ko bodo za
to ustvarjeni pogoji (sprejem prora una za leto 2010).
• Športna dvorana Stopi e
Za izvedbo javnega nate aja za objekt Športna dvorana Stopi e je bila podpisana pogodba
med MO Novo mesto in ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije). Vrednost
pogodbe je znašala 73.206,40 EUR. Razpis je bil zaklju en marca 2008, podeljena je bila
druga nagrada. Na ta na in smo tudi prihranili nekaj sredstev, saj je dosedanji strošek
nate aja znašal 55.020,40 EUR.
Glede na to, da na javnem nate aju za izbiro najprimernejše rešitve za objekt telovadnice
Osnovne šole Stopi e ni bila podeljena prva nagrada, smo v juliju in avgustu s projektanti, ki
so bili drugo uvrš eni izvedli pogajanje glede cene in strokovnih rešitev.
Ponudbena cena, ki so jo navedli v razpisni ponudbi znaša 276.000 EUR (z DDV). Rok za
izdelavo projekta pa znaša 295 dni. Neto površina na razpisu je znašala 2.172,00 m2.
Glede na pridobljene informacije od upravljavcev že zgrajenih telovadnic podobne velikosti
(Kranj, Naklo, Škofljica, Velike Laš e, Ko evje), da so povsod glavni problem premajhne
garderobe, smo projektantu predlagali to korekcijo. Neto površina z upoštevanjem tega
predloga pa znaša 2.386,29 m2.
Pridobljena nova ponudbena vrednost po treh krogih pogajanj pa je znašala 186.000 EUR (z
DDV). Ker nismo podelili prve nagrad smo prihranili 10.250 EUR. Na ta na in pa smo lahko
tudi izvedli pogajanja. S pogajanji pa smo ceno projektiranja zmanjšali še za 90.000 EUR.
Skupni prihranek tako znaša 100.250,00 EUR.
Pogodbo za projektiranje smo podpisali septembra 2008 in sicer v višini zagotovljenih
sredstev (50.000 EUR), za razliko do polne vrednosti pa bomo podpisali aneks, ko bo sprejet
prora un za leto 2009. Skupna realizacija je v letu 2008 tako znašala 79.091,88 EUR.
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• Investicijski odhodki Velodrom
Mestna ob ina Novo mesto je dne 30. 5. 2008 oddala prijavo na Javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – I. Razpis je
delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se je izvajal v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do
2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne
usmeritve Športno- rekreacijska infrastruktura.
Glede na to, da je navedeni razpis dajal možnost, da lokalna skupnost pridobi do 100%
upravi enih stroškov (kar je izjema v primerjavi s prakti no vsemi dosedanjimi razpisi, ki
zahtevajo bistveno ve ji delež zagotavljanja lastnih sredstev s strani lokalne skupnosti), je
župan Mestne ob ine Novo mesto dne 22. 4. 2008 sprejel sklep št. 671-4/2008 o imenovanju
odbora za izgradnjo športne dvorane – velodrom eš a vas in ga zadolžil, da pripravi vso
potrebno dokumentacije za prijavo na razpis za pridobitev sredstev za dograditev kolesarske
in atletske dvorane v eš i vas.
Namera Mestne ob ine Novo mesto je bila, da na omenjeni razpis prijavi nadkritje velodroma
in ureditev atletske steze v notranjosti s spremljajo imi prostori. Pri tem je Mestna ob ina
Novo mesto kandidirala na investicijo do 5 milijonov EUR, kjer je možno pridobiti do 100 %
nepovratnih sredstev. Strošek ob ine bi v tem primeru znašal le pla ilo DDV, ki je
neupravi en strošek.
Žal na tem razpisu Mestna ob ina Novo mesto ni uspela pridobiti sredstev, saj smo se uvrstili
na šesto mesto, sredstva pa so prejeli samo prvi trije.
Dne 10. 10. 2008 smo se prijavili tudi na razpis II, na tem razpisu pa smo pridobili 2 milijona
EUR evropskih sredstev. Skupna realizacija v letu 2008 znaša 39.332,35 EUR. Stroški za
izdelavo investicijske in projektne dokumentacije so nas stali 21.300,00 EUR. Iz prora una
2008 je bilo za ta namen pla anih 9.300,00 EUR ter 30.032,35 EUR Kolesarskemu klubu
Adria za vzdrževanje velodroma. Znesek v višini 12.000 EUR za izdelavo projektne
dokumentacijo pa bo pla an šele iz prora una za leto 2009.

