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14.
Na podlagi 61. in 61.a člena v povezavi s 7. odstavkom 96. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr., 43/11- ZKZ-C,
57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US in 14/15-ZUUJFO)
in na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21.
seji dne 30. 3. 2017 sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu
Nadomestna gospodarska cona ob Straški
cesti (SD OPPN NGC-2)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska
cona ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 117/08 in 70/14), ki jih je izdelalo
podjetje Fin Ars, d.o.o., pod številko 17/2016. Sestavlja jih tekstualni del
in grafične priloge.

2. člen
V 2. členu se v točki »B) Grafični del« v grafiki vsebinsko spremenijo
naslednji listi:
5. Zazidalna situacija, M 1:1500

6. Zazidalna situacija s prikazom poteka prerezov, M 1:1500
7. Terenski prerezi in prikaz objektov oz. ureditev, M 1:1000
8. Situacija prometne ureditve, M 1:1000
12. Situacija ureditve elektro in komunikacijskega omrežja, M 1:1000
13. Situacija komunalne ureditve, M 1:1000
14. Zbirna situacija infrastrukture, M 1:1000
15. Načrt gradbenih parcel, M 1:2000
15.a Etapnost izvajanja prostorskih ureditev, M 1:1500.

3. člen
(1) V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Na
jugozahodnem delu območja urejanja ob dostopni cesti se ukine
območje 8 - območje razstavnega prostora in območje parkirišč
vzhodno od njega, na to območje pa se razširi območje 7 proti jugu.«
Ostali odstavki se smiselno preštevilčijo.
(2) V novem četrtem odstavku 5. člena se besedilo drugega, tretjega
in četrtega stavka spremeni tako, da se glasi: »(4) Vhod v NGC na
območju rondoja oblikujeta vogala objektov 1 in 2. Za objekt 1 je
dopustna namembnost za bencinski servis, trgovino, gostinskoposlovni objekt, proizvodni ali skladiščni objekt. Objekt 1 se zasnuje
kot specifično oblikovana geometrija, ki nakazuje spremembo smeri
na območju vhoda s Straške ceste. Vzdolž Straške ceste se zasnuje niz
kakovostno oblikovanih objektov, postavljenih na gradbeno linijo ob
cesti in medsebojno poenotenih po oblikovanju in gabaritih ter uporabi
materialov.«

4. člen
V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: (3) Območje NGC se
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nahaja v vplivnem območju letališča Novo mesto iz zasnove omrežja
letališč v Republiki Sloveniji. Območje leži pod vodoravno in vzletno
ravnino letališča, ki se nad predmetnim območjem nahaja na 213
nm.v.«

5. člen
(1) V prvem odstavku 9. člena se v prvi alineji spremeni drugi stavek tako,
da se glasi: »Dovolijo se odstopanja do +- 30 % glede na predlagane
tlorise, vendar ob upoštevanju gradbene linije 1 in gradbenih mej.«
(2) V prvem odstavku 9. člena se zbriše tretja alineja.
(3) V četrtem odstavku 9. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se
glasi: »Višine objektov na območjih od št. 3 do 7 so največ (2) K + P
+ 2 in najmanj P.« Za zadnjim stavkom se doda naslednje besedilo:
»Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo
višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno
pridobiti soglasje pristojne službe za civilno letalstvo k lokaciji oziroma
izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati
v skladu z veljavnimi predpisi. Novi predmeti ali podaljški obstoječih
predmetov ne smejo segati nad vzletno ravnino letališča Novo mesto,
razen če so zakriti z drugimi, enako visokimi ali višjimi nepremičnimi
predmeti in če aeronavtična študija dokaže, da novi predmet ne bo
resneje ogrozil varnosti in rednosti zračnega prometa.«
(4) V petem odstavku 9. člena se druga alineja spremeni tako, da se
glasi: »- za objekt 2a in območja postavitve objektov od št. 3 do 7:
kote pritličij objektov so enake kot kote cest, na katere se ti objekti
navezujejo.«
(5) V šestem odstavku 9. člena se drugi odstavek spremeni tako, da
se glasi: »Objekt 1: oblikuje se kot zaključena celota, klet objekta je
nivojsko izenačena in dostopna tudi s parkirišča tovarne Adria Mobil.«
V šestem odstavku istega člena se v četrtem odstavku črta drugi
stavek, tako da se odstavek glasi: »Južna fasada objektov 1 in 2 mora
biti mestotvorno arhitekturno oblikovana, oba objekta pa morata biti
oblikovno usklajena.«

