Opredelitev do predlogov in pripomb k predlogu Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2020 in 2021
A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta
Odbor za gospodarstvo
1. Predvidene so nadaljnje ureditve obrtnih con s komunalno infrastrukturo. V obrtni
coni Cikava je predvidena ureditev meteorne kanalizacije v letu 2021.
Odbor za gospodarstvo predlaga, da se do druge obravnave proračuna posreduje
informacija, koliko teh površin se predvideva realizirati v letih 2020 in 2021.
Opredelitev župana in OU
V proračunu je upoštevano, da se na območju cone Cikava uredi 5,34 ha novih površin
ter ustrezno rekonstruira obstoječa infrastruktura, da bo možna nadaljnja širitev priti jugu,
kjer je še cca 70 ha prostih zemljišč za namen industrije.
2.

Ureditev tržnice v mestnem jedru: glede na pojasnila Občinske uprave, da za
nadaljevanje tega projekta obstajajo pravni zadržki, Odbor za gospodarstvo
predlaga, da se do druge obravnave preuči možnost izvajanja dejavnosti tržnice na
Glavnem trgu po sistemu tedenskih "tržnih dnevov" in s tem zasledovanje cilja
prodaje kvalitetne lokalne hrane.
Opredelitev župana in OU
Projekt širitve tržnične ponudbe na Glavni trg je v preteklosti že obstajal. V letu 2016 je bila s
podporo občine vzpostavljen koncept »Novomeške tržnice« s ponudbo domačih pridelkov
in izdelkov, ki je dopolnjevala ponudbo na obstoječem tržničnem delu na Florjanovem trgu
ter jo nadgrajevala z manjšo gostinsko ponudbo in priložnostnimi akustičnimi glasbenimi
nastopi, ki so dodatno spodbujali k druženju in srečevanju v mestnem jedru. S
približevanjem prenove mestnega jedra so se ponudniki v celoti preselili na obstoječo
lokacijo na Florjanovem trgu, dodaten program pa je bil zaradi pomankanja interesa s
strani takratnega koordinatorja programa ukinjen. Mestna občina Novo mesto bo po
prenovi mestnega jedra obnovila prizadevanja za ponovno širitev dela Novomeške tržnice
na Glavni trg. Namero je opredelila tudi v aprila 2019 objavljenem Javnem pozivu za
sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra, v katerem je izrecno opredeljeno,
da so predmet sofinanciranja tudi programi sejemske dejavnosti (bolšji sejem, živilski
sejem, rokodelski sejem ...), tržnica (npr. eko tržnica, domače pridelana hrana …),
kulinarika in ponudba domačih kakovostnih vin, promocija kulturne dediščine in značilnih
domačih obrti, ki bodo prispevali k oživljanju mestnega jedra. Poziv se bo izvajal tudi letu
2020.
3. Strategija na področju stanovanjskega gospodarstva v MO NM ni sprejeta.
Pomanjkanje stanovanjske strategije se še posebej kaže kot velik manko na
področju oskrbovanih in varovanih stanovanj v občini. Zato se naj, ne glede na to,
da stanovanjska strategija še ni sprejeta, začnejo izvajati aktivnosti za izgradnjo
varovanih stanovanj v letu 2021. V ta namen naj se izdela časovnica z roki in
odgovornimi nosilci posameznih potrebnih aktivnosti za dosego tega cilja.
Opredelitev župana in OU
Ne glede na to, da Mestna občina Novo mesto nima sprejete stanovanjske strategije v obliki
samostojnega strateškega dokumenta, je sprejetih več strateških in izvedbenih odločitev, ki so
podlaga za aktivnosti s katerimi ustvarjamo možnosti za gradnjo stanovanj in skrbimo za
povečanje najemnega sklada stanovanj. Strategija razvoja MONM 2030 v Ukrepu 3.2:
»Dvigniti kvaliteto obstoječega stanovanjskega fonda in zagotoviti ponudbo ustreznih
stanovanj« predvideva investicijska vlaganja v Javni stanovanjski fond – za gradnjo in nakupe