KULTURA
• Investicijski Odhodki – Knjižnica Mirana Jarca
V marcu 2006 smo pri eli z adaptacijo obstoje ih objektov Rozmanova 26 in Rozmanova 28.
Izvajalec del je bil Malkom Novo mesto d.o.o.. Marca 2008 je bilo pridobljeno uporabno
dovoljenje za objekt Rozmanova 28, razen dela kleti, ki še ni bil kon an. Pritli ni del tega
objekta je dobil tudi novo opremo (pisarniško in ra unalniško), tako da se je del osebja lahko
preselil iz starih prostorov na Rozmanovi 26. Takoj po selitvi je izvajalec pri el z
adaptiranjem tudi objekta Rozmanova 26. Tako je objekt Rozmanova 26 stati no saniran. V
njem pa je potrebno še v celoti izvesti notranjost (gradbeno, obrtniška in instalacijska dela),
ter nabaviti opremo za Rozmanovo 28,Rozmanovo 26 in atrij.
Za izvajanje del pri adaptaciji Knjižnice Mirana Jarca je bila sklenjena osnovna pogodba in
pet aneksov. Kumulativna vrednost pogojenih del znaša 3.300.474,10 EUR. Rok dokon anja
pogojenih del je bil dolo en z aneksom št. 5 in je potekel 16. 6. 2008.
Dne 20.6.2008 je bila izvedena tudi primopredaja izvedenih del. Pridobljeno je tudi uporabno
dovoljenje za celotni objekt Rozmanova 28. Od planiranih 720.000 EUR, je bilo v letu 2008
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pla anih le 233.835,85 EUR, tako v leto 2009 prenašamo nepla ane ra une v višini 470.000
EUR.
Za nadaljevanje del (dokon anje notranjosti Rozmanova 26 in atrija – ocenjujemo da je
potrebno zagotoviti cca 1,5 milijona EUR ) pa je potrebno izvesti javni razpis. Pogoj za
izvedbo razpisa pa je zagotovitev sredstev v naslednjih ob inskih prora unih. Celotna
investicija naj bi bila kon ana do konca leta 2011 (odvisno od zagotovljenih sredstev v
naslednjih prora unih).
• Investicijski odhodki – Križatija
Obnova Križatije poteka že od leta 2000. Za dokon anje je bilo potrebno obnoviti in
zamenjati stavbno pohištvo, izvesti zamenjavo elektro-instalacij, urediti ogrevanje objekta, ter
ostala obrtniška dela (finalni tlaki, spuš eni stropi, finalizacija sten, ureditev fasade…). V letu
2008 pa smo objekt v celoti dokon ali z montažo ustrezne opreme ( vitrine), kjer je že
nameš ena stalna arheološka zbirka.
V mesecu juniju 2007 smo izvedli zbiranje ponudb za izdelavo projekta preureditve objekta.
Izbrani izvajalec (podjetje G96 d.o.o.) je izdelane projekte predal 22. 8. 2007. Vrednost
predanih projektov je znašala 12.000 EUR. V avgustu 2007 je bil na portalu javnih naro il
objavljen tudi razpis za najugodnejšega izvajalca gradnje (Obnovitvena dela na objektu
Križatija). Na razpis so se prijavili trije kandidati. Kot najugodnejši je bil izbran PAM d.o.o.. Z
najugodnejšim izvajalcem je bila sklenjena pogodba v višini 234.548,89 EUR. Izvajalec je z
deli pri el konec septembra 2007. Dela so bila kon ana 15. 2. 2008.
Za izvajanje del za dobavo in montažo opreme za razstave je bila sklenjena osnovna
pogodba dne 7. 3. 2008. Pogodbena vrednost je znašala 217.180,63 EUR. Izvajalec del je
bila LESNINA INŽENIRING d.d.. Objekt je bil v celoti kon an 15. 5. 2008, takrat pa smo
vložili tudi zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja.
Uporabno dovoljenje je bilo izdano 9. 6. 2008, otvoritev objekta z stalno arheološko razstavo
pa 13. 6. 2008. Skupna vrednost vloženih sredstev znaša 824.784,72 EUR. V letu 2008 je
bilo pla ano 458.716,27 EUR, nepla an je ostal edino znesek v višini 30.000 EUR, ki se
prenaša v leto 2009.
KULTURA
• Anton Podbevšek Teater
V letu 2008 smo izvedli sanacijo strehe nad vhodnim delo gledališ a.
• Izdelava projekta stati ne sanacije mestnega obzidja – Šance
Potrebno je sanirati staro mestno obzidje – Šance. Pri pristojnemu podjetju smo naro ili
izdelavo projekt stati ne sanacije. Projekt nam je bil predan marca 2008 . Projektantska
ocena stroškov znaša 173.299 EUR (z DDV). V planu smo imeli še pridobitev gradbenega
dovoljenja ter izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki pa zaradi
pomanjkanja sredstev ni bilo realizirano.
V letu 2008 se je rešila tudi problematika lastništva. Tako je Škofija mestni ob ini Novo
mesto dala stavbno pravico na obzidju, da bomo lahko pridobili gradbeno dovoljenje. Pred
tem pa bomo morali naro iti še projekt elektroinštalacij, ker preko zidu poteka
visokonapetostni vod. Vrednost tega projekta znaša 1.680 EUR. Projekt bomo naro ili po
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sprejemu prora una 2009, ker je bila postavka v letu 2009 v celoti realizirana
(9.953,34 EUR).
Izvedbo predvidevamo v letu 2010 v kolikor bodo zagotovljena potrebna sredstva.