6. člen
(1) V tretjem odstavku 10. člena se zbriše besedilo v oklepaju.
(2) V četrtem odstavku 10. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Odprt prostor severno od objekta 2 je primarno v funkciji parkirišča za
osebne avtomobile (zaposleni in stranke), vendar se ureja v kontekstu
arhitekturne tipologije objektov, t.j. poslovnih zgradb (z ustreznim
tlakovanjem, deležem zelenih površin, oblikovanimi elementi javne
razsvetljave ipd.).«

7. člen
V četrtem odstavku 13. člena se prvi stavek tretje alineje spremeni
tako, da se glasi: »Dostopna cesta do območja tovarne Adria Mobil na
jugozahodu ter za napajanje objekta 1 in južnega dela območja 7.«

8. člen
V drugem odstavku 15. člena se četrti stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z osrednje ceste se proti zahodu do parkirišča tovarne Adria Mobil in
proti vzhodu odcepi dostopna cesta, ki zagotavlja napajanje južnega
dela območja OPPN (objekta 1 in južnega dela območja 7, objektov 2
in 2a ter območja 3).«

9. člen

(1) V prvem odstavku 16. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Za predvideno pozidavo v okviru Nadomestne gospodarske cone
ob Straški cesti so izvedeni: 20 kV elektroenergetski podzemni vodi,
položeni v EKK, 20 kV elektroenergetski podzemni vod, položen prosto
v zemlji in TP NGC Ob Straški cesti. Za novozgrajene objekte se na novo
položijo NN 0,4 kV kablovodi kot direktni odvodi iz transformatorske
postaje.«
(2) V četrtem odstavku 16. člena se besedilo spremeni tako, da se
glasi: »Priklop objektov do skupne priključne moči 600 kW je možen
na obstoječo TP NGC Ob Straški cesti. V primeru večjih odjemov bo
potrebno zgraditi lastne transformatorske postaje.«
(3) V 16. členu se doda peti odstavek, ki se glasi: »Trase elektroenergetskih
vodov, lokacije in tip novih TP (po potrebi) je potrebno v sklopu
projektiranja uskladiti z upravljavcem.«

10. člen
(1) V prvem odstavku 18. člena se za drugim stavkom doda nov stavek,
ki se glasi: »V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo
potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja upravljavca.«
(2) V 18. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Za trase novih
telekomunikacijskih vodov, ki bodo omogočali tudi sprejem televizijskih
programov v klasični in HD kakovosti, dostop do interneta, klasične
in IP telefonije ter izgradnjo najetih, privatnih in informacijskokomunikacijsko-tehnoloških omrežij (varnostne kamere, daljinski
nadzor…) brezžične dostopovne tehnologije (WI-FI), naj se predvidi
kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s
pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm.«
(3) V 18. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Vrsta prenosnega
medija, mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale značilnosti
telekomunikacijskega omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti
v projektnih pogojih v sodelovanju s predstavnikom upravljavca.«

11. člen
V drugem odstavku 22. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Onesnažene padavinske vode z manipulativnih površin in parkirišč se
bodo odvajale v kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob.«

12. člen
(1) V četrtem odstavku 26. člena se drugi stavek spremeni tako, da
se glasi: »Zagotovi se predčiščenje morebitnih tehnoloških voda do
predpisane stopnje pred izpustom v javno kanalizacijo.«
(2) V 26. členu se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se
glasijo: »(6) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnimi predpisi.
(7) Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, omejene z
dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj ustreznih
dimenzij. (8) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti
grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in dokazano z
atesti in preizkusi.«

KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo
ministrstvo, pristojno za prostor in druge inšpekcijske službe.
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(2) Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega
načrta se hranijo v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na
sedežu Mestne občine Novo mesto in Upravne enote Novo mesto.
(3) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

Številka: 350-43/2016
Novo mesto, dne 30. 3. 2017
							
Župan 						
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni l.r.