novih stanovanj za povečanje javnega stanovanjskega fonda ter za prenovo obstoječega
fonda in infrastrukturno opremljanje območij predvidenih za gradnjo večstanovanjskih
objektov. V ta sklop sodijo aktivnosti urejanja prostora, komunalnega opremljanja, sodelovanja
s Stanovanjskim skladom RS in drugimi deležniki, ki v Novem mestu zagotavljamo javna
najemna stanovanja. Aktivnosti pa se bodo bistveno okrepile, ko bodo znane ključne rešitve
nove državne stanovanjske politike. Dne 14. 10. 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor
predstavilo osnutek novega Stanovanjskega zakona, ki bo po napovedih vzpostavil sistemske
pogoje, za učinkovitejše zagotavljanje najemnih stanovanj. V letu 2020 bo zato pripravljen
samostojen strateški dokument in program ukrepov.
2. V proračunih 2020 in 2021 naj se zagotovijo sredstva za izgradnjo dodatnih 30 novih
varovanih stanovanj v letu 2023.
Opredelitev župana in OU
Mestna občina Novo mesto trenutno nima predvidene posebne postavke za izgradnjo
varovanih/oskrbovanih stanovanj, saj je potrebno pred tem posamezne potencialne lokacije
ustrezno preveriti (med njimi tudi bodoče območje nakupa zemljišč v Podbrezniku). Šele na
podlagi ustrezne dokumentacije bo možno peljati nadaljnje korake v smislu zagotavljanja in
izgradnje teh stanovanj, za kar pa so zagotovljena sredstva v proračunu 2020 in 2021.
Imamo pa zagotovljena sredstva za zagotovitev nakupov zemljišč, pri čemer je del teh
zemljišč predviden tudi za izgradnjo oskrbovanih stanovanj (Podbreznik, Brod-Drage).
3. Odbor za gospodarstvo, s ciljem pridobitve novih investitorjev, predlaga
spremembo oziroma dopolnitev 16. člena Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto tako, da bodo
opredeljene tudi oprostitve plačila komunalnega prispevka za socialno - varstvene
objekte, ki delujejo v javnem interesu. Kot povračilo za tako ravnanje občine se
opredeli možnost prednostnega najema ali nakupa stanovanj za občane MO NM.
Opredelitev župana in OU
Občinska uprava bo še v letošnjem letu začela s pripravo novega odloka o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, saj smo skladno z
določilom ZUreP-2 dolžni obstoječi odlok uskladiti z zakonom. Veljavni odlok je bil že
večkrat dopolnjen in spremenjen, zato smo se odločili, da je bolj smiselno sprejeti nov
odlok, ki bo prilagojen veljavni zakonodaji in občinskim ciljem. Upoštevajoč navedeno
bomo predlog preučili.
4. Zasebnim investitorjem, ki bodo gradili oskrbovana stanovanja za najem ali prodajo,
naj občina omogoči čim krajše postopke pridobitve dovoljenj za lokacije
oskrbovanih stanovanj.
Opredelitev župana in OU
Mestna občina Novo mesto se s svojimi strokovnimi službami že sedaj trudi zagotavljati
čim hitrejšo in čim bolj kvalitetno podporo investitorjem pri postopkih za katere je pristojna
(izdaja projektnih pogojev in mnenje k projektni dokumentaciji, izdaja soglasij v primeru
tangenc občinskih nepremičnin, priprava prostorskih aktov, …) in v okviru kadrovskih
zmožnosti.
5. Mestna občina Novo mesto naj kot družbenik v stanovanjskem podjetju Zarja
doseže, da bo pripravila sistem upravljanja s stanovanjskimi hišami ali stanovanji
lastnikov, ki bi želeli v oskrbovano stanovanje, pa ne želijo prodati svoje sedanje
nepremičnine. Le-te bi lahko ponudili mladim družinam. Usposobi naj tudi obstoječe
bivalne enote, v smislu aktivnega načrtovanja prostorske in stanovanjske politike,
navedeni v Strategiji razvoja MO NM, in sicer za tiste posameznike, ki si večjih
stanovanj ne morejo privoščiti (projekt Sobivamo).
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Če MO NM tega ne more doseči kot družbenik v stanovanjskem podjetju Zarja, je
potrebno v proračunih za leti 2020 in 2021 planirati sredstva za nakup zemljišč in
komunalno opremo in tako zemljišče po vzoru ostalih mestnih občin kot svoj delež
vložiti v skupne investicije za gradnjo oskrbovanih stanovanj in neprofitnih
stanovanj z NS PIZ, Stanovanjskim skladom RS ali drugimi investitorji.
Opredelitev župana in OU
Upravljanje s stanovanjskimi hišami in stanovanji lastnikov je ena od osnovnih poslovnih
dejavnosti Zarje, sistem je vzpostavljen in se tudi izvaja v obliki pooblastilnih pogodb.
Ponudba je odprta tako za pravne kot fizične osebe. Zarja lahko to možnost zainteresiranim (v
sodelovanjem z DU) tudi podrobneje predstavi in obrazloži.
6. Manjša stanovanja naj se namenijo tudi starejšim občanom, ki imajo stanovanjski
problem. S tem bi vzpodbudili tudi sosedsko pomoč in medgeneracijsko sožitje. V
tem smislu se naj dopolni tudi del predloga proračuna, ki govori o sredstvih za
pomoč mladim..(starejši se izselijo iz svojih hiš, ipd.).
Opredelitev župana in OU
Starejši občani, ki imajo stanovanjski problem bodisi, da sami prebivajo v prevelikih in
potratnih stanovanjskih hišah ali pa prebivajo v prevelikih stanovanjih, potrebujejo stanovanja,
ki so jim prilagojena in jim bodo omogočala dostojno življenje v njih. Da se ji lahko ponudijo
tovrstna stanovanja, morajo biti na trgu. Največji ponudnik tovrstnih stanovanj v Republiki
Sloveniji je Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki skrbi za
primerno bivanje starejših in ima svoja stanovanja tudi v Novem mestu. Težava tovrstnih
stanovanj, ki so praviloma neprofitna, je, da so oddana za nedoločen čas in da jih je na voljo
premalo glede na dejanske potrebe. S skladom sodelujemo pri iskanju lokacije za
novogradnjo namenskih stanovanj za starejše.
Pojasniti tudi moramo, da Mestna občina Novo mesto trenutno nima prostih in primerih
stanovanj za starejše občane.
7. V stanovanjskem podjetju Zarja je potrebno vzpostaviti sistem oddaje stanovanj
socialno ranljivim skupinam (upokojencem, družinam brez stalne zaposlitve…), in to
v stanovanjih, ki so bila pred prenosom lastništva iz občine na Zarjo v tako
imenovanem solidarnostnem skladu.
Opredelitev župana in OU
. Stanovanjski zakon loči med štirimi vrstami najemnih stanovanj:
 neprofitno najemno stanovanje,
 tržno najemno stanovanje,
 službeno najemno stanovanje,
 namensko najemno stanovanje (stanovanje, namenjeno institucionalnemu varstvu
starejših oseb, upokojencem ali posebnim skupinam odraslega prebivalstva).
Zarja d.o.o. je zasebna družba s statusom neprofitne stanovanjske organizacije. Na
območju Mestne občine Novo mesto razpolaga z okoli 160 neprofitnimi stanovanji, ki so
zasedena. Glede na to, da je Zarja d.o.o. zasebna družba in ne javno podjetje, mora temu
primerno ravnati. Dejstvo je, da so neprofitna stanovanja breme tako zasebnih kot javnih
oseb, saj so najemniki socialno ranljivejše skupine (mlade družine z nižjimi dohodki,
starejši ipd.) in pogosto se dogaja, da niso sposobni plačevati niti vseh stroškov.
Vzpostavitev sistema oddaje stanovanj bi bila mogoča ob pogoju, da bi bila na voljo
prosta stanovanja oziroma da bi bila načrtovana tovrstna gradnja ter da bi bila
zagotovljena sredstva za pokrivanje izgub.
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8. Glede na to, da MO NM nima sprejete stanovanjske strategije, pobuda:
 da se v letu 2020 ta dokument izdela in sprejme;
 da se v tem času pristopi tudi k novim oblikam reševanja stanovanjskih vprašanj
občanov (npr. prouči naj se pobuda podjetja ADRIA za postavitev naselja
mobilnih hišk);
 da se ugotovijo vsi možni viri financiranja (EU skladi in ministrstev ter občinski)
za izgradnjo vseh stanovanj v občini in z njimi seznanijo vse potencialne
investitorje;
 V letih 2020 in 2021 naj se določi prostor za izvedbo opisanih projektov (sprejem
ustreznih prostorskih aktov in po možnosti po vzoru nekaterih občin – Bled,
Izola…, tudi odkup prostora za te namene in dodelitev stavbne pravice..).
Opredelitev župana in OU
 Priprava stanovanjske strategije je v naboru prioritetnih projektov za leto 2020.
 Pobude podjetja ADRIA za postavitev mobilnih hišk za reševanje stanovanjskih
vprašanj občanov na Oddelku za okolje in prostor ne poznamo, jo pa bomo preučili, ko
nam bo posredovana.
 Pripravljen je osnutek novega Stanovanjskega zakona, ki bo po napovedih vzpostavil
nove sistemske pogoje glede virov financiranja. V okviru ZMOS si aktivno
prizadevamo, da bi v naslednji finančni perspektivi 2021-2027 med vire financiranja
lahko vključili tudi evropska sredstva.
 Mestna občina Novo mesto je s sprejetjem OPN v letu 2009 določila zadostno rezervo
stavbnih zemljišč in lokacij, ki so namenjene za gradnjo večstanovanjskih objektov.
Tako so bili za 6 lokacij že sprejeti Občinski podrobni prostorski načrt, ki dajejo
neposredno podlago za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo tudi
večstanovanjskih objektov, za 5 lokacij občinski podrobni prostorski načrti še niso
sprejeti, ker še ni bila podana pobuda s strani investitorjev, za eno lokacijo pa je
možno pridobiti gradbeno dovoljenje neposredno na podlagi določil OPN.
Odbor za družbene dejavnosti
MAJA ŽUNIČ FABJANČIČ, Regijski NVO center
Pri pregledu predloga proračunov za leti 2020 in 2021 ugotavljamo, da so se sredstva
za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva glede na prejšnja leta
vnovič znižala. Ker je obstoj številnih ključnih programov za MONM s tem ogrožen,
predlagamo, da se sredstev ne znižuje, temveč se jih v imenu ohranitve programov
zviša za 15.000 €.
Obrazložitev:
Iz sredstev na postavki Programi socialnega in zdravstvenega varstva se sofinancirajo
programi, ki skrbijo za najbolj ranljive skupine: starejše, žrtve nasilja, invalide, kronične
bolnike, ljudi, ki se znajdejo v duševnih stiskah itd.
Po ocenah nevladnih organizacij, ki te programe izvajajo (npr. Škofijska karitas,
Družinsko središče Rona, Zakonski in družinski inštitut, Šent, Ozara, Društvo življenje
brez nasilja, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih, Društvo za osebe z izgubo sluha, Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja, Medobčinsko društvo invalidov), te storitve redno uporablja okoli
15.000 ljudi v stiski in njihovih svojcev. Zanje so programi brezplačni. Gre za storitve, ki
jih občani ne morejo dobiti s strani javnih služb, saj so te preobremenjene ali pa jih za
izbrano področje sploh ni. Tak primer je duševno zdravje: oseba s težavami v
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duševnem zdravju lahko koristi zgolj storitve javnega zdravstva (tj. medikamentozno
zdravljenje), medtem ko za vso ostalo obravnavo skrbita Šent in Ozara.
Obstoj teh programov je z zniževanjem sredstev na omenjeni postavki ogrožen. Zakaj?
Večina sredstev iz te postavke je namenjenih sofinanciranju večletnih programov. V
primerjavi z enoletnimi imajo poseben pomen. Medtem ko enoletne programe in
projekte lahko izvaja katera koli organizacija z laičnimi delavci in ponuja različne
posamične aktivnosti, imajo večletni programi posebne pogoje. Vodijo in izvajajo jih
lahko le strokovni delavci, programi so dostopni po najmanj štiri ure na dan, verificirani
so s strani Socialne zbornice Slovenije.
Za te programe država preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti zagotavlja 80 % vseh potrebnih sredstev. Na ta način posamezen program v
našo občino iz državnih sredstev prečrpa tudi po 300.000 € letno, kar vključuje tudi
zaposlitve.
Takšno financiranje pa je možno le pod pogojem, da izvajalec preostalih 20 odstotkov
sredstev zagotovi iz naslova lokalne skupnosti, v kateri program poteka. S tem
izvajalec dokaže, da potreba po takšnem programu v občini obstaja in da jo občina
očitno želi reševati. Če izvajalec tega deleža ne zagotovi, Ministrstvo lahko odstopi od
pogodbe in preneha s financiranjem. Ker se na razpis za sofinanciranje takšnih
programov prijavlja vse več kakovostnih izvajalcev, to ob enaki višini sredstev pomeni
manjši delež na izvajalca – s tem pa ni več nujno zagotovljen 20-odstotni delež lokalne
skupnosti.
Ključno vprašanje, ki si ga moramo kot občani zastaviti, je: če bi se znašli npr. v
duševni stiski, bi bili zadovoljni z zdravili in kratko delavnico, ali pa bi si želeli, da nas
obravnava strokovni delavec v programu, ki je na voljo vsak dan?
Predlog sklepa: Občinska uprava naj preveri, s katerih postavk se lahko prerazporedi
sredstva tako, da se na postavki za Programe socialnega in zdravstvenega varstva za
leti 2020 in 2021 zagotovi dodatnih 15.000 €.
Občinska uprava naj preveri, s katerih postavk se lahko prerazporedi sredstva tako, da
se na postavki za Programe socialnega in zdravstvenega varstva za leti 2020 in 2021
zagotovi dodatnih 15.000 €.
Opredelitev župana in OU
Za triletne socialno varstvene programe v razpisu za leto 2020 do 2022, ki je v pripravi,
namenjamo več sredstev kot v letu 2017 in pred tem. Zavedamo se, da so to programi
kontinuirane narave, ki potekajo skozi vse leto, vsak dan in uporabnikom nudijo pomoč v
socialni stiski. S tem podpiramo kvalitetne programe, verificirane preko Socialne zbornice in
sofinancirane preko MDDSZ.
DARJA ŠURLA SLADIĆ
Govori se predvsem o starejših, dobro pa bi bilo oz. da se razmisli tudi za tiste osebe s
posebnimi potrebami; npr. oskrbovana stanovanja za osebe s posebnimi potrebami v
smislu nekih stanovanjskih skupnosti, ki so v svetu že zelo v veljavi; morda bi se
uvedla kakšna posebna postavka za njih v proračunu; dober primer je Druga violina v
LJ kjer delajo osebe z Downovim sindromom in osebe, ki so lažje prizadete; dobro bi
bilo, če že ni variante, da se sofinancira zaposlovanja teh ljudi da morda pa sama
občina ustanovi nekaj podobnega za ljudi s posebnimi potrebami.
Opredelitev župana in OU
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Trenutno tečejo aktivnosti, ki jih vodimo skupaj z Zvezo Sonček o vzpostavitvi stanovanjskih
enot za osebe s posebnimi potrebami, saj na prosto meso v VDC-ju Sonček trenutno čaka na
sprejem 15 oseb. Bomo pa vašo pobudo razširili še na druge deležnike, npr. VDC NM, CUVD
Draga,…
Rok Mežnar:
Med postavkami v proračunu pogrešanje temo zdravstva; predvsem primarno zdravstvo v MO
NM; vprašanje kako da te postavke ni; ali ni potrebna in ali so kakšni ukrepi na tem področju;
predlog, da se do drugega branja posvetuje na svetu zavoda ZD NM, če je s strani MO NM
potrebno kakšno posredovanje).
Opredelitev župana in OU
Za primarno zdravstvo v MONM skrbi javni zavod Zdravstveni dom Novo mesto, katerega
osnovno dejavnost MONM neposredno ne financira, z javnim zavodom pa sodeluje pri izvedbi
preventivnih programov, ki so zajeti v predlaganih proračunih
mag. Adolf Zupan (Svetniška skupina DeSES):
1. Odbor predlaga, da se pospešijo vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo oskrbovanih
stanovanj tako, da se prva stanovanja zagotovijo v že letu 2021. V ta namen se naj
izdela časovnica z roki in odgovornimi nosilci posameznih potrebnih aktivnosti za
dosego tega cilja.
Opredelitev župana in OU
MONM je s strani NSPIZ (Nepremičninski sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja)
kot nosilca projekta oskrbovanih stanovanj pridobila naslednjo časovnico:
pridobitev projektnih rešitev (prilagojen natečaj) in izbira projektanta: 5 mesecev
izdelava projektne dokumentacije DGD: 3 mesece
pridobitev gradbenega dovoljenja: 3 mesece
izdelava dokumentacije PZI: 2 meseca
izbira izvajalca del: 3 mesece
gradnja, rekonstrukcija obstoječih objektov in pričetek vselitve: 15 mesecev
Seveda je časovnica okvirna in se bo lahko v primeru hitrega odziva deležnikov, na katere
Nepremičninski sklad nima vpliva skrajšala, v nasprotnem pa podaljšala.
Predlagamo:
 Odbor v cilju pridobitve investitorjev predlaga, da se spremeni oziroma dopolni
16. člen Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje naše občine tako, da bodo opredeljene tudi oprostitve plačila
komunalnega prispevka za socialno – varstvene objekte, ki delujejo v javnem
interesu. Kot povračilo za tak naš odnos se dogovori prednost za najem ali
nakup našim občanom.
Predlog je primerljiv z nekaterimi drugimi slovenskimi občinami, v katerih se
odločajo podobno, podeljujejo za več desetletij stavbno pravico in podobno (
Izola, Bled ? )
Opredelitev župana in OU
Občinska uprava bo še v letošnjem letu začela s pripravo novega odloka o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, saj smo skladno z
določilom ZUreP-2 dolžni obstoječi odlok uskladiti z zakonom. Veljavni odlok je bil že večkrat
dopolnjen in spremenjen, zato smo se odločili, da je bolj smiselno sprejeti nov odlok, ki bo
prilagojen veljavni zakonodaji in občinskim ciljem. Upoštevajoč navedeno bomo predlog
preučili.
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Občina naj omogoči po čim krajših postopkih pridobitev dovoljenj tudi za
lokacije oskrbovanih stanovanj zasebnim investitorjem, ki bodo zgradili
stanovanja za najem ali prodajo.
Opredelitev župana in OU
MONM bo v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavljala vso primerno podporo pri aktivnostih
glede postopkov pridobivanja dovoljenj. Izdaja gradbenih dovoljenj je sicer v domeni upravne
enote. Z aktivno vlogo pri pridobivanju zemljišč za večstanovanjsko gradnjo, ki je primerna tudi
za oskrbovana stanovanja (Podbreznik, Brod-Drage) bo iskala zasebne investitorje za
namensko izgradnjo stanovanj, hkrati pa bo k temu spodbujala tudi zasebne investitorje (npr.
Bučna vas).
2. MO Novo mesto naj kot družbenik v Stanovanjskem podjetju ZARJA d.o.o. doseže,
da bo pripravia sistem upravljanja s stanovanjskimi hišami ali stanovanji lastnikov,
ki bi želeli v oskrbovano stanovanje pa ne želijo prodati svoje sedanje
nepremičnine. Takšne nepremičnine bi lahko ponudili mladim družinam. Usposobi
naj tudi obstoječe bivalne enote, v smislu aktivnega načrtovanja prostorske in
stanovanjske politike, navedeni v Strategiji razvoja, za tiste posameznike, ki si
večjih stanovanj ne morejo privoščiti ( projekt Sobivamo ).
V društvih upokojencev beležijo stanovanjske probleme starejših občanov, do katerih
je prišlo zaradi različnih razlogov. Samo v DU Novo mesto imajo evidentiranih cca 30
stanovanjskih problemov upokojencev, največkrat zaradi sporov s svojci, deložacij
zaradi danih poroštev, dotrajane hiše in nezmožnost vzdrževanja, neprimerne lokacije,
tudi nikoli rešenega stanovanjskega vprašanja ( socialna stanovanja …)
Po naših podatkih naša občina v preteklih 20 letih ni imela sprejete stanovanjske
politike in ni zgradila praktično nobenega stanovanja za najem.
Občina je na stanovanjsko podjetje Zarja d. o. o. ob ustanovitvi leta 1990 prenesla kot
kapitalski vložek vsa stanovanja v občinski lasti, kar je bila napačna politična odločitev.
V tem obdobju so pretekle politične garniture to podjetje napačno upravljale in
finančno izčrpavale tako, da je podjetje postalo le upravljalec svojih (nekdanjih
občinskih) in drugih stanovanj, nikoli pa se ni usposobilo za investitorja. Iz teh razlogov
naša občina danes ne rešuje mladim družinam in upokojencem njihovih stanovanjskih
problemov. Zato pozdravljamo namero za izgradnjo novih stanovanj za mlade družine v
mestnem jedru.
Odbor predlaga tudi:
 da se manjša stanovanja namenijo tudi starejšim občanom, ki imajo stanovanjski
problem. S tem bi vzpodbudili tudi sosedsko pomoč in medgeneracijsko sožitje.
 V stanovanjskem podjetju Zarja d. o. o. je potrebno vzpostaviti sistem oddaje
stanovanj socialno ranljivim skupinam (upokojencem, družinam brez stalne
zaposlitve…) in to v stanovanjih, ki so bila pred prenosom lastništva iz občine na
Zarjo v tako imenovanem solidarnostnem skladu.
Glede na to, da naša občina nima sprejete stanovanjske strategije predlagamo
 da se v letu 2020 ta dokument izdela in sprejme,
Opredelitev župana in OU
Ne glede na to, da Mestna občina Novo mesto nima sprejete stanovanjske strategije v obliki
samostojnega strateškega dokumenta, je sprejetih več strateških in izvedbenih odločitev, ki so
podlaga za aktivnosti s katerimi ustvarjamo možnosti za gradnjo stanovanj in skrbimo za
povečanje najemnega sklada stanovanj. Strategija razvoja MONM 2030 v Ukrepu 3.2:
»Dvigniti kvaliteto obstoječega stanovanjskega fonda in zagotoviti ponudbo ustreznih
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stanovanj« predvideva investicijska vlaganja v Javni stanovanjski fond – za gradnjo in nakupe
novih stanovanj za povečanje javnega stanovanjskega fonda ter za prenovo obstoječega
fonda in infrastrukturno opremljanje območij predvidenih za gradnjo večstanovanjskih
objektov. V ta sklop sodijo aktivnosti urejanja prostora, komunalnega opremljanja, sodelovanja
s Stanovanjskim skladom RS in drugimi deležniki, ki v Novem mestu zagotavljamo javna
najemna stanovanja. Aktivnosti pa se bodo bistveno okrepile, ko bodo znane ključne rešitve
nove državne stanovanjske politike. Dne 14. 10. 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor
predstavilo osnutek novega Stanovanjskega zakona, ki bo po napovedih vzpostavil sistemske
pogoje, za učinkovitejše zagotavljanje najemnih stanovanj. V letu 2020 bo zato pripravljen
samostojen strateški dokument in program ukrepov.


da se v tem času pristopi tudi k novim oblikam reševanja stanovanjskih vprašanj
naših občanov (npr. prouči pobudo podjetja ADRIA za postavitev naselja mobilnih
hišk),
Opredelitev župana in OU
Glede pobude podjetja ADRIA, za postavitev mobilnih hišk za reševanje stanovanjskih
vprašanj občanov odgovarjamo, da na Oddelku za okolje in prostor ne poznamo pobude, jo
pa bomo preučili, ko nam bo posredovana.


da se ugotovijo vsi možni viri financiranja (EU skladi in ministrstev ter občinski) za
izgradnjo vseh stanovanj v občini in z njimi seznanijo vse potencialne investitorje.
Opredelitev župana in OU
Pripravljen je osnutek novega Stanovanjskega zakona, ki bo po napovedih vzpostavil nove
sistemske pogoje glede virov financiranja. V okviru ZMOS si aktivno prizadevamo, da bi v
naslednji finančni perspektivi 2021-2027 med vire financiranja lahko vključili tudi evropska
sredstva.