STAVBNA ZEMLJIŠ A:
• Izvedba projekta Adria:
Mestna ob ina Novo mesto je v skladu z dolo ili pogodbe o sofinanciranju projekta
»Izgradnja javne komunalne infrastrukture v skladu z ZN Adria«, št. ARR-04-76-4, v okviru
Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004-2006, do konca leta 2008 dolžna
spremljati in redno letno poro ati o doseženih rezultatih uspešnosti projekta glede na
napovedane indikatorje ciljev projekta, ki so bili dolo eni ob prijavi na razpis.
Zato je v letu 2008 pripravila zadnje poro ilo o doseganju napovedanih indikatorjev. S tem
namenom je bil pripravljen tudi predlog ukrepov in organiziran sestanek s predstavniki
Ministrstva za gospodarstvo in SVLR.
Poleg tega je uspešno zagovarjala projekt na izvedeni kontroli, ki je bila opravljena v mesecu
februarju 2008 in podala pripombe na »kon no poro ilo o opravljeni kontroli na kraju
samem«, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za strateške analize in
kontrolo, na podlagi katerih je bilo le-to ustrezno korigirano. Izvajanje kontrol je predvideno
vse do konca leta 2013, ko bo dokon no znano ali bodo odobrena sredstva za sofinanciranje
projekta dokon no ostala ob ini.
Poleg tega je bila v skladu z odlo itvijo upravnega sodiš a Adrii Mobil d.o.o. izdana ponovna
odlo ba v zvezi z odmero komunalnega prispevka na 2. stopnji, v kateri je bila v skladu z
usmeritvami sodiš a odlo ba predvsem bolj obrazložena in utemeljena.
• Izvedba ZN Podbreznik
Po ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z lastniki dolo enih zemljiš , je podjetje SCT d.d.
na podlagi sklenjene gradbene pogodbe z MONM iz leta 2006 in sklenjenih aneksih v letih
2007 in 2008, v letu 2008 v celoti dokon alo izgradnjo 1.faze javnega infrastrukturnega
omrežja za potrebe tehnološkega parka z navezavo na obstoje e omrežje. Predmet
dokon anja je bila rekonstrukcija oz. razširitev preostalega dela lokalne ceste Novo mestoPre na v obmo ju ZN Podbreznik s plo niki in kolesarskimi stezami v dolžini cca. 200 m,
dokon anje pešpoti med obmo jem tehnološkega parka in blokovno gradnjo in izvedba
zgornje plasti asfalta. Vrednost dokon anja navedenih del je znašala 103.264 EUR.
V letu 2008 je podjetje IMOS d.d. iz Ljubljane v sodelovanju z MONM po s tem namenom
sklenjeni »Pogodbi o oddaji gradnje in omrežij komunalne infrastrukture na obmo ju ZN
Podbreznik« dokon alo tudi nadgradnjo javnega infrastrukturnega omrežja iz 1. faze in
na rtovano javno infrastrukturno omrežje, predvideno v 2. fazi predvsem za potrebe
blokovne gradnje. Vrednost navedenih del po sklenjeni pogodbi med podjetjem IMOS d.d. in
podjetjem Begrad d.d. je znašala 1.106.683,89 EUR.
Poleg tega pa so bile izvedene tudi številne aktivnosti v zvezi z izgradnjo preostalega dela
meteorne kanalizacije do reke Krke. Zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja so bile s
tangiranimi lastniki zemljiš sklenjene služnosten pogodbe in vse s tem povezane potrebne
aktivnosti. Višina izpla anih odškodnin lastnikom zemljiš v zvezi z odkupi zemljiš in
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služnostmi v letu 2008 je znašala 28.325 EUR. Ker sredstev za izvedbo meteorne
kanalizacije s prora unom MONM za leto 2008 ni bilo možno zagotoviti, je bila za izvedbo
meteorne kanalizacije do reke Krke med MONM in podjetjem IMOS d.d. sklenjena
»Pogodba o opremljanju«, na podlagi katere je bila meteorna kanalizacija do reke Krke
izvedena v prvi polovici leta, njena vrednost pa je znašala cca 352.000 EUR.
Vložena sredstva v izgradnjo javne infrastrukture s strani podjetje IMOS d.d. se bodo
pora unavala pri odmeri komunalnega prispevka podjetju IMOS pred izdajo gradbenega
dovoljenja za gradnjo nadaljnjih objektov v obmo ju ZN Podbreznik. Prvi pora un je
predviden pri gradnji objekta z oznako » B10«, za kar je bila konec leta izdana odlo ba v
višini 109.000 EUR. Izveden bo v prvi etrtini prihodnjega leta. V zvezi z novozgrajenim
infrastrukturnim omrežjem pa je v izdelavi program opremljanja po novi zakonodaji, ki bo
izdelan v za etku leta 2009.
V teku je še parcelacija zemljiš po zaklju eni gradnji, ki bo osnova za sklenitev aneksov k
prodajnim pogodbam in pora un kupnine in dokon no ureditev lastništva z lastniki zemljiš ,
odkupiti pa bo potrebno še zemljiš a od podjetja Imos d.d., po katerih je bilo v 2. fazi v letu
2008 izvedeno cestno omrežje in komunalna infrastruktura. Dolo ene aktivnosti pa so
potekale tudi v zvezi s predajo zgrajenega omrežja v upravljanje.
Obveznost ob ine je še porušitev nekdanjega vojaškega objekta na lokacijah z oznako
»O1« in »T3«, za kar je bil v letu 2008 izveden postopek zbiranja ponudb za izbiro
najugodnejšega ponudnika. Izdelani projekti PGD,PZI so bili osnova za pridobitev
gradbenega dovoljenja, ki bo izdano v za etku leta 2009. Izvedba porušitve objekta je
na rtovana v letu 2009.
• Izvedba UN Livada
Po sprejetju sprememb in dopolnitev Odloka o UN Livada je Mestna ob ina Novo mesto v
letu 2008 izvedla javni razpis za izbiro najugodnejšega izdelovalca projektov PGD,PZI za
infrastrukturno omrežje. Pogodba v višini 70.440 EUR (z DDV) je bila sklenjena z
najugodnejšim ponudnikom- podjetjem IBE d.d. Ljubljana in bo izvedena v prvi polovici leta
2009. Za potrebe projektiranja je bilo potrebno naro iti dopolnitev geodetskega posnetka.
Izbran je bil tudi izvajalec za parcelacijo zemljiš , ki bo na terenu lahko dokon no izvedena
po predaji projektne dokumentacije v letu 2009.
Zapadli ra uni za izvedene geodetske storitve in izvršeno cenitev v višini 864,00 EUR bodo
poravnani v prihodnjem letu, nameravamo nadaljevati z dokupi zemljiš in pridobitvijo
dovoljenja za gradnjo javne infrastrukture in izdelavo programa opremljanja, kar pa bo
odvisno predvsem od višine zagotovljenih prora unskih sredstev.
• Izvedba ZN Župnca
V letu 2008 je bilo po zaklju eni izgradnji komunalne infrastrukture, izvedene v 1. fazi,
potrebno izdelati še projekte izvedenih del. Projekti so bili naro eni, izvedeni pa bodo v letu
2009.
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•

Gospodarsko središ e JV Slovenije, Izvedba študentskega doma na obmo ju
OLN Univerzitetni kampus Novo mesto
Glede na zagotovljena prora unska sredstva so se v letu 2008 izvajale aktivnosti za
spremembo in dopolnitev Odloka OLN Univerzitetni kampus Novo mesto, na podlagi katerih
je v 1. fazi predvidena izgradnja študentskega doma z dolo eno prilagoditvijo javne
infrastrukture. Izdelana je bila investicijska dokumentacija za OLN Univerzitetni kampus
(Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Predinvesticijska zasnova). Za
študentski dom, predviden za izvedbo v 1. fazi je bila izdelana projektna naloga, DIIP in
Predinvesticijska zasnova. Na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb s predhodno
objavo po ZJN je bila sklenjena pogodba z najugodnejšim izdelovalcem projektov PGD, PZI
za študentski dom v višini 131.178 EUR (z DDV) in pogodba o sodelovanju pri projektiranju z
arhitekturnim birojem Ravnikar Potokar – izbranim izdelovalec na javnem nate aju v
vrednosti 27.600 EUR. V zvezi z izgradnjo študentskega doma je bil sklenjen tudi dogovor
med MONM in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), na podlagi
katerega bi ministrstvo za izgradnjo študentskega doma v Drgan evju zagotovilo 4 mio EUR.
S tem namenom je bilo opravljenih ve razgovorov in usklajevanj. Kasneje je bil navedeni
znesek s strani MVZT znižan na 3 mio EUR, zato je bila izdelana dodatna racionalizacija
projekta, nova projektna naloga in nov predlog DIIP. Mestna ob ina Novo mesto je pri tem
izpolnila vse dogovore in zahteve s strani MVZT. Izdelava projektne dokumentacije in
izvedba ostalih aktivnosti pa je zastala zaradi neodzivnosti MVZT, ki ni potrdilo niti projektne
naloge, niti DIIP, niti se udeleževalo koordinacijskih sestankov s projektantom za študentski
dom. Zato finan ne obveznosti po navedenih pogodbah še niso nastopile, saj niso bili
izdelani niti idejni projekti. Zastale pa so tudi aktivnosti za izvedbo in sklenitev javnozasebnega partnerstva. Ob pripravi prora una MONM za leto 2009 je bila predlagana
prekinitev navedenih pogodb. Zbrane so bile tudi ponudbe za izvedbo parcelacije in izdelane
cenitve za odkupe potrebnih zemljiš . Postopki so bili v drugi polovici leta ustavljeni, ker za
nameravane aktivnosti ni bilo mogo e zagotoviti potrebnih finan nih sredstev.
• Izvedba OLN Ma kovec
V oktobru 2006 je Mestna ob ina Novo mesto za obmo je ob vzhodnem priklju ku Novega
mesta sprejela ob inski lokacijski na rt za namen poslovno-storitvenih dejavnosti,
poimenovano Poslovno – storitvena cona Ma kovec-1 (odlok objavljen v Uradnem listu RS,
št. 107/06). Investitor gradenj v obmo ju urejanja je MID Investicije d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana, ki je v skladu z dolo ili odloka zavezan tudi k izgradnji dolo enega
infrastrukturnega omrežja. S tem namenom je podjetje MID investicije d.o.o. v letu 2007 že
pridobilo ve ino potrebnih zemljiš za izgradnjo javnega infrastrukturnega omrežja. V letu
2008 pa je z njihove strani naro ena izdelava potrebna projektne dokumentacije in izdelava
programa opremljanja. S strani MONM so bile vodene tudi aktivnosti za odkupe potrebnih
zemljiš od Sklada kmetijskih zemljiš in gozdov RS zaradi izvedbe prestavitve igriš a in
ureditve zelenih površin. Izvedene so bile tudi potrebne parcelacije in izpeljani postopki
ukinitve nekdanjih javnih poti. Za ob inska zemljiš a, ki predstavljajo dele dolo enih
gradbenih parcel, za nakup katerih so zainteresirana podjetja MID in AMZS, so bile izdelane
cenitve. Nadaljnje aktivnosti v zvezi s prodajo so se pri ele izvajati po sklenjeni delitveni
bilanci, sama prodaja pa bo izvedena v za etku prihodnjega leta.
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Zaradi nerešenih odkupov dolo enih zemljiš je bilo s strani MONM potrebno sprožiti
postopke razlastitve. Planirana sredstva za odkupe zemljiš na tej postavki niso bila
realizirana, ker postopki razlastitve na Upravni enoti še niso bili zaklju eni.
•

Izpolnitev pogojev za pozidava kompleksa med Rozmanovo in Jerebovo ulico s
strani podjetja INVILLA d.o.o.:
Zaradi nameravane gradnje ve stanovanjskega objekta s strani podjetja Invilla d.o.o. v
obmo ju UN Novi trg med Jerebovo in Rozmanovo ulico je bilo z investitorjem opravljenih
ve razgovorov zaradi uskladitve investicije glede na pogoje, dolo ene z odlokom o OU Novi
trg.
Zaradi dolo itve pripadajo ega zemljiš a k objektom na Jerebovi 3 in 3a in Rozmanovi 32 in
32a je bil sprožen postopek na UE Novo mesto, kasneje v skladu z novo zakonodajo pa tudi
na sodiš u.
Izvedena je bila groba ocena potrebnih sredstev za odkupe zemljiš , izdelavo projektne
dokumentacije in izvedbo potrebne so asne rekonstrukcije Jerebove in Rozmanove ulice s
predlogom za zagotovitev sredstev za projekte s prora unom MONM za leto 2009.
• Izvedba OPPN Poganci:
Prou ene so bile možnosti kandidiranja MONM za pridobitev državnih sredstev za izvedbo
projekta, partnerstvo MONM pri izvedbi projeketa in predlogi podjetja Begrad d.d. za podporo
projekta s strani MONM. V nadaljevanju pa je bilo z investitorjem- podjetjem Begrad d.d.
opravljenih ve razgovorov v zvezi z realizacijo na rtovanega infrastrukturnega omrežja.
Pripravljen je bil predlog pogodbe o opremljanju in izdelan preliminarni izra un višine odmere
komunalnega prispevka za obstoje o infrastrukturo. Konec leta 2008 pa je podjetje Begrad
d.d. naro ilo tudi izdelavo programa opremljanja, ki bo izdelan v za etku prihodnjega leta.
•