V vsakem primeru pa se naj v teh dveh letih določi prostor za izvedbo opisanih
projektov ( sprejem ustreznih prostorskih aktov in po možnosti po vzoru nekaterih
občin – Bled, Izola… tudi odkup prostora za te namene in dodelitev stavbne
pravice..)
Opredelitev župana in OU
Mestna občina Novo mesto je s sprejetjem OPN v letu 2009 določila zadostno rezervo
stavbnih zemljišč in lokacij, ki so namenjene za gradnjo večstanovanjskih objektov. Tako so
bili za 6 lokacij že sprejeti Občinski podrobni prostorski načrt, ki dajejo neposredno podlago za
pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo tudi večstanovanjskih objektov, za 5 lokacij občinski
podrobni prostorski načrti še niso sprejeti, ker še ni bila podana pobuda s strani investitorjev,
za eno lokacijo pa je možno pridobiti gradbeno dovoljenje neposredno na podlagi določil OPN.
II.
Ostali predlogi
Odbor predlaga:
3. Da MO Novo mesto pri pristojnih ministrstvih doseže prenovo obstoječe stavbe
DSO v Šmihelu in izgradnjo prizidka oziroma širitve na lokaciji ob domu. V ta namen
se naj občina poveže z drugimi občinami, od koder so domski oskrbovanci ali vsaj
z občinami, nastalimi iz nekdanje novomeške » večje « občine ) in z Ministrstvom
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost.
Opredelitev župana in OU
Ustanovitelj DSO je MDDSZ, ki je, skupaj z direktorico doma, tudi pristojen za zagotavljanje in
ustvarjanje ustreznih pogojev za bivanje starejših v domu, kot tudi za pridobivanje ustreznega
kadra za izvajanje storitev nege in oskrbe starejših oz. uporabnikov. Podpiramo pa pobudo po
vključitvi občine v iskanje rešitev zagotavljanja institucionalnega varstva, saj je problematika
pereča in potrebuje posebno pozornost.
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da se v proračunu za leto 2020 in 2021 zagotovi stalno zadostna sredstva za
izvajanje pomoči na domu – brez čakalnih vrst
Opredelitev župana in OU
V proračunu za leti 2020 in 2021 so planirana sredstva v višini 410.000,00 EUR. Glede na
preteklo realizacijo ocenjujemo, da bodo sredstva v tej višini zadostovala za kritje stroškov
socialno varstvene oskrbe.


v proračunih za prihodnji dve leti se naj zagotovijo potrebna sredstva za
namestitev po en avtomatski defibrilator v vsaj 80 % vasi v naši občini
Opredelitev župana in OU
MONM vsako leto v sodelovanju z ZD NM in pridobivanjem donacij nabavi AED-je, ki jih
namešča glede na pokritost terena. Prioritetno smo usmerjeni v pokritost območij krajevnih
skupnosti izven mesta oziroma vasi. Trenutno v MONM beležimo 36 javno dostopnih
defibrilatorjev. Za vzdrževanje in usposabljanje tako uporabnikov kot tudi prvih posredovalcev
skrbi ZD NM. Pobudo po širitvi defibrilatorjev podpiramo, zato se bomo še naprej trudili
pridobivati sredstva za nabavo le teh iz virov kot so javni razpisi, donacije... Na letni ravni jih
bomo poskusili pridobiti do 5.
4. Projekt »Rudi« - zagotovijo se naj potrebna sredstva za zamenjavo sedanjega vozila
s prostornejšim vozilom Kangu ali druge znamke vozilom ( v sedanje vozilo zaradi
gibalnih ovir oz. starosti težko ali ne morejo vstopati ).
Opredelitev župana in OU
MONM se je v juniju prijavila na razpis »LAS DBK« s projektom »Okolju prijazna in
prebivalcem varna mobilnost«, ki vključuje nabavo avtomobila Kangoo za prevoze tistih
ranljivih skupin prebivalstva, ki javnega prevoza zaradi različnih ovir ne morejo uporabljati.
Projekt je še v potrjevanju pri pristojnih inštitucijah.
5. V primerni organizacijski obliki se naj zagotovijo sredstva ( potrebna so minimalna
ali sploh niso potrebna ) za ustanovitev novega področja ( referata ) za starejše na
občini ( lahko med obstoječimi uradniki določiti na primer vsaj dva dni na teden ure
za pomoč starejšim )
Opredelitev župana in OU
V tem trenutku ne občini ne razmišljamo o posebnem referatu in s tem tudi referentu za
starejše. Na MONM že sedaj v Uradu za družbene dejavnosti nudimo vsem občanom
informacije in pomoč, ki jo potrebujejo.
6. Proučiti pa je nujno tudi zaposlovanje na področju civilne družbe kljub temu, da
država o tem molči. Javna dela naj postanejo večji zaposlitveni bazen, v katerega
bodo vključene brezposelne osebe, ker gre za ohranitev delovnih navad, koristnosti
in samozavest teh oseb. Občina naj v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje,
krajevnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami pripravi nabor javnih del, s
katerimi bo nadomestila sedanje zunanje izvajalce, ki jih plačuje za čiščenje javnih
površin, sprehajališč, brežin, košnja trave in podobno. Vsak, ki dobi socialno
pomoč, bi moral del te povrniti z delom.
Opredelitev župana in OU
Izbor programov javnih del kot tudi sofinanciranje za udeležence programov javnih del in
merila za oblikovanje kvot sredstev javnega povabila za izbor programov javnih del določa
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del. MONM podpira javna dela, zato
ima zanje v letošnjem letu zagotovljena sredstva v višini 115.000 EUR za druge
organizacije v MONM (49 javnih delavcev) in 78.000 EUR za 7 javnih delavcev za MONM.
7. Uvede se naj brezplačni prevoz za upokojence in šolarje. Javni prevoz je potrebno
približati potrebam občanom in povečati frekvenco linij, če res hočemo izboljšati
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onesnaženost zraka. Vozni redi naj bodo pregledne oblike, v berljivi velikosti, kar
nič ne stane. Za sofinanciranje naj se občina poveže z lokalnimi podjetji, ki bi
namesto plačevanja delavcem prevoz na delo, karte kupili od občine po ekonomski
ceni za vse, ki stanujejo na območju mestnega javnega prevoza. Ob tem izrekamo
pohvalo našemu Uradu za prostor in razvoj oz. vodji dr. Iztoku Kovačiču za njegovo
sodelovanje za zagotovitev lažje berljivih napotkov na parkirnih avtomatih.
Opredelitev župana in OU
V delu, ki se nanaša na dostopnosti javnih prevozov občanom, MONM odgovarja, da je v
izvedbi študija pametnega trajnostnega sistema javnih prevozov v Mestni občini Novo
mesto, v okviru katere bo nastala dopolnitev obstoječega sistema javnega potniškega
prevoza, ki bo tako podprt tudi s sodobnimi pametnimi tehnologijami.
Na podlagi študije bo v letu 2020 predvidoma postavljen sistem »prevozov na klic«, ki bo
odgovarjal neposredno na mobilnostne potrebe občanov, morda v prvi vrsti ravno
upokojencev. V delu, ki pa se nanaša na brezplačni prevoz za upokojence in šolarje pa
MONM odgovarja, da se pripravlja zakon, ki naj bi urejal področje brezplačnih javnih
prevozov, zato bo predlagana pobuda obravnavana po sprejemu zakona.
8. Po vzoru nekaterih občin bi bilo primerno zagotoviti popuste za upokojence za
obisk kulturnih in športnih prireditev, uporabo telovadnic in drugih objektov v njeni
lasti.
Opredelitev župana in OU
Ugodnosti za vse občane, v okviru javnih storitev, ki jih omogoča Mestna občina Novo
mesto, predvidevamo ob postopnem uvajanju sistema Mestne kartice, ki bo lansirana
predvidoma v začetku naslednjega leta. V prvi fazi bodo storitve Mestne kartice
namenjene predvsem mobilnosti – javnemu potniškemu prevozu in parkiranju, v naslednjih
fazah pa tudi razvoju drugih storitev. V sistemu je bila tudi predvidena možnost
identifikacije uporabnikov kartice, ki imajo status upokojenca.
9. Odbor predlaga, da se za delovanje društev upokojencev zagotovi vsaj 10 EUR na
člana na letnem nivoju in prostore, v katerih naj bil nameščen računalnik in tiskalnih
za potrebe DU. Ta DU opravljajo izjemno pomembno delo, ki ima dolgoročno vpliv
na zdravje teh ljudi, zmanjšuje se njihova osamljenost, opravljajo na tisoče ur
prostovoljnega dela in drugo.
Če upoštevamo, da je sedaj za te namene v proračunu določeno 18.000 eur, to
pomeni na 9000 upokojencev le 2 eur letno na upokojenca, na člane DU ( v vseh DU
je okrog 5000 članov ) pa 3,6 eur na člana letno. Zato se nam zdi dvig na okrog 10
eur na člana DU povsem smiselna.
Opredelitev župana in OU
Za delovanje društev upokojencev Mestna občina Novo mesto sofinancira preko javnega
razpisa 10 društev upokojencev v višini 30.000,00 EUR. Sredstva smo povišali že v letu 2017
in sicer iz dotedanjih 18.000 na 25.000 EUR. Nato smo jih ponovno povišali v letu 2019 na
30.000 EUR. Ocenjujemo, da ta sredstva zadostujejo za pokritje materialnih stroškov, ki jih
imajo društva za svoje delovanje. Za sofinanciranje vsebin na področju starejših pa bomo tudi
letos namenili več sredstev, predvsem na področjih konkretnih programov za starejše.
10. Odbor predlaga, da DU Novo mesto kot najštevilčnejšemu društvu je treba iz
proračuna zagotoviti za Center dnevnih aktivnosti »Hišo sožitja«, 20.000 EUR letno,
saj s svojim medgeneracijskim programom preprečuje socialno izključenost 1.700
udeležencem, z vključevanjem mladih pa gradi most med generacijami.
Podrobnejšo utemeljitev vam je to DU posredovalo posebej.
Opredelitev župana in OU
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MONM podpira delovanje Hiše Sožitja, zato smo v ta namen sredstva na tej postavki v letu
2019 povečali, in sicer iz 16.000,00 EUR na sedanjih 18.000,00 EUR. Za leti 2020 in 2021 pa
jih povečujemo na 20.000 EUR.
12. Odbor predlaga, da občina v letu 2020 prične z aktivnostmi za pridobitev certifikata
Starejšim prijazna občina ( mesto ). S tem se bo pridružila več mestnim in drugim
občinam, ki tak certifikat že imajo. Naša občina je 09. 12. 2016 že pridobila certifikat
Mladim prijazna občina. Tedaj se je zavezala, da bo področje mladih še naprej
uspešno sistemsko urejala. Taka potreba obstaja tudi za bistveno večjo skupino
soobčanov – starejših.
Opredelitev župana in OU
Pobudo sprejemamo.
13. Odbor predlaga, da se v letu 2020 v proračunu zagotoviti vsaj 10.000 eur za
pričetek projekta e –oskrbe. V letu 2021 se naj ta znesek zviša najmanj na 15.000 eur
po predlogu projektnega sveta za boljšo kakovost življenja starejših
Opredelitev župana in OU
Projekt je že v realizaciji.
14. Sedanji člani DU in njihovi predhodniki so 25 let plačevali samoprispevek za
gradnjo telovadnic, objektov zdravstva, šol, vrtcev, cest, vodovoda …, tk naprav
težko razumejo, da morajo uporabo šolskih telovadnicplačvevati. Predlagamo, da
se jih oprosti plačevanja najemnine za določene ure na teden.
Opredelitev župana in OU
Pojasnjujemo, da skladno z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23) zagotavljamo starejšim redno vadbo, ki jo
sofinanciramo preko javnega razpisa na področju rednega delovanja društev upokojencev.
Dodatno preko javnega razpisa na področju Športa starejših sofinanciramo tudi uporabo
športnih površin za športne programe starejših.
Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti
Pobuda, da se v predlog proračuna za leto 2020 planira 10.000,00 eur v namen priprave
idejnega osnutka ustanovitve socialnega podjetja, kot podlago za postopke
ustanavljanja.
Opredelitev župana in OU
MONM podpira idejo ustanovitve socialnega podjetja, vendar ocenjujemo, da bi bil za
ustanovitev le-tega najbolj primeren kakšen zavod, društvo ali javno podjetje (npr. Komunala).

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
1) Predvidene so nadaljnje ureditve obrtnih con s komunalno infrastrukturo. V obrtni
coni Cikava je predvidena ureditev meteorne kanalizacije v letu 2021. Odbor za
gospodarstvo predlaga, da se do druge obravnave proračuna posreduje
informacija, koliko teh površin se predvideva realizirati v letih 2020 in 2021.
Opredelitev župana in OU
V proračunu je upoštevano, da se na območju cone Cikava uredi 5,34 ha novih površin ter
ustrezno rekonstruira obstoječa infrastruktura, da bo možna nadaljnja širitev priti jugu, kjer je
še cca 70 ha prostih zemljišč za namen industrije.
ALENKA MUHIČ
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Sočasna gradnja GJI MONM z izgradnjo 3. razvojne osi jug, 1. in 2. etapa, od
priključka na AC do priključka OSredek
 Kljub medsebojnim dogovorom med DARS in MONM, glede usklajene gradnje
gospodarske javne infrastrukture, MONM v predlogih proračunov nima
zagotovljenih sredstev za te projekte. Na postavki Mestna obvoznica in navezava na
3. razvojno os samo 1.000 EUR!
Opredelitev župana in OU
MONM in DARS še nimata podpisanega »Sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij v
zvezi z izgradnjo hitre ceste na odseku od priključka Novo mesto vzhod do priključka
Osredek -1. in 2. etape 3. razvojne osi jug in sočasno izvedbo del« zato finančne
obveznosti še niso usklajene.
- V katerih postavkah in NRP-ju je zajeta projektna dokumentacija za meteorno
kanalizacijo območja PSC Brezovica (NM/12-OPPN-1) do izpusta v reko Krko?
Opredelitev župana in OU
Meteorna kanalizacija je del proračunske postavke 2311063021 Vodovod in kanalizacija
Ždinja vas.
1.