Izvedene naloge v okviru oddelka za komunalne zadeve in krajevne skupnosti

Belokranjska cesta
Naro ene so bile cenitve za odkupe zemljiš , ki bodo izdelane v za etku leta 2009. Urejala
so se premoženjsko-pravna razmerja z lastniki zemljiš . Z DRSC je bil pripravljen predlog
investicije v letu 2009.
Dolnja Težka voda (glavna cesta G2-15)
Izvedena so bila pripravljalna dela za rušitev dveh objektov (odklop elektrike, služnostne
pogodbe) in usklajevanja s soglasodajalci, lastniki sosednjih parcel in projektantom pri
izdelavi PGD/PZI projektne dokumentacije. Z DRSC je bil pripravljen predlog investicije v letu
2009.
Ljubljanska cesta
Sodelovali smo pri postopkih razlastitve in dokon anja investicije po zastavljenem projektu v
sodelovanju z DARS-om in pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za odsek novogradnje po
pridobitvi zemljiš v letu 2009.
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Cesta Bršljin
Sodelovali smo pri usklajevanju projektov PGD/PZI s soglasodajalci in projektantom –
povezano z na rtovanjem kanalizacije iz obmo ja Livada in Vavpoti eve ulice. Izdelava
investicijskega programa je predvidena v letu 2009.
Smre nikova ulica – južni del
Naro ene in izdelane so bile cenitve za odkupe potrebnih zemljiš , ki so predvideni v letu
2009. Projekt je razdeljen na dve fazi. V 1. fazi je v letu 2009 predvidena izdelava projektne
dokumentacije PGD, PZI za južni del, na odseku od vrtnarije do Šmihela.
Šmihelska cesta (novogradnja)
Sodelovali smo pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za rušitev objekta Drska 59a
(»kobilarna«) in pri realizaciji investicije skupaj z DRSC. Potrebna so bila tudi usklajevanja s
Slovenskimi železnicami, Geoplinom in ostalimi. Porušitev navedenega objekta s strani
države je predvidena v letu 2009, ko je predviden tudi za etek izgradnje 1. faze investicije z
izgradnjo pilotne stene ob železnici in prestavitve infrastrukture na obmo ju Zdravstvenega
doma.
V zvezi z na rtovanjem poteka Šmihelske ceste v nadaljevanju ob Šmihelu in Košenicah je
bila naro ena študija variant. Po izbiri in potrditvi variante s strani DRSC in Ob inskega sveta
v letu 2009 bo ob ina pristopila k izdelavi idejnih projektov, ki bodo osnova za izdelavo
Ob inskega podrobnega prostorskega na rta (OPPN). Sprejeti OPPN pa bo osnova za
naro ilo in izdelavo projektov PGD, PZI s strani države.
Ostale naloge :
1. dokon anje investicije – komunalna infrastruktura ZN Mrzla dolina- primopredaja s
podjetjem Dolnov,d.o.o. in predaja v upravljanje pristojnim upravljavcem,
2. dokon anje investicij in primopredaja zgrajenega omrežja v obmo ju LN Jedinš ica,
3. podaljšanje garancije podjetju IKONS d.o.o. v zvezi z gradnjo javne infrastrukture na
obmo ju OLN Mrvarjev hrib,
4. izvajanje dolo enih aktivnosti pri izvajanju državnih investicij v sodelovanju z Oddelkom
za KSKZK ,
5. priprava rebalansa prora una MONM za leto 2008: priprava poro il, usklajevanje z nosilci
projektov in koordinacija z oddelkom za finance,
6. Realizacija letnega na rta razpolaganja z nepremi nim premoženjem Mestne ob ine
Novo mesto za leto 2008- priprava dopolnitev plana prodaj in plana nabav,
7. priprava prora una MONM za leto 2009, 2010,
8. priprava izhodiš za strategijo,
9. ISO STANDARD: priprava procesov, notranje in zunanje presoje za podro je vodenja
investicij.

C: ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA:
Na podro ju odmere komunalnega prispevka so bile v letu 2008 realizirane naslednje
naloge:
• Izdaja odlo b za odmero komunalnega prispevka za MONM
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V letu 2008 smo do konca leta prejeli 463 vlog za odmero komunalnega prispevka. Poleg
tega je ostalo nerešenih še 55 vlog iz leta 2007. Za obmo je Mestne ob ine Novo mesto je
bilo izdanih 534 odlo b, nerešenih je ostalo še 47 vlog za odmero komunalnega prispevka.
Poleg tega je bilo narejenih tudi 67 izra unov za odmero komunalnega prispevka za obmo je
novonastale ob ine Straža.
• Sodelovanje z upravno enoto, Komunalo in projektanti
• Spremljanje dokon nosti odlo b
• Spremljanje pla il komunalnega prispevka
• Priprava gradiv za kolegij ob inske uprave ter ob inski svet
• Informativni izra uni komunalnega prispevka za stranke
• posredovanje informacij o priklju itvah na kanalizacijsko omrežje ob inskemu
inšpektoratu
• Izra un komunalnega prispevka za Ob ino Straža
Na podlagi dogovora smo v tem letu še vedno izra unavali komunalni prispevek za Ob ino
Straža. V reševanje smo prejeli 67 zadev.
• Reševanje pritožb na odlo be o odmeri komunalnega prispevka na 1. stopnji
V letu 2008 smo prejeli 18 pritožb na odlo be o odmeri komunalnega prispevka.
• Priprava in sprejem Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obmo je Mestne ob ine Novo mesto ( Ur. l. RS, št. 21/98).
V letu 2008 je bil pripravljen program opremljanja in Odlok o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za obmo je Mestne ob ine Novo mesto za obstoje e
omrežje v skladu z novo zakonodajo. To je zahtevalo izvedbo številnih aktivnosti in
usklajevanj med izdelovalcem, upravljavci in projektno skupino. Pripraviti je bilo potrebno
vse podatke o obstoje em vodovodnem, kanalizacijskem in cestnem omrežju z javno
razsvetljavo, vrednostih komunalne infrastrukture v izgradnji, … pregledati in uskladiti
obstoje e programe opremljanja, pripraviti gradiva za obravnavo in izvedbo postopka
sprejemanja preko ob inskega sveta. Po sprejetju odloka je bil v sodelovanju s službo za
informatiko pripravljen ra unalniški program za hitrejši in preglednejši izra un
komunalnega prispevka. Med letom pa so bili prou eni tudi predlogi za njegovo
spremembo in dopolnitev in pripravljena strokovna stališ a z izra uni.
•

Izdelava programov opremljanja stavbnih zemljiš
za ob inske podrobne
prostorske na rte ter posamezno komunalno opremo (vodovod, kanalizacija)
V letu 2008 so se pri ele aktivnosti za izdelavo programov opremljanja za naslednja
obmo ja:
( OLN Ma kovec,
( UN Livada,
( ZN Podbreznik,
( OPPN Poganci,
( vodovod Gr evje,
( kanalizacija Muhaber,
( kanalizacija Petelinjek,
( kanalizacija Brezje,
( kanalizacija za romsko naselje Šmihel.
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Navedeni programi bodo izdelani in posredovani v obravnavo v prvi polovici prihodnjega
leta. Glede na potrebe oz. plan podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto je bilo pri izdelavi
programov opremljanja za vse na rtovane investicije v novogradnje vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja potrebno sodelovati tudi z Oddelkom za komunalne zadeve,
krajevne skupnosti in kmetijstvo.
Tabela: primerjava podatkov o izdanih odlo bah za odmero komunalnega prispevka
v letih 2006, 2007 in 2008
2006
2007
2008
Prenos odprtih spisov iz preteklega leta
Število vlog v teko em letu
SKUPAJ

179
500
679

63
596
659

55
463 (+ 67)*
518 (+ 67)*

rešeni spisi
Nerešeni spisi
% nerešenih spisov glede na skupno št.
spisov
pritožbe

616
63
9,28

459
200
30,35

534 (+ 67)*
47
5,11

10

13

18

* izra uni KP za ob ino Straža

D: ODMERA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠ A (NUSZ)
Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a se od 1. 1. 2003 dalje izvaja na
podlagi dolo il Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), ki je na tem podro ju
podaljšal veljavnost Zakona o stavbnih zemljiš ih in 218. lena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02), ki predpisuje odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš v
prehodnem obdobju.
Tako ob ina skrbi za bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš , ki
vsebuje potrebne podatke o objektih in površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš ,
njihovi legi, namenu uporabe, komunalni opremljenosti, lastništvu in zavezancih za pla ilo
nadomestila. Navedena podatkovna baza je osnova za izdajo odlo b za pla ilo nadomestila
za uporabo stavbnega zemljiš a s strani Dav ne uprave Republike Slovenije, zato mora
ob ina skrbeti tudi za evidentiranje vseh sprememb podatkov, ki vplivajo na odmero
nadomestila.
V letu 2008 so bile na podro ju odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a
izvedene naslednje aktivnosti:
• Nadgrajevanje podatkovne baze za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljiš a pravnim in fizi nim osebam:
Baza podatkov za odmero nadomestila se nadgrajuje iz podatkov, s katerimi razpolaga
ob ina, kakor tudi na podlagi podatkov, ki jih ob ina uspe pridobiti od zavezancev
oziroma institucij, ki razpolagajo z njimi. Podatke o nezazidanih stavbnih zemljiš ih
povzemamo iz sprejetih prostorsko izvedbenih aktov ob ine in vlog za odmero
komunalnega prispevka. Hkrati pa iz predloženih projektov za pridobitev gradbenega
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•

•

•

•

•

dovoljenja izpisujemo tudi podatke o predvideni pozidavi – t.j. podatke o bodo ih
zazidanih stavbnih zemljiš ih. Poleg sprememb, vnesenih v bazo podatkov pred odmero
nadomestila za leto 2008, se spremembe evidentirajo tudi ob reševanju pritožb na izdane
odlo be.
V letu 2008 je ob ina pri pripravi baze za leto 2009 izvedla rekordno število sprememb
zavezancev za cca. 1250 in še cca. 550 na podro ju komunalne opremljenosti. Pove ani
delež sprememb je bil na transakcija, ki so proti koncu leta za ele upadati in pri
zavezancih je na podro ju umrlih, ki jih s pomo jo boljše podatkovne baze veliko lažje
rešujemo oz. najdemo nove zavezance, kar bo pomenilo da bo pri odmeri za leto 2010 iz
tega naslova še dodatno pove ano število zavezancev na podro ju fizi nih oseb.
Dodatno pa bomo skušali izostanek pri zavezancih v stanovanjskih blokih nadoknaditi
tudi s podatki upravljavcev stanovanjskih blokov.
Priprava baze podatkov za odmero NUSZ za leto 2008
V letu 2008 smo bazo podatkov za odmero NUSZ za leto 2008 posredovali DURS-u v
mesecu marcu. Prvi razlog za poznejše posredovanje podatkov DURS-u, je bil dodaten
popis novo nastalih pravnih oseb v obmo ju MONM, ki je bil zaklju en 22.2.2008. Z
dodatnim popisom smo v MONM pridobili dodatnih 63.404 m2 poslovnih površin za
odmero NUSZ. S tem projektom smo zagotovili 2% pove anja površin v skupni odmeri in
zagotovili, da so ve ali manj zajete vse poslovne površine za odmero NUSZ v MONM.
Drugi razlog pa je pozno posredovanje podatkov o transakcijah z nepremi ninami v
obmo ju MONM v letu 2007 s strani DURS-a.
Posredovanje podatkov za odmero NUSZ za leto 2009
V letu 2008 smo si zadali cilj, da podatke za odmero NUSZ za leto 2009 posredujemo
takoj v za etku leta 2009. Zato je priprava baze podatkov za odmero NUSZ za leto 2009
potekala skozi vse leto, najbolj aktivno pa v zadnjih mesecih leta 2008. Rešene so bile
tudi vse pritožbe in vnešene spremembe. Seznam vseh posredovanih transakcij s strani
DURS-a pri akujemo v za etku leta 2009.
Nadgradjna baze podatkov iz vlog za odmero komunalnega prispevka:
Konec leta 2008 je bil izveden pregled vseh odlo b za odmero komunalnega prispevka
od leta 2005 do vklju no leta 2008 s pozivom strankam za uskladitev podatkov za
odmero NUSZ predvsem od nezazidanih stavbnih zemljiš .
Nadgrajena je bila tudi baza podatkov z novimi nezazidanimi stavbnimi površinami
v obmo ju sprejetih ob inskih prostorsko izvedbenih aktov, ki imajo možnost priklju itve
na obstoje o infrastrukturo po dolo ilih zakonodaje. Vse spremembe so bile vnešene v
bazo podatkov.
V bazo podatkov so bili v sodelovanju z JP Komunalo vnešeni tudi novi priklju ki
obstoje ih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
Sodelovali smo tudi v projektu množi nega vrednotenja s pripombami na izra une
vrednosti nepremi nin po modelu posplošene vrednosti in s pripombami na predlagana
obmo ja. Izdelani so bili tudi izra uni primerljivih odmer po obstoje i zakonodaji.