V katerih postavkah in NRP-ju je zajeta kolesarska steza in pločnik ob
Belokranjski cesti?
Opredelitev župana in OU
Sredstva za pripravo osnovne projektne dokumentacije (IDZ) so zagotovljena na postavki
2312045103 Urejanje kolesarskih stez.
-

Kje je zajeto vodovodno omrežje od Avšičeve ulice in nato vzporedno s
Šentjoško cesto do deviacije 1-9a, priključek za PIC Cikavo?
Opredelitev župana in OU
Sredstva za pripravo osnovne projektne dokumentacije (IDZ) so zagotovljena na splošni
postavki.
-



LC Ragovo – Krka – predvideno 1.600.000 EUR investiranja gradnje s strani
sovlagateljev. Za 2020 in 2021 je predvideno za projektno dokumentacijo 50.000
EUR. Kaj je z odkupi in z gradnjo? Kakšna zagotovila ima občina glede investiranja
celotne investicije?
V kolikor jih nima, je takšno planiranje nerealno! MONM naj predvidi v letih 2020 in
2021 zadostna lastna sredstva, da bo lahko izvedla javno naročilo za izvajalca in
izvedla rekonstrukcijo te ceste.
Opredelitev župana in OU
Rekonstrukcija lokalne ceste je potrebna zaradi izgradnje 3. razvojne osi, saj ta cesta
predstavlja glavni gradbiščni dostop. Menimo, da za izvedbo projekta ni potrebno
zagotavljati lastnih sredstev saj to obveza tistega, ki posega v prostor (investitorja - DARS
d.d.).



Glede na predvideno gradnjo 3. razvojne osi v naslednjem letu je nesmiselno
odpirati gradbišča na glavni cesti – Andrijaničeva, Belokranjska, saj bodo takšni
ukrepi hromili že tako slabe prometne razmere na tej cesti. Še posebej, če bo na njej
potekal še gradbiščni promet 3. razvojne osi.
Glede na navedeno me zanima, v kakšni fazi sta projekta križišče Žabja vas in
Tabletka - razširitev krožnega križišča? Ali je že izbran izvajalec gradnje?
V kolikor izvajalca gradnje še ni, naj se v NRP-ju naredi zamik teh dveh investiciji
glede na NRP države, lastni delež za ta dva projekta v višini (145.000 EUR Križišče
Žabja vas in Tabletka 435.000 EUR, pa naj se nameni za gradnjo vodovodne in
kanalizacijske infrastrukture
Opredelitev župana in OU
12

Oba zgoraj navedena projekta se izvajata na državnih cestah, za katere je zadolžena
DRSI, občina tu sodeluje samo kot sofinancer. Glede na zadnje razgovore na DRSI se bo
rekonstrukcija križišča Žabja vas izvedla po izgradnji 3. razvojne osi, saj trenutno ni možno
zagotoviti ustreznega obvoza. Rekonstrukcija krožišča Tabletka bi morala biti izvedena že
v letu 2019 vendar DRSI ni zagotovila potrebnih sredstev. Menimo, da je rekonstrukcija
krožišča Tabletka nujna pred začetkom gradnje na 3. razvojni osi saj bo to povečalo
pretočnost najbolj obremenjenega dela cestnega omrežja v času gradnje. DARS d.d. še
vedno ni predstavil prometne študije, ki bo predvidela prometne tokove v času gradnje in s
tem opredelila obremenjenost posameznih križišč in cest, na podlagi katerih se bo MONM
lahko opredelila do primernosti navedenih investicij.
2. Projekti v državno cestno in kolesarsko infrastrukturo - Neusklajenost veljavnega
NRP države (v priponki) s predlogom NRP MONM za obdobje 2020-2023


Južna povezovalna cesta Regrške Košenice – Belokranjska – v 2021 predviden
odhodek 4.485.000 EUR, od tega 4 mio EUR država? Ta cesta ni bila nikoli planirana
kot državna cesta in je ni v NRP-ju države. Prav tako za njeno umeščanje še ni
sprejet OPPN. Čemu služi zagotovitev lastnih sredstev 25.000 EUR v letu 2020 in že
kar 485.000 EUR v letu 2021?
Prosim za pojasnilo. Prav tako prosim za posredovanje s sklepom potrjenega DIIP-a.
Takšna realizacija glede na trenutno stanje je nerealna. Ta sredstva (500.000 EUR)
naj se prerazporedi na projekte, ki imajo pogoje za gradnjo.
Opredelitev župana in OU
Lastna sredstva so zagotovljena za pripravo prostorske, investicijske in projektne
dokumentacije v letih 2020 in 2021. Investicija bo predvidena iz lastnih sredstev po pripravi
in sprejetju OPPN, kar je predvideno v naslednjih dveh letih.



Zakaj MONM nima postavke za zahodno obvoznico? V državnem proračunu
navedeno sof MONM v 2020 v višini 97.205 EUR? Kako bo MONM zagotovila
sredstva za sočasno naročanje projektne dokumentacije za GJI lokalnega pomena?
Opredelitev župana in OU
DRSI na tem projektu še ni pričela z javnim natečajem za most čez Krko, prav tako še ni
potrjena projektna naloga za projektiranje trase, zato menimo da v letih 2020 in 2021
sredstev ni potrebno zagotavljati. Tečejo pa aktivnosti, da DRSI izvaja svoje naloge v
skladu s podpisanim sporazumom in ko bo izvedba omogočena bo MO NM zagotovila
ustrezen lastni delež. DRSI ima v nasprotju s podpisanim sporazumom večino sredstev
zagotovljenih po letu 2025.



Država v NRP nima predvidenega sof za cesto Topliška c. - križišče Drska - pok.
Srebrniče, predvideno je kar 1.520.000 EUR sof s strani države za celotno
investicijo, MONM pa zagotavlja v letu 2021 kar 130.000 EUR lastnih sredstev.
Opredelitev župana in OU
DRSI ima zagotovljena sredstva v skupni proračunski postavki.



V NRP-ju države ni niti naslednjih projektov:
- Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža"
- Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice – Škocjan«
- Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto"
Zanima me, ali ima MONM s strani države kakršnokoli zagotovilo glede financiranja
izvedbe teh treh regionalnih kolesarskih stez. Prosila bi za posredovanje dokazila.
Opredelitev župana in OU
To so projekti, ki so predvideni za sofinanciranje iz DRR-ja, prav tako ima MONM z DRSIjem podpisan Dogovor o sodelovanju, ki razdeli obveznosti med deležniki.
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Zakaj je za obvoznico Šmihel zagotovljenih samo 1.000 EUR? V letošnjem letu smo
na OS obravnavali OPPN, iz NRP-ja pa so izginila vsa sredstva za nadaljnje
aktivnosti – projektiranje, odkupe in gradnjo v NRP-ju?
Pobuda, da se za obvoznico Šmihel, vsaj za gradnjo 1. faze zagotovi sredstva za
nadaljnje aktivnosti, saj prometno rešuje preobremenjeno Šmihelsko cesto,
omogoča ureditev v območju OŠ Šmihel in direktno navezuje Šolski center.
Opredelitev župana in OU
V predlogu 6- letnega drsnega plana ima DRSI zagotovljena sredstva šele po letu 2025,
zato ni smiselno zagotavljati sredstva v okviru proračuna MONM za letu 2020 in 2021, saj
je naš delež ocenjen med 5 in 6 %. Hkrati pa bo v teh dveh letih potekala še rekonstrukcija
obstoječe Šmihelske ceste.



Kaj je z dokončanjem Šmihelske in Westrove? V proračunu 2020 zagotovljenih
samo 1.000 EUR?
Opredelitev župana in OU
Pripravljena je usklajena PN za izdelavo PZI projektne dokumentacije za cestni in
železniški del, na podlagi katere bo DRSI naročila izdelavo PZI projektno dokumentacijo,
in jo tudi v celoti financirala, zato MONM (še) ni zagotovila sredstev. Sredstva bo
zagotovila, ko bo s strani DRSI pripravljen predlog SOF-a.



Kaj je s projektom križišča Ratež?
Opredelitev župana in OU
Po dolgotrajnem usklajevanju projektne naloge z lastniki zemljišč, se bo naročila PZI
projektna dokumentacija. Skladno s 6. letnim planom DRSI je investicija predvidena v letih
2022 do 2024.



Kaj je z rekonstrukcijo ceste Birčna vas, z ureditvijo avtobusnih postajališč pri šoli
in izgradnjo pločnika od OŠ do podvoza pod železnico? Ali ima MONM izdelano
projektno dokumentacijo in pridobljena zemljišča. Zakaj se ne prične z gradnjo?
Opredelitev župana in OU
Projektna dokumentacija za oba projekta je pridobljena, realizacija AP Birčna vas je
predvidena v letu 2020, rekonstrukcija državne ceste pa v letih 2021 in 2022.

3. Neusklajenost z državnim proračunom – v državnem proračunu ni predvidenega
sofinanciranja za naslednje investicije:
- Hidravlične vodovodnega sistema – v državnem proračunu je naveden zaključek
sofinanciranja 31.12.2019. Kako lahko MONM planira sofinanciranje v letu 2020? Ali
MONM razpolaga z odločbo o sofinanciranju. Prosila bi, da se posreduje vsem
svetnikom.
Opredelitev župana in OU
MONM je prejela sklep MOP-a o podaljšanju roka.
- Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
Opredelitev župana in OU
Projekt je pripravljen za prijavo na CTN ukrep- 6.4. . V proračun RS bo uvrščen z podpisom
pogodbe s pristojnim ministrstvom. Gre za projekte z neposredno potrditvijo.
- Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice
Opredelitev župana in OU
Projekt je pripravljena za prijavo na LAS DBK 2014-2020. V proračun RS bo uvrščen z
podpisom pogodbe s pristojnim ministrstvom.
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- Vodovod in kanalizacija Ždinja vas (kar 1.920.000 EUR sof države)
Opredelitev župana in OU
Predvideno je koriščenje nepovratnih in povratnih sredstev ZFO v treh letih (2020, 2021,
2022).
- Ureditev mestnega jedra – Rozmanova ulica – 1,120 mio EUR sofinanciranja EU in
država
Opredelitev župana in OU
Projekt je pripravljen za prijavo na CTN ukrep- 6.4. . V proračun RS bo uvrščen z podpisom
pogodbe s pristojnim ministrstvom. Gre za projekte z neposredno potrditvijo.
- Sava Krka Bike – ni državnih sredstev v NRP, zakaj gradnja samo z lastnimi sredstvi
Opredelitev župana in OU
Gre za projekt državne kolesarske mreže in bo financiran s strani DRSI-ja. V proračunu
MONM so zagotovljena sredstva samo za pripravo projektne dokumentacije in odkupa
zemljišč, ki se bodo ovrednotila v okviru SOF-a.
- Brv in kolesarska pot – Irča vas , v 2021/2022 predvideno 700.000 EUR sof iz EU in
države
Opredelitev župana in OU
Projekt je pripravljen za prijavo na CTN ukrep- 4.4. . V proračun RS bo uvrščen s podpisom
pogodbe s pristojnim ministrstvom. Gre za projekte z neposredno potrditvijo.
- Brv in kolesarska pot - Loka – Kandija, v 2020/2021 predvideno 500.000 EUR sof iz
EU in države
Opredelitev župana in OU
Projekt je pripravljen za prijavo na CTN ukrep- 4.4. . V proračun RS bo uvrščen s podpisom
pogodbe z pristojnim ministrstvom. Gre za projekte z neposredno potrditvijo.
- Sistem za izposojo koles GoNM
Opredelitev župana in OU
Projekt je pripravljen za prijavo na EKO-sklad RS. Tekom priprave bo prijavljen na razpis
»Kolesarska infrastruktura - Subvencija 61SUB-LSKI19«.
- Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost
Opredelitev župana in OU
Projekt je prijavljen na LAS DBK 2014-2020 in čaka potrditev. V proračun RS bo uvrščen s
podpisom pogodbe s pristojnim ministrstvom.
4. OSTALE PRIPOMBE in vprašanja:
Zakaj neusklajenost v NRP med okvirno vrednostjo in zneskom SKUPAJ?
- Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored iz 492.500 EUR (SKUPAJ) na
830.000 EUR (okvirna vrednost);
- Brv in kolesarska pot – Irča vas, iz 1.600.000 EUR (okvirna vrednost) na
1.110.066 EUR (SKUPAJ);
- Neusklajenost je tudi na naslednjih projekti: Mestna obvoznica in navezava na 3.
razvojno os, križišče Stopiče, Pločnik Šmihel - 2. faza, Regionalna kolesarska
povezava Novo mesto – Straža, Šmihelska /Westrova, Križišče Žabja vas,
Obvoznica Šmihel, in drugih.
Opredelitev župana in OU
Okvirne vrednosti projektov in vrednosti NRP-jev bomo ustrezno uskladili.
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Kaj je s prenovo mestne tržnice?
Opredelitev župana in OU
MONM je že od leta 2014 v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za projekt prenove
mestne tržnice. MONM še vedno ni pridobila pravnomočnega gradbenega dovoljenja, zato
izvedbe projekta ne moremo predvideti.
Kaj je z GJI Šipčev hrib? (za urejanje romskih naselji kar 4 mio EUR)
Opredelitev župana in OU
Izvajanje komunalnega opremljanja zemljišč na območju OPPN Šipčev hrib je vezano na
pripravljenost lastnikov zemljišč za izvedbo parcelacije zemljišč, na podlagi katere bo občina
lahko postala lastnica delov njihovih zemljišč, po katerih je načrtovana javna dostopna cesta.
Poleg tega občina s strani vseh investitorjev oziroma lastnikov zemljišč na navedenem
območju pričakuje tudi podpis pogodbe o določitvi medsebojnih razmerij pri komunalnem
opremljanju zemljišč na območju OPPN Šipčev hrib in plačilu komunalnega prispevka za novo
načrtovano komunalno opremo, s čimer bo izkazan njihov interes za izgradnjo komunalne
opreme v skladu z določili OPPN Šipčev hrib.
Zaradi navedenega v proračunu MONM za leto 2020 in 2021 za komunalno opremljanje
zemljišč na območju OPPN Šipčev hrib ni načrtovanih sredstev. Načrtovana sredstva v letu
2020 pa so namenjena reševanju ureditve začasnega dostopa do že obstoječe hiše na
območju OPPN Šipčev hrib.
Kaj je v okvirni vrednosti Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti v višini
487.000 EUR?
Opredelitev župana in OU
Navedena vrednost predstavlja stroške dokončanja komunalnega opremljanja zemljišč,
oziroma 2. faze komunalnega opremljanja zemljišč v skladu z določili OPPN Nadomestna
gospodarska cona ob Straški cesti. Dokončanje komunalnega opremljanja zemljišč je
predvideno s sklenitvijo aneksa k pogodbi o opremljanju z večinskim lastnikom zemljišč na
navedenem območju, ki je izvedel tudi 1. fazo komunalnega opremljanja zemljišč.
Za kaj so planirana sredstva OPPN Bučna vas v višini 2.235.000 EUR?
Opredelitev župana in OU
Znesek v višini 2.235.000 EUR predstavlja ocenjeno vrednost komunalnega opremljanja
zemljišč v skladu z določili OPPN Bučna vas-vzhod/1. Komunalno opremljanje zemljišč na
navedenem območju bodo v skladu s sprejetim programom opremljanja izvajali lastniki
zemljišč na navedenem območju, sočasno z gradnjo načrtovanih objektov. Trenutno se s
strani večinskega lastnika zemljišč na navedenem območju na podlagi sklenjene pogodbe o
opremljanju z MONM že izvaja 1. faza komunalnega opremljanja zemljišč za potrebe
načrtovane individualne stanovanjske gradnje, ki je ocenjena na 1.291.458, 41 EUR.
Zakaj se ne nadaljuje z opremljanjem GC Na Brezovici – 2. faza? Okvirna vrednost
850.000 EUR, sedaj samo 35.000 EUR? Kako je z dokazovanjem kazalnikov za 1. fazo?
Ali so doseženi? Prosim za dokazilo.
Opredelitev župana in OU
Za nadaljevanje opremljanja GC Brezovica (notranje povezovanje ceste) je potrebno pridobiti
manjkajoča zemljišča oz. z lastniki zemljišč skleniti pogodbe o opremljanju. Dva od lastnikov
zemljišč na območju, ki skladno z potrjenim poslovnim načrtom zagotavljata izpolnjevanje
kriterijev sta že pričela z izgradnjo na svojem območju, zato menimo, da bodo kazalniki
izpolnjeni.
Zakaj projekt Ul. Slavka Gruma planiran kar 4 leta, glede na obremenjenost te ceste je
to nesprejemljivo. Gradnja naj se predvidi v eni gradbeni sezoni. Ali je to predvidena
izvedba?
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Opredelitev župana in OU
V letu 2020 se predvideva zagotovitev ustrezne projektne dokumentacije, ki obsega meteorno
kanalizacijo, vodovod ter rekonstrukcijo ceste z kolesarskimi površinami, gradnja pa je zaradi
obsežnosti predvidena v letih 2021 in 2022.
Investicijsko vzdrževanje cestne, kanalizacijske (240.000 EUR) in vodovodne (240.000
EUR) infrastrukture zelo podhranjeno, prav tako novogradnja vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja.
Vodovodno omrežje - Za 2020 po NRP predvideno 5.77 mio EUR odhodka, od tega 4.97
mio EUR pri Hidravličnih, 0.640 EUR pri Vodovod in kanalizacija Ždinji vasi – torej v
2020/2021 ni predvidene ene investicije v vodovodno omrežje, ki bi šla v gradnjo
Opredelitev župana in OU
Glede na obsežna vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko omrežje tekom izvedbe projekta
HIVSOOD in izvedbe hidravličnih izboljšav kanalizacijskega sistema za investicijsko
vzdrževanje niso predvidena višja sredstva namenjena obnovi in gradnji komunalne opreme.
Zakaj se prestavljajo projekti, ki so bili predvideni za gradnjo 2019/2020, v kolikor so za
njih izpolnjeni pogoji za gradnjo?
- Vodovod Gornja Težka voda
Opredelitev župana in OU
Ob upoštevanju pripombe g. Petra Kostrevca, svetnika OS MoNM, se gradnja
vodovoda predvidi za leto 2020 in 2021.
- Vodovod Gabrje – Hrušica
Opredelitev župana in OU
V letu 2018 smo zamenjali črpalko v vrtini Gabrje zato vodovodna povezava z primarnim
omrežjem ni več nujna.
- Vodovod Petelinjek – Potov vrh
Opredelitev župana in OU
Ta projekt predstavlja zadnjo fazo izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda za naselje Potov
vrh. Obnova tega dela vodovoda ni nujna saj je vodovod v dobrem stanju.
- Vodovod Brusnice – Ratež
Opredelitev župana in OU
Občina je obnovila del vodovoda v naselju Potov vrh in naselju Brusnice, zato so se izgube na
tem delu vodovodnega omrežja zmanjšale in obnova povezovalnega voda ni nujna zato je
predvidena za leto 2022.
Zakaj premiki naslednjih investicij oziroma zakaj so izginili iz NRP-ja?
- Rekonstrukcija črpališča Žaga (se premika v 2021), bila v planu 2019 100.00 EUR?
Opredelitev župana in OU
V letu 2019 smo pridobili PZI projektno dokumentacijo, ki je presegla predvidena sredstva.
Realizacija projekta je odvisna od možnosti fazne izvedbe in racionalizacij na projektu.
- Kanalizacija Paha – Herinja vas
Opredelitev župana in OU
Naselji nista uvrščeni med aglomeracije (osnutek aglomeracij MKO - leta 2019) zato izgradnja
javne kanalizacije predvidoma ne bo obvezna.
- Kanalizacija Jama in Lakovnice
Opredelitev župana in OU
V letu 2019 se bo izvedla kanalizacija za naselje Jama, ki predstavlja tudi navezovalni vod za
Gorenje in Dolenje Lakovnice.
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- Kanalizacija Uršna sela (50.000 EUR)
Opredelitev župana in OU
Naselje se bo opremilo skladno s predstavljeno strategijo o opremljanju aglomeracij na
območju MONM.
Za sanacijo in preplastitev cest je v proračunu zagotovljenih samo 300.000 EUR in
nobene investicije v temeljito rekonstrukcijo ceste, kljub temu, da je potreb zelo veliko,
po drugi strani pa imamo predvideno gradnjo naslednje peš in kolesarske poti (poleg
že naštetih regionalnih kolesarskih povezav):
- Pešpot ob Težki vodi
Opredelitev župana in OU
CPS ukrep št. 54
- Sava Krka Bike 15.000, v državnem NRP za 2020 kar 400.000 EUR
Opredelitev župana in OU
CPS ukrep št. 60
- Brv in kolesarska pot Irča vas
Opredelitev župana in OU
CPS ukrep št. 45
- Brv in kolesarska pot Loka – Kandija
Opredelitev župana in OU
CPS ukrep št. 46
- Urejanje pešpoti
Opredelitev župana in OU
Urejanje pešpoti predstavlja osnovno element CPS-ja.
- Urejanje kolesarskih stez
Opredelitev župana in OU
Urejanje kolesarskih stez predstavlja osnovno element CPS-ja.
- Kolesarska povezava Drska – Bršljin
Opredelitev župana in OU
Predstavlja navezovalni del ukrepa CPS ukrep št. 45 (Brv Irča vas)
- Pot od mlina do mlina
Opredelitev župana in OU
Pobuda interesne skupine »Pešfolk« ki zasleduje cilje CPS-ja in bo realizirana po ureditvi
premoženjsko-pravnih zadev.
- Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice
Opredelitev župana in OU
Turistična tematska pot, ki predstavlja zaokrožitev ponudbe na območju ŠC Češča vas in
povezavo s sosednjo Občino Straža, ki bo realizirana po ureditvi premoženjsko-pravnih zadev.
- Šolska pot Lešnica
Opredelitev župana in OU
Predstavlja osnovno nalogo občine o zagotavljanju varnih poti za osnovnošolce in bo
realizirana v okviru proračunskih možnosti že v letih 2020 in 2021. Je pa v tem času večja
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prioriteta na območju KS Otočec izgradnja prizidka OŠ Otočec za potrebe osnovne šole in
novega obšolskega vrtca.
Kje izkazana potreba za takšen obseg gradnje pešpoti in kolesarskih povezav? Tak
predlog v NRP ne izraža niti sprejete Celostne prometne strategije! Prosim za komentar.
Opredelitev župana in OU
Ukrepi so predvideni v akcijskem načrtu Celostne prometne strategije MONM ali predstavljajo
razvojno potrebo na območju MONM.
Prosila bi za predložitev potrjene investicijske dokumentacije za Cerod MBO. Ali se ta
projekt financira samo iz lastnih sredstev MONM, glede na prikaz v NRP-ju?
Opredelitev župana in OU (Odgovor CEROD)
Potrjene investicijske dokumentacija še ni pripravljena, je pa podjetje CeROD d.o.o., j.p. dne
18. 10. 2017 pripravilo predstavitveno gradivo »Ravnanje z odpadki v letu 2017, v času
izgradnje in po izgradnji objekta MBO na Leskovcu«, ki je bilo osnova za podpis Dogovora o
sodelovanju pri izgradnji MBO Dolenjske in Bele krajine, ki so ga občine podpisnice podpisale
12. 04. 2018. Po tem Dogovoru oziroma Gradivu je investicija ocenjena na 5,5 mio € brez ddv
in predviden delež sofinanciranja investicije s strani posameznih občin družbenic. Delež
sofinanciranja, ki odpade na MO Novo mesto je 2,7 mio €. Celotno investicijo vodi v ta namen
ustanovljeno novo podjetje. V NRP-ju je prikazan samo sofinancerski delež MONM. Trenutna
prizadevanja gredo v smeri financiranja s strani EBRD ali SID, kar pomeni, da ne bo (ali pa
bodo bistveno nižje) obveznosti iz tekočega proračuna MO NM.

III.

Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 8.
redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 3. 10. 2019

MAJA ŽUNIČ FABJANČIČ
Občinska uprava naj preveri, s katerih postavk se lahko prerazporedi sredstva tako, da
se na postavki za Programe socialnega in zdravstvenega varstva za leti 2020 in 2021
zagotovi dodatnih 15.000 €.
Opredelitev župana in OU
Za triletne socialno varstvene programe v razpisu za leto 2020 do 2022, ki je v pripravi,
namenjamo več sredstev kot v letu 2017 in pred tem. Zavedamo se, da so to programi
kontinuirane narave, ki potekajo skozi vse leto, vsak dan in uporabnikom nudijo pomoč v
socialni stiski. S tem podpiramo kvalitetne programe, verificirane preko Socialne zbornice in
sofinancirane preko MDDSZ.
DARJA ŠURLA SLADIĆ
Govori se predvsem o starejših, dobro pa bi bilo oz. da se razmisli tudi za tiste osebe s
posebnimi potrebami; npr. oskrbovana stanovanja za osebe s posebnimi potrebami v
smislu nekih stanovanjskih skupnosti, ki so v svetu že zelo v veljavi; morda bi se
uvedla kakšna posebna postavka za njih v proračunu; dober primer je Druga violina v
LJ kjer delajo osebe z Downovim sindromom in osebe, ki so lažje prizadete; dobro bi
bilo, če že ni variante, da se sofinancira zaposlovanja teh ljudi da morda pa sama
občina ustanovi nekaj podobnega za ljudi s posebnimi potrebami.
Opredelitev župana in OU
Trenutno tečejo aktivnosti, ki jih vodimo skupaj z Zvezo Sonček o vzpostavitvi stanovanjskih
enot za osebe s posebnimi potrebami, saj na prosto meso v VDC-ju Sonček trenutno čaka na
sprejem 15 oseb. Bomo pa vašo pobudo razširili še na druge deležnike, npr. VDC NM, CUVD
Draga,…
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SREČKO VOVKO
Križišče na Ratežu še vedno ni urejeno in ni doseženega soglasja z lastniki zemljišč.
Izvajajo pa se pritiski na lastnike. Kdaj se bo začelo preprojektiranje in nato izgradnja?
Opredelitev župana in OU
Za križišče na Ratežu je narejena in potrjena nova projektna naloga (marca 2019), v kateri so
upoštevane pripombe lastnikov zemljišč. Narejen je tudi nov geodetski posnetek. Po
ponovnem ogledu na terenu z lastniki zemljišč in njihovi potrditvi, bo naročena PZI projektna
dokumentacija. Izvedbo ima Direkcija v proračunu planirano za leti 2022 in 2023.
V proračunu za preplastitev cest je v proračunu na leto le 300.000 €, pred letom 2014 je
bilo teh sredstev znatno več. S takimi sredstvi in takim tempom preplastitev ne bomo
nikoli uredili cest,ki so zelo uničene.
Opredelitev župana in OU
Preplastitve in sanacije cest se izvajajo skladno z razpoložljivimi sredstvi. Dejstvo pa je, da je
v zadnjih letih (predvsem od leta 2016 dalje) za namen sanacij in preplastitev cest namenjenih
bistveno več sredstev, kot jih je bilo v predhodnem obdobju.

IV.

Predlogi in pripombe, podane v času javne razprave od 4. 10. 2019 do
17. 10. 2019

Peter Kostrevc, svetnik v OS MoNM, član sveta KS Bučna vas
1. Predlagam, da se v PRORAČUNU MoNM ZA LETO 2020 in 2021 postavka
2311063025 Vodovod Gorenja Težka voda, kjer so predvidena sredstva v višini 5.000
€ za leto 2020 povečajo vsaj na vrednost sredstev, ki je predvidna za leto 2021 v
višini 310.000 €. V proračunu za leto 2021 pa naj se predvidi preostanek sredstev v
višini 305.000 € za zaključek investicije. Sredstva se naj prerazporedijo po presoji
župana in občinske uprave znotraj postavke 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST. Predlog utemeljujem z nujnostjo po
zagotavljanju kakovostne in zanesljive oskrbe s pitno vodo za potrebe prebivalcev
naselja.
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Opredelitev župana in OU
Pripomba se upošteva.
2. Predlagam, da se v NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 – 2023 predvidita nova
projekta in sicer IGRIŠČE DOLENJE KAMENCE ter IGRIŠČE GORENJE KAMENJE.
V PRORAČUNU MoNM ZA LETO 2020 in 2021 naj se prav tako predvidita novi
postavki v letu 2020 in sicer IGRIŠČE DOLENJE KAMENCE in IGRIŠČE GORENJE
KAMENJE, saj so znani že vsi pogoji za nakup nepremičnin (pripravljenost
lastnikov, da prodajo nepremičnine po že dogovorjeni ceni) ter ureditev igrišč z
ustreznimi igrali oziroma športno opremo. Za novi proračunski postavki naj se
sredstva prerazporedi znotraj postavke 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST po presoji župana in občinske uprave.
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Predlog utemeljujem s tem, da krajani KS Bučna vas (še posebej otroci Dolenjih
Kamenc in Kamenja) nimajo primerne površine zunaj prometnic na katerih bi lahko
vadili oziroma izvajali različne športne dejavnosti (nogomet, košarka,…). Predlog je
še posebej utemeljen iz razloga varnosti ter ravnovesja v primerjavi z infrastrukturo,
ki se zagotavlja na območju Romskih naselij Žabjak – Brezje.