Primerjava podatkov za odmero NUSZ za leta 2007 in 2008:
• Odmera nadomestila pravnim osebam: V letu 2008 je bilo pravnim osebam NUSZ
odmerjeno od 1.861.174 m2 poslovnih površin, kar je za 108.752 m2 ve kot v letu
2007. Izdanih je bilo 623 odlo b za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
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•

zemljiš a, kar je za 101 odlo bo ve kot v letu 2007. Skupna odmera za poslovno
dejavnost je zanašala 3.034.288,77 EUR, kar je za 357.612,58 EUR ve kot v letu
2007.
Odmera nadomestila fizi nim osebam in samostojnim podjetnikom:
V letu 2008 je bilo fizi nim osebam in samostojnim podjetnikom za 1.258.529 m2
stanovanjskih in delno poslovnih površin izdanih 9.414 odlo b za odmero nadomestila
za uporabo stavbnih zemljiš , kar je za 146 odlo b manj kot v letu 2007. Odmerili
smo NUSZ v skupnem znesku 735.952,01 EUR, kar je za 12.290 EUR manj kot v letu
2007. Razlog za nižjo odmero pri fizi nih osebah oz. manjše število zavezancev je v
izgubi podatkov o zavezancih, ki so v stanovanjskih blokih živeli sami in umrli. V
navedenih primerih je izjemno težko najti novega zavezanca. Manjše število
zavezancev v letu 2008 nameravamo pred odmero za leto 2009 dopolniti z
manjkajo imi zavezanci.

V zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a so bile v letu 2008
obravnavane tudi pritožbe in sicer :
• pritožbe na odmero nadomestila pravnim osebam: Na izdane odlo be za odmero
nadomestila se je pritožilo 35 pravnih oseb, kar je enako kot v letu poprej.
• pritožbe na odmero nadomestila fizi nim osebam: Na izdane odlo be fizi nim
osebam se je pritožilo 69 zavezancev, kar je števil no 8 pritožb ve kot v letu 2007.
Število pritožb v letu 2008 je nekoliko preseglo mejo 1 % na izdane odlo be, kar je v
primerjavi s slovenskim povpre jem (nad 1,5 % Maribor in Celje nad 2 %) še vedno dober
rezultat. Za pove anje pritožbe ocenjujemo, da je ve razlogov. Prvi razlog je bil dodaten
popis poslovnih površin, ki so se v odmeri v nekaterih primerih pojavile dvakrat. Drugi razlog
pa je v ponovnem pošiljanju odlo b s strani DURS tistim zavezancev, ki se na prvo ali drugo
pošiljanje niso odzvali. Tako je nekaj zavezancev, ki že dalj asa ne uporablja stavbnih
zemljiš , kon no le reagiralo na izdane odlo be s podanimi pritožbami. Iz navedenih
razlogov pri akujemo manj pritožb v letu 2009. Tudi možnosti pridobivanja podatkov so bile v
letu 2008 veliko kvalitetnejše, saj smo vsako leto bolje opremljeni z bazami podatkov, kar je
zasluga službe za informatiko.
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Primerjava odmere NUSZ v letu 2008 v primerjavi z leti 2006 in 2007 je razvidno iz naslednje
tabele:
Tabela 1 : primerjava odmere NUSZ v MONM 2006/2008
FIZI NE OSEBE
2006
2007
število zavezancev
11.072
9.651
Število pritožb
56
61
Delež pritožb %
0,50 %
0,60 %
Upravi ene pritožbe
54
58
Neupravi ene pritožbe
2
3
PRAVNE OSEBE
2006
2007
število zavezancev
515
522
Število pritožb
32
35
Delež pritožb %
6.2 %
6,7%
Neupravi ene pritožbe
7
8
SKUPAJ ZAVEZANCEV
11.587
10.173
Skupaj število pritožb
88
96
Skupaj delež pritožb
0,76 %
0,94 %
Upravi ene pritožbe
23
85
Neupravi ene pritožbe
9
11
ODMERA
2006
2007
Odmera v m2
3.528.306m2
3.084.180 m2
3,4 %
- 12,6 % Nove o.
% pove anja
Odmera v SIT/EUR
856.498.891 SIT
3. 424.918 EUR
1,966 %
- 4,3 %
% pove anja

2008
9.414
69
0,73 %
62
7
2008
623
35
6,7%
7
10.037
104
1,03 %
90
14
2008
3.119.703 m2
1,15 %
3.770.240 EUR
10,1 %