Opredelitev župana in OU
Igrišče Dolenje Kamence in igrišče Gorenje Kamenje bo MONM uvrstila v načrt razvojnih
programov, ko bo za njuno izvedbo določena ustrezna namenska raba v Občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto. Obe lokaciji sta trenutno v postopku
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto.

LUKA REMS
Pobuda za označitev nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena.
Zakon o varstvu kulturne dediščine
(ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08,
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) v 1.
odstavku 58. člena določa, da se z
namenom
izboljšanja
dostopa
javnosti
nepremični spomeniki označijo.
Označevanje se opravi, kadar to ni v
nasprotju s koristmi varstva in
drugimi javnimi koristmi. Na podlagi
3. odstavka 58. člena ZVKD-1 je bil
sprejet Pravilnik o označevanju
nepremičnih kulturnih spomenikov
(Pravilnik, Uradni list RS, št. 57/11)3.
Slika 1: Primer oznake spomenika v Šmarjeških Toplicah

1. odstavek 2. člena Pravilnika določa, da mora biti vsak spomenik zaradi boljše
prepoznavnosti označen z oznako spomenika. Izjemoma se ne označujejo posamezni
arheološki ali drugi spomeniki, kadar tako določa akt o razglasitvi in je to nujno zaradi
načina varovanja spomenika ali njegovih delov (6. odstavek 2. člena). Vsebina oznake
spomenika je predpisana v 3. členu Pravilnika. Natančna oblika, velikost, materiali,
tipografija, razpored vsebine in predpisana tehnična izhodišča za način postavitve in
uporabe tabel so opredeljeni v Priročniku za označevanje nepremičnih kulturnih
spomenikov (Ministrstvo za kulturo, december 2010).4
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Mestna občina Novo mesto vse od uveljavitve Pravilnika leta 2011 nepremičnih
kulturnih spomenikov ni označila z oznako spomenika, je pa Zavod za turizem Novo
mesto leta 2012 v sklopu projekta Evropska prestolnica kulture v starem mestnem jedru
postavil več pojasnilnih tabel, ki vsebujejo kratka pojasnila o zgodovini in lastnostih
izbranih spomenikov.5 V skladu z 8. členom Pravilnika so pojasnilne table dodatna
možnost in niso obvezne.
Nepremične kulturne spomenike lokalnega pomena je treba označiti ob prvi večji
prenovi spomenika, najpozneje pa do konca leta 2021 (1. odstavek 11. člena
Pravilnika).1 V skladu z 2. odstavkom 11. člena Pravilnika table za nepremične kulturne
spomenike lokalnega pomena naroči in financira občina, ki je razglasitev sprejela.
Mestna občina Novo mesto je leta 2016 sprejela Odlok o razglasitvi nepremičnih
kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 30/16).5 Vsebuje večje število nepremičnih kulturnih
spomenikov, ki jih bo potrebno tudi označiti.
Menim, da je treba pristopiti k aktivnostim za označitev nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena.8 V sklopu javne razprave proračunskih dokumentov
dajem pobudo, da se že v proračunih za leti 2020 in 2021 predvidi finančna sredstva za
potrebe označitve. Projekt se lahko izvaja fazno, in sicer po smiselnih zaokroženih
celotah (npr. staro mestno jedro, Kandija, podeželje itd.).
Z označevanjem nepremičnih kulturnih spomenikov ne gre več odlašati. Označitev je
izjemnega pomena, saj se tako seznanja ljudi s kulturno dediščino ter krepi njen pomen
v družbi. Ni odveč poudariti, da država ravno sedaj izvaja obsežen projekt označitve
nepremičnih kulturnih spomenikov državnega pomena, v sklopu katerega bosta v
Novem mestu označeni mestna hiša (rotovž) in narodni dom.
Opredelitev župana in OU
Pobuda se sprejme. V okviru načrtovanih proračunskih sredstev za leti 2020 in 2021 na PP
05086002 Akcije zaščite kulturne dediščine bo občina del sredstev namenila za postavitev
tabel za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena.
UROŠ LUBEJ, svetnik v OS MONM, svetniška skupina Solidarnost Novo mesto
A. PREDLOGI
I.
Nadgradnja obstoječega financiranja projektov krajevnih skupnosti: predlagam
povišanje sredstev za projekte krajevnih skupnosti in spremembo načina financiranja
le-teh po načelu participativnega proračuna. Sredstva naj se v letu 2021 povišajo na
1.000.000, v letu 2020 pa znižajo na 0. V okviru teh sredstev naj se zagotovi tudi
sredstva za participativni proračun za mlade (v višini 40.000).
Sredstva naj se zagotavljajo v dvoletnih ciklih. Sredstva naj se investirajo po načelih
participativnega proračuna.
Namesto sedanjih 300.000 letno predlagam, da se krajevnim skupnostim nameni v dveh
letih skupaj 1.000.000 evrov. Pri tem je postavka v letu 2020 v višini 0, v letu 2021 pa v
višini 1.000.000. Sredstva se razdelijo v pravičnih deležih med krajevne skupnosti, npr.
po kriteriju števila prebivalcev. Posebno skupino tvorijo mladi, ki jim pripada 1/24 vseh
sredstev.
Načelo participativnega proračuna pomeni, da krajanke in krajani predlagajo projekte in
o njih potem tudi odločijo z glasovanjem. Pred glasovanjem predloge preuči občinska
uprava in v sodelovanju s sveti krajevnih skupnosti izloči vse tiste, ki niso skladni s cilji
in zmožnostmi občine. Predlagatelj predlogov je lahko tudi svet krajevne skupnosti
1 V novem pravilniku (glej opombo, št. 3) bo rok za postavitev tabel delno popravljen in usklajen s
finančnimi in organizacijskimi zmožnostmi občin.
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(kakor seveda tudi člani svet posamezno). Predlogi in glasovanja se izvedejo v letu
2020, izvedba projektov je v letu 2021.
V prejšnjem mandatu je Mestna občina Novo mesto naredila korak naprej v
vključevanju krajevnih skupnosti v odločanje. Zgoraj predstavljen predlog pomeni
naslednji korak, ki bo še povečal kakovost življenja občank in občanov, še bolj povezal
lokalne skupnosti, okrepil participacijo, vključenost in demokracijo, hkrati pa bo v
procese (političnega) odločanja pritegnil tudi mlade.
Ker morajo biti predlogi proračunsko uravnoteženi predlagam, da se sredstva za
povišanje črpajo iz postavke investicije, postavke mladi, postavke nakup nepremičnin
ter seveda iz postavke projekti krajevnih skupnosti.
Prikaz izvajanja enega dvoletnega cikla nadgradnje obstoječega koncepta financiranja
projektov krajevnih skupnosti po načelih participativnega proračuna:

KRAJENKE IN
KRAJENI TER MLADI
PREDLAGAJO
PROJEKTE

OBČINSKA UPRAVA
PREGLEDA
PREDLOGE IN IZLOČI
NEUSTREZNE

GLASOVANJE O
PREDLOGIH

IZVEDBA
PROJEKTOV

Opredelitev župana in OU
Sredstva na postavki »Projekti KS« se v 2. branju povečujejo na 400.000 EUR v obeh
proračunskih letih. Glede na realizacijo prijavljenih projektov KS prejšnjih let, prijave projektov,
dinamiko izvedbe projektov in njihove absorbcijske zmožnosti ocenjujemo, da so sredstva
predvidena v zadostni višini. Gre pa v pobudi za napačno predpostavko, da se sredstva za
participatorni način izvajanja proračuna zagotavljajo samo na tej postavki. Sredstva v okvirni
višini 500.000 EUR so zagotovljena tudi na PP vseh 23-ih krajevnih skupnostih, ter del
sredstev v višini nekaj 100.000 EUR tudi na drugih postavkah (Vzdrževanje občinskih cest,
Vzdrževanje javne razsvetljave itd.). Vsi ti zneski skupaj tvorijo finančno podlago za projekte,
ki jih opredelimo po načelu od spodaj navzgor.
II.
Popolna transparentnost občinskega proračuna in izvajanja posameznih
pomembnejših investicij. Predlagamo sredstva (10.000 evrov) za nadgradnjo aplikacije
polne transparentnosti občinskega proračuna po zgledu sodobnih mest. Obstoječa
aplikacija je pomemben korak naprej pri preglednosti občinskega proračuna, vendar še
ne omogoča polne preglednosti. Predlagamo nadgradnjo sistema, ki bo prikazoval
porabo do končnega porabnika. Predlagamo, da se ustrezno znižajo sredstva za
obveščanje javnosti. Predlagamo tudi sredstva za aplikacijo (10.000 evrov), ki bo
javnosti (in odločevalcem) omogočala vpogled v tek posamezne investicije, tako z
vidika finančne kot tudi časovne realizacije glede na plan.
Opredelitev župana in OU
Mestna občina Novo mesto popolno transparentnost občinskega proračuna in izvedbe
investicij s finančnega, časovnega in vsebinskega vidika zagotavlja z javno kontinuirano
objavo vseh informacij in gradiv ter z uporabo tako digitalnih kot klasičnih komunikacijskih
pristopov, ki dosegajo tudi občane, nevešče uporabe sodobnih orodij za dostop do informacij.
Prav tako se za naprednejše uporabnike poslužuje prikaza realizacije občinskega proračuna
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prek spletne aplikacije, ki je nastala na pobudo svetnika Uroša Lubeja, ki je sodeloval v celotni
fazi nastanka aplikacije. Hkrati pa so vse posamične odhodkovne transakcije, zajete v
občinskem proračunu, vidne v aplikaciji Erar Komisije za preprečevanje korupcije.
III.
Sredstva za snemanje sej občinskega sveta. Predlagamo snemanje sej občinskega
sveta, s čim se zagotovi večja transparentnost delovanja Mestne občine Novo mesto.
Podobno prakso uvajajo na Mestni občini Ptuj, kjer je postavka v višini 15.000 evrov –
toliko predlagam tudi sam. Predlagam, da se Novo mesto v zameno za večjo
transparetnost odpove enemu od podžupanskih mest (ni videti, da bi naša občina
potrebovala tri podžupane), preostanek sredstev pa naj se zagotovi iz postavke »delo
svetniških skupin« ter sredstev za obveščanje javnosti.
Opredelitev župana in OU
Mestna občina Novo mesto transparentnost delovanja občinskega sveta zagotavlja z javno
kontinuirano objavo vseh informacij in gradiv, povezanih s sejami občinskega sveta, ter z
uporabo tako digitalnih kot klasičnih komunikacijskih pristopov. Seja se zvočno snema,
celoten posnetek pa je objavljen po vsaki seji, na sejo so vabljeni mediji, ki jim je dovoljeno
snemanje ves čas trajanja seje in se jih tudi redno udeležujejo, sklic seje je javno objavljen na
spletnih straneh in družbenih omrežjih, kar pomeni, da se je lahko udeleži vsakdo, ki to želi,
občinska služba za odnose z javnostmi pa po vsaki seji pripravi tudi povzetek seje, ki je
objavljen na vseh komunikacijskih kanalih občine in poslan medijem. Zagotavljanje javnosti in
transparentnosti delovanja občinskega sveta tako nikoli ni bilo okrnjeno. Glede na to in z
upoštevanjem ocenjene gledanosti nadgradnja z video snemanjem ne bi pomenila zadostne
dodane vrednosti, da bi stroški snemanja, obdelave in hranjenja posnetkov upravičili namen.
IV.
Aplikacija po vzoru portala predlagaj-nm.si. Sredstva v višini 1000 evrov za namen
aplikacije za preprosto vlaganje prostorskih pobud prek spleta. Pobude se lahko
nanašajo na napake na obstoječi infrastrukturi oziroma za njihove izboljšave ali pa gre
za nove predloge. Sredstva naj se zagotovi z zmanjšanjem postavke »obveščanje
javnosti«. Portal predlagaj-nm.si je dokaz, da občanke in občani želijo sodelovati z
Mestno občino Novo mesto pri dvigovanju kakovosti življenja – v samo nekaj mesecih
po odprtju portala predlagaj-nm.si je bilo s strani občank in občanov vloženih skoraj
200 pobud. Vendar taka aplikacija ne more biti skrb občinskega svetnika, ampak je to
naloga občinske uprave.
Opredelitev župana in OU
Mestna občina Novo mesto podajanje pobud na predlagan način že omogoča prek
uporabniškega
vmesnika
Prostorski
informacijski
sistem
občin
–
PISO
(http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?), spletne povezave »stik z upravo«
(https://www.novomesto.si/sodelujte/stik-z-upravo/), e-naslovov kabinet@novomesto.si in
mestna.obcina@novomesto.si ter družbenih omrežij.
V.
Mestni park. Novo mesto potrebuje mestni park, saj je eno redkih večjih mest, ki
tovrstnega parka nima. Park je potrebno vzpostaviti na območju Novega trga, kjer se je
odprl prostor, potem ko je bila porušena stavba nekdanje občine. Sredstva naj se
zagotovijo v okviru postavke nakup nepremičnin.
Opredelitev župana in OU
Mestna občina Novo mesto uradno mestnega parka res nima je pa ena izmed redkih občin v
Sloveniji, ki ima v okviru mesta razglašenih več mestnih gozdov, med njima sta Portoval in
Ragov log, v neposredni bližini mestnega jedra, ki prevzemata tudi funkcijo mestnega parka.
Območje porušenega objekta Novi trg 6 je bilo vedno načrtovano za gradnjo nadomestnega
objekta in nikoli za vzpostavitev parka, zato se predlog ne upošteva. Poudarjamo pa, da se
del obstoječe zelene površine pred KC Janeza Trdine ohranja.
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VI.
Kolesarska infrastruktura. Izgradnja štirih ključnih vpadnic v središče mesta:
Ljubljanska cesta, Seidlova cesta, Šmihelska cesta in Kandijska cesta). Povezave so
ključnega pomena za razbremenitev avtomobilskega prometa, zmanjševanje zastojev
na cestah, izboljšanje kakovosti zraka v Novem mestu ter drugih učinkov, ki jih
predvideva trajnostna strategija. Pobuda je bila podana v okviru 1. obravnave
proračuna v občinskem svetu. Župan je dejal, da je za to delno poskrbljeno v okviru
drugih postavk (regionalne povezave). Prosim za ustrezno pojasnilo, kdaj, kateri odseki
bodo zgrajeni in v kakšni meri to tangira štiri vpadnice (Ljubljanska c., Seidlova c.,
Šmihelska c. in Kandijska c.).
Opredelitev župana in OU
 Izgradnja kolesarske infrastrukture (manjkajoče) na Ljubljanski cesti je predvidena v okviru
projekta: Regionalne kolesarske povezave Trebnje-Mirna Peč-Novo mesto. V okviru
projekta je predvidena ureditev Ljubljanske ceste do križišča Ljubljanske ceste in
Kočevarjeve ulice. Zaključek projekta je predviden konec lete 2023.
 Izgradnja kolesarske infrastrukture na Seidlovi cesti je predvidena v okviru projekta:
Regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Šmarješke Toplice-Škocjan. V okviru
projekta je predvidena ureditev celotne Seidlove ceste od Ločenskega križišča do
Šmiheljskega mostu. Zaključek projekta je predviden konec lete 2023.
 Izgradnja kolesarske infrastrukture na obstoječi Šmihelski cesti zaradi strnjenega naselja
ni mogoča, je pa predvidena v sklopu izgradnje nove obvoznice. Ureditev kolesarske
infrastrukture (pričetek, zaključek) je odvisna od napredovanja projekta za obvoznico
Šmihel.
 Predvideva se tudi nova kolesarska in peš povezava ob Težki vodi, ki bo povezala
Kandijsko cesto z naseljem Šmihel za katero je že pridobljena projektna dokumentacija.
Gradnja te povezave je predvidena za leti 2020 in 2021.
Kolesarska infrastruktura na Kandijski cesti zaradi prostorskih omejitvenih dejavnikov, ki
omejujejo profil - konfiguracija terena in obstoječa pozidava na eni strani in vodotok reke Krke
na drugi strani, brez rušitev objektov trenutno ni mogoča. Občina na tem odseku ne
predvideva dograditev oz. spremembo trenutne ureditve, ki je glede na dana dejstva najbolj
optimalna.
VII.
Povečanje sredstev za socialne programe. Kljub višji povprečnini občina ne namenja
bistveno več sredstev za socialne programe (za pomoč ranljivim skupinam, se pravi
upokojencem, revnim, žrtvam nasilja itd.). Predlagam povišanje teh postavk na račun
nakupa nepremičnin.
Opredelitev župana in OU
Za triletne socialno varstvene programe v razpisu za leto 2020 do 2022, ki je v pripravi,
namenjamo več sredstev kot v letu 2017 in pred tem. Zavedamo se, da so to programi
kontinuirane narave, ki potekajo skozi vse leto, vsak dan in uporabnikom nudijo pomoč v
socialni stiski. S tem podpiramo kvalitetne programe, verificirane preko Socialne zbornice in
sofinancirane preko MDDSZ.
VIII.
Mestna drevesa
Predlagam vpeljavo posebne postavka – mestna drevesa. Z njo bi v proračunu skrbi za
drevesa namenili konkretna sredstva, med drugim bi bilo potrebno pripraviti kvalitetno
evidenco (kataster) mestnih dreves; pripraviti načrt vzdrževanja mestnih dreves (od
sajenja in zalivanja, do obrezovanja in odstranjevanja); zagotoviti sistematično
ozelenjevanje in odrevesenje mesta in mestnih sosesk; načrtovanje zelenih površin z
ustrezno izbiro drevja, izborom sadik, kvalitetnim sajenjem in primernim ter rednim
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vzdrževanjem. Ker so mestna drevesa dejansko funkcijo mestne infrastrukture
predlagam, da se sredstva zagotovijo v okviru sredstev za investicije ter z zmanjšanjem
postavke za nakup nepremičnin.
Opredelitev župana in OU
Pobuda je smiselno upoštevana, saj se v letu 2020 predvideva začetek projekta ureditve
mestnih dreves.
B. VPRAŠANJA
I. Mladi
 Na področju mladinskih politik je potrebno vzpostaviti infrastrukturo za
mladinski center, kjer se bo odvijalo mladinsko delo in bodo mladi lahko razvijali
svoje potenciale in interese z neformalnim izobraževanjem. Zanima me – ker iz
proračunskih dokumentov to ni razvidno – v kakšni fazi je ta projekt?
Opredelitev župana in OU
Nov Mladinski center se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom Novi trg, ki je
trenutno v fazi osnutka. Ko bo prostorski akt sprejet, bodo podani pogoji za izgradnjo novega
mladinskega centra. Hkrati se tovrstna infrastruktura zagotavlja tako na lokaciji
Zupančičevega sprehajališča kot v kletni etaži objekta Novi trg 11.


Ali in kako Mestna občina Novo mesto sofinancira ukrepe aktivnih politik
zaposlovanja za dolgotrajno brezposelne mlade in podpira mlade pri prvi
zaposlitvi in vstopanju na trg dela?
Opredelitev župana in OU
Mestna občina Novo mesto sofinancira aktivno politiko zaposlovanja za dolgotrajno
brezposelne mlade in podpira mlade pri prvi zaposlitvi in vstopanju na trg dela preko
sofinanciranja programov javnih del.
Posredno MONM podpira mlade tudi preko sofinanciranja svetovalnih in specialističnih storitev
pri Območno obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto za vse, ki prvič registrirajo svoje podjetje
in dejavnost oziroma vstopajo na samostojno podjetniško pot, kot tudi za potencialne
podjetnike. Med njimi je predvsem ciljna skupina mladih, podjetnikov začetnikov, dijakov,
študentov in drugih občanov, ki razmišljajo o vstopu v podjetništvo, s posebno pozornostjo
namenjeno sodelovanju med dolgoletno uveljavljenimi obrtniki in podjetniki - kot mentoriranje
mladih, kreacija delovnih mest in zaposlovanje. Občina sofinancira tudi razvojni program
Razvojnega centra Novo mesto "Izzivi za mlade", v okviru katerega se organizirajo aktivnosti
in srečanja za vzpodbujanje aktivnosti v smeri vključevanja v podjetniško okolje že v času
šolanja. Gre za dvig nivoja praktičnega znanja in kompetenc, ki mlade opolnomoči v smislu
lažje zaposljivosti, svoje znanje lahko izkoristijo za odprtje svojih podjetij in s tem ustvarjanje
novih delovnih mest.


Ali in v kateri fazi je priprava celostnega strateškega stanovanjskega programa
za mlade in priprava ukrepov in politik za izboljšanje bivanjskega stanja za
mlade in mlade družine?
Opredelitev župana in OU
Mestna občina Novo mesto nima sprejete stanovanjske strategije v obliki samostojnega
strateškega dokumenta, sprejetih pa je več strateških in izvedbenih odločitev, ki so podlaga za
aktivnosti, s katerimi ustvarjamo možnosti za gradnjo stanovanj in skrbimo za povečanje
najemnega sklada stanovanj. Strategija razvoja MONM 2030 v Ukrepu 3.2: »Dvigniti kvaliteto
obstoječega stanovanjskega fonda in zagotoviti ponudbo ustreznih stanovanj« predvideva
investicijska vlaganja v Javni stanovanjski fond – za gradnjo in nakupe novih stanovanj za
povečanje javnega stanovanjskega fonda ter za prenovo obstoječega fonda in infrastrukturno
opremljanje območij, predvidenih za gradnjo večstanovanjskih objektov. V ta sklop sodijo
aktivnosti urejanja prostora, komunalnega opremljanja, sodelovanja s Stanovanjskim skladom
RS in drugimi deležniki, ki v Novem mestu zagotavljamo javna najemna stanovanja.
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Aktivnosti pa se bodo bistveno okrepile, ko bodo znane ključne rešitve nove državne
stanovanjske politike. Dne 14. 10. 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor predstavilo osnutek
novega Stanovanjskega zakona, ki bo po napovedih vzpostavil sistemske pogoje za
učinkovitejše zagotavljanje najemnih stanovanj. V letu 2020 bo zato pripravljen samostojen
strateški dokument in program ukrepov, ki bo vključeval tudi mlade.


Zanima me, ali proračuna predvidevata začetek izvajanja podpornih ukrepov
stanovanjskih politik subvencioniranja obrestne mere za stanovanjske kredite
mladih in mladih družin, sofinanciranja tržnih najemnin, subvencioniranje
rekonstrukcije in izgradnje stanovanj ipd.?
Opredelitev župana in OU
Mestna občina Novo mesto ima v proračunu zagotovljena sredstva za subvencije tržnih in
neprofitnih najemnin mladim oz. vsem občanom, ki so do njih upravičeni na podlagi odločbe
pristojnega Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina v skladu s predpisi socialnega
varstva oz. Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Stanovanjskega zakona.
Dodatno je v proračunu MONM predvidena proračunska postavka, ki vključuje
subvencioniranje tržnih najemnin v mestnem jedru. Ravno tako so v proračunu predvidena
sredstva za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem
na območju Novega mesta.


Zanima me, ali proračun in v kakšni meri financira vzpostavitev pogojev za
kulturno produkcijo mladih posameznikov in kulturnih producentov s
sofinanciranjem produkcije in zagotavljanjem ustrezne infrastrukture?
Opredelitev župana in OU
Na področju kulture obravnavamo kulturno produkcijo kot celoto in producente ne ločimo po
starostnih skupinah. Na podlagi razpisov sofinanciramo dejavnosti kulturnih društev, zasebnih
zavodov, drugih kulturnih organizacij, fizičnih oseb in samostojnih kulturnih ustvarjalcev
različnih starosti. Med sofinanciranimi dejavnostmi in programi so tudi Galerija Simulaker, ki
deluje v okviru Zavoda LokalPatriot, mladinskega centra, kateremu zagotavljamo sredstva za
subvencioniranje najemnine galerije in likovni razstavni program ter glasbeno produkcijo
slovenske glasbene scene mladih skupin. Prav tako sofinanciramo dejavnost Novomeškega
simfoničnega orkestra, v okviru katerega delujejo po večini mladi glasbeniki.
V okviru posameznih kulturnih društev, kjer deluje večje število mladih (MePZ Pomlad, Pihalni
orkester Krka, Plesni studio Novo mesto, Društvo Fotopub) zagotavljamo sredstva za
izvajanje njihovih programov in projektov.