Nadomestilo oz. prilivi iz naslova odmere nadomestila so razvidni iz tabele 2.
Tabela 1: prilivi v letih 2004/2008 v SIT/EUR
ODMERA
NUSZ/SIT
Pravne
osebe
Fizi ne
osebe
SKUPAJ s
pove anjem

LETO 2004
Prilivi
602.085.672

LETO 2005
prilivi
639.462.652

LETO 2006
prilivi
604.832.204

156.231.917

182.353.691

175.870.888

764.317.589

824.943.090

783.466.890

+ 13,5%

+ 7.9%

-5%

LETO 2006
ODMERA
670.019.553
3.577.689 EUR
186.479.338

2007
ODMERA
2.676.676

856.498.891
odmera
9,3% višja kot
prilivi

3. 424.918
- 4,3%

748.242

2008
ODMERA
3.034.288
735.925
3.770.240
10,1 %

V letih 2004/2008 smo redno vnašali spremembe in dopolnitve v bazo zavezancev za NUSZ.
Pri tem pa je potreba poudariti, da se število zavezancev in površin v primerjavi z leti, ko smo
na novo popisovali površine z javnim pozivom, ni toliko pove evalo. V letu 2007 pa je bilo
zaradi novonastalih ob in Šmarješke Toplice in Straža, odmera celo nekoliko manjša
kot v letu 2006. Ve je pove anje, ki je preseglo 10 % smo tako dosegli v letu 2008, ki je bil
predvsem na ra un dodatnega popisa pravnih oseb. Prav tako se pri odmeri za leto 2009
planira pove anje odmere nad 10 %.
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10

INŠPEKTORAT

Na oddelku Ob inski inšpektorat izvajajo naloge na podro ju mestnega redarstva 3 mestni
redarji in 1 višja svetovalka, na podro ju inšpekcijskega nadzora pa 2 inšpektorja.
Mestni redarji so v letošnjem letu v istem številu kot leta prej za eli izvajati naloge med
tednom do 19 ure (prej do 17 ure) in ob sobotah od 7 – 13 ure. Predvidoma v naslednjem
letu pa bodo za eli izvajati naloge tudi na podro ju javnega reda in miru. Obseg dela na
podro ju mestnega redarstva se torej pove uje, obstaja pa bojazen, da bo zaradi
nezadostnega števila mestnih redarjev prišlo le do delnega nadzora. Dodatna zaposlitev
mestnega redarja bi bila zato potrebna, e želimo zagotoviti enoten standard nadzora na tem
podro ju.
10.1

MESTNO REDARSTVO

10.1.1 Prikaz statisti nih podatkov dela mestnih redarjev
Mestni redarji Ana Rifelj, Stane Brezar in Jani Perše so opravljali naloge na podro ju
mirujo ega prometa in sicer:
4.464
Število izdanih obvestil
175
Število odrejenih odvozov
3.877
Število izre enih opozoril
4.008
Število izdanih pla ilnih nalogov
Razliko med izdanimi obvestili in izdanimi pla ilnimi nalogi je v tem, ker v mesecu decembru
še niso bili izdani vsi pla ilni nalogi.
Mestni redarji so glede na leto 2007 izdali za 1,33 % ve pla ilnih nalogov in za 101,62 %
ve opozoril.
10.1.2 Prikaz statisti nih podatkov dela vodenja upravnih postopkov na I. stopnji
Višja svetovalka Martina Ana Vrhovnik Hen i je opravljala dela in naloge prekrškovnega
organa in sicer:
295
Število prejetih ugovorov
Število rešenih ugovorov
Število odlo b
Število sklepov
Število odstopljenih zadev Okrajnemu sodiš u v Novem mestu
Število dopisov
Število vloženih zahtev za sodno varstvo
Število uradnih zaznamkov
Število predlogov za dolo itev uklonilnega zapora
Število ustavitev postopka
Število zaprosil Upravni enoti Novo mesto
Število odredb za vra ilo globe
Število izdanih pla ilnih nalogov
Število zaprosil za posredovanje podatkov

350
136
64
7
250
41
64
6
7
148
3
150
13
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Število odstopov na II. Stopnjo
Število pridobljenih podatkov iz AJPES-a
Število predlogov za dav no izvršbo
Število prejetih sodb okrajnega sodiš a
Število odstopov na Vrhovno državno tožilstvo

12
45
250
43
8

Ob inski inšpektor Janez Zore je opravljal dela in naloge prekrškovnega organa in sicer:
Število odstopljenih zadev Okrajnemu sodiš u
Število odlo b o prekršku
Število dopisov
Število uradnih zaznamkov
Število rešenih spisov
Število odstopljenih zadev v izterjavo

4
2
443
141
201
156

10.2

INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

Ob inska inšpektorja Peter Judež in Janez Zore sta opravljala naloge na podro ju
inšpekcijskega nadzora in sicer:
173
Število prijav
66
Število zapisnikov o inšpekcijskih pregledih
236
Število dopisov
48
Število zaslišanj
70
Število odlo b
115
Število sklepov
4
Število pritožb
36
Število odstopljenih zadev
136
Število rešenih spisov
3
Število opozoril o prekršku
11
Število pla ilnih nalogov
24
Število odlo b o prekršku

11

SLUŽBA ZA ZAŠ ITO IN REŠEVANJE

11.1

Požarna varnost

11.1.1 Poklicno gasilstvo
Leta 2008 je bilo v Poklicni gasilski enoti GRC Novo mesto zaposlenih 52 delavcev, od tega
48 v operativi in 4 v režiji, kar predstavlja stalno sestavo GRC in izpostavo za zagotavljanje
požarne varnosti v podjetju Revoz Novo mesto. Iz prora una MO Novo mesto je bilo za pla e
in prispevke namenjeno 699.946 EUR, za materialne stroške 66.030 EUR, za investicije
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