Zanima me, ali in v kakšni meri proračun zagotavlja sredstva za ustrezne
prostore za nevladne organizacije s statusom v javnem interesu na področju
mladine in ostalim organizacijam za udejanjanje mladinskih programov in
mladinskega dela?
Opredelitev župana in OU
Na področju mladine ima status delovanja v javnem interesu pet (5) organizacij, to so: Društvo
za razvijanje prostovoljnega dela, Društvo novomeških študentov, Zavod LokalPatriot,
Mladinski klub Stonoga in Društvo tabornikov RGT. Vseh pet organizacij izvaja mladinske
programe, zato so sofinancirani na podlagi triletnega javnega razpisa za obdobje 2019 – 2021
in z dodeljenimi sredstvi pokrivajo tudi stroške uporabe prostorov. Zavod Novo mesto je v
lanskem letu objavil razpis za oddajo prostorov v MC Oton na Loki, prijavila sta se tudi
Društvo Eternia in Društvo tabornikov RGT, ki sta z Zavodom NM sklenila pogodbi o
brezplačni uporabi prostorov za izvajanje njihovih programov. MK Stonoga deluje v prostorih
Krajevne skupnosti Prečna. Zavod LokalPatriot in DRPD imata tudi status mladinskega centra,
zato občina LokalPatriotu delno sofinancira stroške najema prostorov za izvajanje programov,
DRPD pa ima za prostore, v katerih deluje, sklenjeno pogodbo o brezplačni uporabi, kar
pomeni, da DRPD plačuje le materialne in tekoče stroške za uporabo le teh.
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Zanima me, ali in v kakšni meri občinski proračun zagotavlja sofinanciranje
programov in projektov za mladino, ki jih izvajajo nevladne organizacije z
večletnimi javnimi razpisi in povišati višino sredstev namenjenih za področja, ki
se niso pokrita z -obstoječimi programi?
Opredelitev župana in OU
MONM na podlagi triletnega javnega razpisa za obdobje 2019 - 2021 zagotavlja
sofinanciranje mladinskih programov organizacijam, ki izkazujejo redno delovanje
mladinskega centra. To so: DRPD, Zavod LokalPatriot, DNŠ, Društvo Eternia, Društvo
tabornikov RGT in Mladinski klub Stonoga. V ta namen imamo predvidena sredstva v višini
63.100 EUR. Za projekte na področju mladine pa imamo predvidena sredstva v višini 56.300
EUR. Ocenjujemo, da predvideni obseg sredstev za prijavljene projekte in programe
zadostuje.
II. Pešpoti
 Zanima me, kateri projekti na področju pešpoti bodo realizirani v letih 2020 in
2021?
Opredelitev župana in OU
Načrtovana je realizacija projekta »Pot od mlina do mlina« v letu 2021, projekta »Pešpot
ob Težki vodi« v letu 2021, projekta »Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice
v letu 2020, projekta »Pešaško-kolesarska pot Portoval v letu 2020 in 2021 in projekta
»Javna razsvetljava in sanacija pešpoti na Župančičevem sprehajališču« v letu 2020 in
projekta »Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored« v letu 2020. Časovni okvir
poteka projektov je v veliki meri odvisen od postopkov pridobivanja potrebnih zemljišč.
III. Mestno jedro
 Zanima me, v kakšni fazi je projekt garažna hiša pod Kapitljem?
Opredelitev župana in OU
Za projekt parkirne hiše je izdelan idejni projekt, ki ga MOMN usklajuje z lastniki zemljišč,
ob tem pa se za to območje pripravlja tudi OPPN, ki bo podlaga za nadaljnje postopke. Po
pridobitvi potrebnih zemljišč bomo nadaljevali z nadaljnjimi fazami projektiranja in
posledično izvedbe.
IV. Šport
Zanima me, ali občina namenja kakršna koli sredstva izvedbi nasalednjih projektov:
- Zunanji bazen
- Rečno kopališče na Krki
- Obnova skateparka na Loki
- Balinišče
- Čolnarna in privezi za vodna plovila, večji in manjši pomoli
- Zunanje fitnes naprave (primerne za vse starosti)
Dajem pobudo, da se s proračunom zagotovijo sredstva za te projekte.
Opredelitev župana in OU
Gradnja bazena je načrtovana v območju Športno rekreacijskega parka Češča vas, za
katerega se pripravlja prostorski akt.
V letu 2020 in 2021 se načrtuje gradnja dodatnih privezov za čolne na območju plovbne poti
na reki Krki.
Izgradnja balinišča je bila predvidena že v letu 2014, in sicer znotraj obračališča na Portovalu.
Za ta namen se je MONM s projektom prijavila na javni razpis Fundacije za šport, vendar
sredstev za izgradnjo žal ni uspela pridobiti. MO NM je kasneje ta prostor namenila izgradnji
podporne infrastrukture za ŠC Portoval in PZA parkirišča. MONM nima pravega nosilca oz.
sogovornika za nadaljnje upravljanje osrednjega balinišča, kar tudi zmanjšuje možnosti
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pridobitve ustreznih sofinancerskih sredstev. Se bo pa MO NM tudi v nadaljevanju trudila
pridobiti sredstva za izgradnjo balinišča.
MONM želi obstoječi Skatepark obnoviti skladno s trendi. V ta namen smo že izvedli ogled
sodobnega Skateparka na Vranskem. MONM bo pripravila projekt za izvedbo te investicije, na
podlagi katerega se bomo trudili pridobiti dodatna sredstva. V okviru tega bomo proučili tudi
predlog morebitne primernejše lokacije.
MONM že izvaja vse aktivnosti, ki so potrebne za ureditev rečnega kopališča na Krki, vendar
je pred izvedbo projekta potrebno izvesti kar nekaj postopkov.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v svojih priporočilih navaja, da kopanje v
površinskih vodah (rekah, jezerih in morju) priporočajo le tam, kjer se spremlja kakovost
kopalne vode, to je na naravnih kopališčih in kopalnih območjih, ki so vključena v državni
monitoring - spremljanje kakovosti kopalnih voda v času kopalne sezone. Na ostalih
nenadzorovanih površinskih vodah kopanje odsvetujejo.
Kakovost kopalne vode reke Krke na MO NM že 2 leti intenzivno spremljamo z monitoringom
(izvajalec je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano-NLZOH Novo mesto) v času
kopalne sezone po standardih državnega monitoringa. Letos je bil tudi že vložen predlog za
vključitev našega območja monitoringa reke Krke na pristojne državne inštitucije za pridobitev
statusa kopalne vode (trenutni merilni mesti sta v Žužemberku in v Straži pod jezom, ki sta
tudi kopalni območji iz seznama kopalnih voda). Kakovost kopalne vode na reki Krki MO NM
spremlja na 4 lokacijah: Brod, Loka, Mačkovec, Otočec.
Možnosti prihodnje ureditve kopališč s strani MONM na reki Krki, ko bo po statusu na območju
merilnih mest kopalna voda:
-Naravna kopališča morajo imeti upravljavca, za varnost kopalcev morajo skrbeti
usposobljeni reševalci iz vode, spremlja se kakovost kopalne vode. Območje kopališča mora
biti vidno označeno, vodne površine namenjene kopanju so ograjene. Urejeni morajo biti
dostopi v vodo in iz nje, sanitarije, prostor za prvo pomoč in za reševalca iz vode, obiskovalci
morajo imeti dostop do pitne vode.
-Kopalna območja so območja, kjer se spremlja kakovost kopalne vode, za varnost pred
poškodbami in utopitvami pa posebej ni poskrbljeno. Kopalcev nihče ne nadzoruje, vodne
površine niso vidno označene, zato se kopalci ne smejo preveč oddaljiti od obale - v rekah do
30 metrov. Lokalne skupnosti običajno poskrbijo za postavitev sanitarij in košev za smeti.
MONM skupaj s krajevnimi skupnostmi vsako leto obnavlja otroška igrišča, ob tem pa
postavlja še nove vadbene naprave, primerne za mladino, odrasle in starejše. Poleg
obstoječih vadbenih naprav, ki so na Portovalu, na igrišču na Košenicah in v ŠRC Loka, smo v
letu 2018 nove vadbene naprave postavili na naslednjih lokacijah: ob OŠ Bršljin, ob OŠ
Stopiče, v KS Uršna Sela, na igrišču na Pavčkovi ulici, v KS Prečna in v KS Birčna vas. V
letošnjem letu smo z dejavnostmi nadaljevali, nove vadbene naprave smo postavili na
sledečih lokacijah: v KS Ločna Mačkovec (za skladiščem Union), v KS Žabja vas (novi športni
park) in do konca novembra bodo postavljene tudi na Ragovski ulici v KS Majde Šilc. V letu
2020 bomo s postavljanjem vadbenih nadaljevali še v drugih krajevnih skupnostih.
ANTON PODBEVŠEK TEATER, ravnatelj Matjaž Berger
APT je na podlagi elektronskega dopisa strokovne službe Mestne občine Novo mesto
pripravil Poslovni in finančni načrt zavoda za leti 2020 in 2021.
APT je za izvedbo programa dela (plače in drugi izdatki zaposlenih, prispevki
delodajalca, izdatki za blago in storitve, izvedba produkcije: 4 lastne premiere, njihove
ponovitve in ponovitve uprizoritev iz prejšnjih let, ter gostovanja po Sloveniji in
mednarodna gostovanja, izjemni dogodki, npr. Art kino: Liffe, Filmski teden Evrope,
Informansi o sodobni umetnosti, o novomeški pomladi, itd.) za leti 2020 in 2021 v
svojem načrtu poslovanja predvidel —456.000 EUR sredstev iz proračuna Mestne
občine Novo mesto, na spletni strani Mestne občine Novo mesto pa je objavljen
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predlog proračuna v višini =389.000 EUR sredstev za delovanje APT v letih 2020 in
2021.
APT poudarja, da so že obstoječi materialni stroški (ki so nastali kot posledica
rekonstrukcije stavbe na Prešernovem trgu 3), bistveno višjih od tistih, ki so
sofinancirani s strani ustanoviteljice, hkrati pa se še zvišujejo (energetska sanacija
stavbe, zavarovanje stavbe, itd.).
Dejstvo, ki ga je potrebno nujno upoštevati, pa je tudi zakonsko povišanj plač. Tako
APT zaradi napredovanj in regresa za letni dopust, z razporejenimi sredstvi, ki so
predlagani v predlogu odloka o proračunu MONM za leti 2020 in 2021, ne more delovati,
zato podaja spodaj navedene dejstva in razlago.
Obrazložitev:
APT je Mestni občini Novo mesto predlagal za leti 2020 in 2021 spodnji finančni načrt:
Finančni plan
Realizacija 2018 Finančni
Finančni plan Finančni plan
plan 2019
2020
2021
plače, prispevki,
prispevki
delodajalca
materialni stroški
programski stroški
investicijsko
vzdrževanje*

21 1.288
33.354

252.500
36.500

276.000
40.000

276.000
40.000

18.333
104.528

24.528
108.667

32.000
108.000

32.000
108.000

SKUPAJ
367.557
422.195
456.000
Zgornie postavke APT dodatno utemeliuie z nasledniimi razčlenitvami in
obrazložitvami:

456.000

Stroški dela:
Povišanje stroškov dela izhaja iz:
•
napredovanj obstoječih zaposlenih - leto 2019: 15.900 eur bruto I. povišanje
regresa za letni dopust: 1 . 100 eur bruto zakonsko povišanje plač in napredovanja
- december 2019: 1.782 eur bruto I.
•
novozaposleni strokovni sodelavec z regresom: 24.000 eur bruto I.
SKUPAJ:
42.782 eur bruto
Iz zgoraj navedenega sledi povečanje potrebnih sredstev za prispevke delodajalca v
višini 6.888 eur.
Za vzdrževanje stavbe APT je zelo pomembna ohranitev delovnega mesta glavnega
vzdrževalca V. Za to delovno mesto je potreben strokoven kader, ki dobro obvlada več
področij: strojništvo, elektroinstalacije, elektroniko, lesarstvo itd. Ta kader je
deficitaren na trgu dela, zato APT vztraja na ponovitvah razpisov za to delovno mesto.
Izdatki za blaoo in storitve:
Stroški materiala:
Postavka
Stroški energije:
Stroški materiala za vzdrževanje:
Odpis drobnega inventarja do 1 leta:

Znesek
EUR
20.067
1.111
134
31

Stroški pisarniškega materiala in strokovne
literature:
Drugi stroški materiala:

1.615
15.066

SKUPAJ:
37.993
Skupni stroški storitev so bili v letu 2018 v znesku: 517.240 eur.
APT je v finančnem načrtu za leti 2020 in 2021 predvidel financiranje Mestne občine
Novo mesto:
•
za materialne stroške: 32.000 eur
za programske stroške
(4 lastne produkcije in postprodukcije, gostovanja po Sloveniji in mednarodna
gostovanja, itd.): 108.000 eur
SKUPAJ:
140.000 eur
Predlagamo, da se predlagana proračunska postavka za APT za leti 2020 in 2021 iz
389.000 EUR povišajo vsaj za 23.000 EUR tako, da bi skupno dodeljena proračunska
sredstva za leto 2020 za Anton Podbevšek Teater znašala =412.000 EUR. S temi
sredstvi bi APT lahko financiral vsaj dodatne stroške pri plačah iz naslova napredovanj
in regresa, ter delno dodatne stroške v zvezi z obratovanjem zgradbe, ki ima po
rekonstrukciji stavbe še dodatne površine in drugačne tehnologije in opreme.
Opredelitev župana in OU
Pobudo delno sprejmemo tako, da v okviru predvidenih sredstev za leti 2020 in 2021
zagotovimo višji znesek na področju materialnih stroškov.
KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS, predsednica Mateja Rožič
Pri pregledu predloga proračuna 2020 / 2021 nismo odkrili / smo zasledili naslednje in
predlagamo PRORAČUN
2020
2021
1.
2313045138
Južna
25.000,00
povezovalna
cesta (Regrške
4208
košenice Belokranjska c.)
Študije o
izvedljivosti
projektov,
projektna
dokumentacija,
nadzor in
investicijski
inženiring
Predlog KS
25.000,00
125.000,00
REGRČA VAS
4208
4206
4208
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Novo – predlog
KS REGRČA
VAS

2.

Rekonstrukcija
ceste - Ob Težki
vodi -

375.000,00

375.000,00

4206

4204

4208
4204

Novo – predlog
KS REGRČA
VAS

3.

Rekonstrukcija
ceste – Sveti Rok

400.000,00

600.000,00

4206

4204

4208
4204

Prilagam gradivo, ki je bilo v zadnjem času posredovano na MO NM, vključuje predlog
za rebalans, ki pojasnjuje razloge zakaj.
Naše izhodišče je bilo predvsem reševanje oziroma zagotovitev večje varnosti naših
krajanov pri udeleževanju v uličnem prometu, ki je v zadnjem času pravzaprav postav
tranzitni promet za pokrivanje ene od glavnih osi novomeške navezave vpadnic vzhod
zahod. Želimo, da kljub dolgoročnemu programu umeščanja zbirne ceste v prostor KS
Regrča vas moderniziramo, obnavljamo in saniramo obstoječo infrastrukturo /oprema z
javno razsvetljavo, pločnikom, preplastitev cestišča, postavitev ovir za umirjanje
prometa/.
Poleg navedenega bi MO Novo mesto pozvali k reševanju oziroma po večjem nadzoru
problematike priključevanja novozgrajenih objektov /glede na povečanje kvote stavbnih
zemljišč primernih za gradnjo po OPN/ na javno elektro omrežje. Pojavlja se namreč že
nekaj časa preobremenjenost obstoječega sistema.
4. V proračunu je potrebno zagotoviti sredstva tudi za naslednja dela na cestni
infrastrukturi :

PODROČJE

LETO KRAJ
2020

REGRČA nekategorizirana 1. 210m ,
VAS
pot
2. 30m

PREPLASTITVE
REGRČA
ALI
2020
VAS
ASFALTACIJA
CEST

2021

CESTA

SOFINANCIRANJE
DOLŽINA
KS (DA/NE)

REGRČA
VAS

NE

LC299031

220

NE

LC299021

200

NE

PODROBNEJŠI
OPIS
LOKACIJE
priloga 4 +
priloga 3
Nadaljevanje že
obnovljene
cestne povezave
Košenice - K
Roku, v prilogi
lokacija in
predlog poteka
hodnika za pešce
- priloga 1
Navezava na KS
Gotna vas priloga 5
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2020

REGRČA nekategorizirana 1. 210m ,
VAS
pot
2. 170m

NE

2020

REGRČA
VAS

LC299031

220

NE

2021

REGRČA
VAS

JP799184 +
LC299021

170 + 200

DA +DA

JAVNA
RAZSVETLJAVA

priloga 4 +
priloga 3
Nadaljevanje že
obnovljene
cestne povezave
Košenice - K
Roku, v prilogi
lokacija in
predlog poteka
hodnika za pešce
- priloga 1
JR do naselja
Sveti Roku, v
prilogi lokacija priloga 2,
navezava na KS
Gotna vas priloga 5

Opredelitev župana in OU
Pripombe, navedene v 1. (sprememba proračunskih sredstev na postavki Južna povezovalna
cesta), 2. (nova PP za rekonstrukcijo ceste Ob Težki vodi in 3. tč. (nova PP za rekonstrukcijo
ceste Sveti Rok) se ne upoštevajo, glede na zmožnosti proračuna za leto 2020 in leto 2021.
Pripombe, navedene v 4. tč.(zagotovitev sredstev za dela na cestni infrastrukturi) pa
odgovarjamo, da so sredstva za dela na cestni infrastrukturi zagotovljena v okviru PP
2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest. Ravno tako velja poudariti, da je
načrtovana delna rekonstrukcija ceste "Ob Težki vodi" v okviru PP 2313045108 Sanacija in
preplastitev lokalnih cest.

.

Pripravila:
Občinska uprava MONM

mag. Gregor Macedoni, l.r.
župan

Novo mesto, dne 30. 10. 2019
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