15.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 –
odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 - ZUJF),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 -UPB4,
14/13 - popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP), Zakona za uravnoteženje javnih
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 - skl. US, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12
- ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13,
56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A) in 15. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 21. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2018
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2018 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih
programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih
zneskih:
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KONTO

OPIS

I.
70

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ

P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

700
703
704
706

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

710
711
712
713
714

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

720
721

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

730
731

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

741

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

787

40

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

II. S K U P A J

O D H O D K I (40+41+42+43)

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

400
401
402
403
409

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE

410
411
412
413
414

SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

41

42

44.485.014
35.336.052
26.546.367

19.162.367
6.807.950
576.050
0

8.789.685

5.273.285
30.100
141.000
155.000
3.190.300

905.000

25.000
0

880.000

235.000

235.000
0

7.894.558

2.848.462

5.046.096

114.404

0

114.404

45.189.014

10.252.955

2.761.010
415.600
6.630.345
161.000
285.000

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

15.592.286

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

19.228.773

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

431
432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

43

PRORAČ.2018
v EUR

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

806.000
7.606.356
1.709.469
5.470.461
0

19.228.773

115.000

15.000
100.000

-704.000

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

0

75 IV.

44

V.

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

0
0

0

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)

2.539.000

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

1.835.000

500
550

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
IX.
= (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

2.539.000
1.835.000

0

704.000
704.000
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2. člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske
porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na
glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt
razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni
strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen
(Prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
(finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi
v okviru področja proračunskega uporabnika oziroma med podprogrami
v okviru glavnih programov na predlog vodje notranje organizacijske
enote ob predhodnem soglasju Urada za finance in splošne zadeve
odloča župan v višini do 20 %. Župan lahko v finančnem načrtu
občinske uprave brez omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru
istega programa.
Znotraj proračunske postavke med konti in podkonti lahko proračunski
uporabnik prerazporeja samostojno in brez omejitev.
Župan lahko v finančnem načrtu občinske uprave prerazporeja pravice
splošne proračunske rezervacije (zmanjšanje ali povečanje) brez
omejitev.
O prerazporeditvah, ki presegajo 20 %, lahko odloča župan, vendar
mora o tem obvestiti občinski svet.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar – junij in z
zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu in njegovi realizaciji.

5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za
proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali
zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega
zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih
financah.

6. člen
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem
stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- lastni prihodki krajevnih skupnosti, krajevni samoprispevek, vrnjena

sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93 - s spremembami in dopolnitvami), ki se
uporabijo za namen, določen v navedenem zakonu;
- prihodki turistične takse na osnovi Odloka o turistični taksi v Mestni
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/98 - s spremembami), ki se
uporabijo za namen, določen v navedenem odloku;
- prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva
iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se
uporabijo za namen, določen v pogodbi;
- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo;
- prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov;
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva
sorazmeren namenski odhodek in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v
zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov
finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Če so namenski prihodki v proračun vplačani v nižjem obsegu, kot je
izkazano v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti
samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo
v proračun za naslednje leto in se porabijo za namene oziroma projekte,
za katere so opredeljena.

7. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije,
ki ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva. O uporabi teh sredstev odloča župan.

8. člen
(Proračunska rezerva)
V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do
višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev rezerv odloča
župan in o tem obvešča občinski svet.

9. člen
(Enkratne dotacije)
Župan lahko v okviru proračunskih postavk 01 016 015 Pokroviteljstva
in 01 016 016 Dogodki – organizacija in sodelovanje odloča o enkratni
odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in
fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu
prejemniku ne sme presegati 700 EUR in ne more biti odobren za
namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz
proračuna tekočega leta.

10. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni
v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno
vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
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bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere, ne sme presegati v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika:
- v letu 2019 80 % navedenih pravic porabe in
- v letu 2020 60 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter koncesijske pogodbe.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno
vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti
za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih
pomoči, namenskih sredstev Evropske unije, namenskih sredstev
finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih
postavk slovenske udeležbe.
O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali najemu, ki jih
sklepajo neposredni uporabniki občinskega proračuna in pri katerih
lastninska pravica preide ali lahko preide z najemodajalca na najemnika,
morajo le-ti pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje
ministrstva, pristojnega za finance.
Ne glede na prejšnji odstavek neposredni uporabnik odloča o
prevzemanju obveznosti zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu
ali najemu, ki nimajo finančnih posledic, ali sprememb, ki so posledice
tečajnih razlik.

11. člen
(Spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta
razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve
projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med
veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je
dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih
projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti
odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni
načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad
20 % izhodiščne vrednosti projektov in je izhodiščna vrednost višja od
100.000 EUR.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2018 se občina lahko zadolži do višine 2.539.000 EUR za
financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje v obseg
zadolževanja.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se
občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za
obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg
zadolževanja občine.
Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima
odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu
2018 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.

14. člen
(Začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu
2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu, uporabljati pa se začne 1. 1. 2018.

Številka: 4120-3/2017
Novo mesto, dne 30. 3. 2017
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni l.r.

IV. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM IN
FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
12. člen
(Odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 na
prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine
1.000 EUR.
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16.
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in
80/16 - ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(DUL, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21.
redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Novo mesto za leto 2016
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestne
občine Novo mesto za leto 2016.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016
izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge
izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v
računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.
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KONTO

OPIS

I.
70

SKUPAJ

P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

710
711
712
713
714

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

720
721

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

73

38.822.100
33.492.636

36.844.923
32.549.263

18.294.000
6.522.350
481.020
0

18.294.000
6.522.350
481.020
0

18.272.152
6.477.299
532.731
64.149

25.297.370

95
97

95
97

25.346.331

100

100

88

88

100
99
111
0

100
99
111
0

1.000.000

1.000.000

689.401

69

69

41.020

41.020

130.121

317

317

4.062.637

4.062.637

3.411.259

84

84

2.814.190

2.814.190

2.416.632

86

86

164.642

164.642

0

0

0

164.642

164.642

0

0

0

38.145.059 38.145.059 33.681.166

88

88

99
99
84
67
33

99
98
85
67
47

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

II. S K U P A J

4.589.909
26.900
181.000
156.000
3.241.457
61.165
0

41.020
0

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

O D H O D K I (40+41+42+43)

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.248.447

0

4.589.909
26.900
181.000
156.000
3.241.457
61.165
0

41.020
0

1.248.447

0

4.319.516
28.157
91.755
147.199
2.616.304

94
105
51
94
81

94
105
51
94
81

64.879
0

106
0

106
0

130.121
0

994.627

0

71

317
0

80

0

317
0

80

0

10.454.665

9.201.722

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

15.631.600

15.702.291

15.388.018

842.416
7.579.898
1.802.209
5.163.496
0

98

92
99
101
98
0

98

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

11.668.688

11.662.873

8.829.651

76

76

330.346

325.230

261.776

79

80

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE

410
411
412
413
414

SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

431
432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

2.564.461
391.336
7.216.628
192.000
150.000
915.308
7.662.991
1.787.807
5.265.494
0

11.668.688
12.000
318.346

2.577.819
394.684
7.184.312
192.000
105.850
904.108
7.683.612
1.853.297
5.261.274
0

11.662.873
12.000
313.230

2.549.722
386.000
6.087.806
128.193
50.000

8.829.651
9.828
251.947

88

71

10.514.425

400
401
402
403
409

43

38.822.100
33.492.636

754.280

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

42

5

1.061.165

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

41

4

1.061.165

741

40

3

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

787

2

7.202.932

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

78

1

8.195.266

740

786

Indeks 3:2

8.195.266

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

Indeks 3:1

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

PREJETE DONACIJE (730+731)

730
731

Realizacija 2016
v EUR

25.297.370

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI

72

Veljavni proračun
2016
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

700
703
704
706

71

Sprejeti proračun
2016
v EUR

76

82
79

88

93
99
97
98
0

76

82
80

677.041

677.041

3.163.757

467

467

0

0

0

0

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

0

0

0

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

0

0

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

0

0

0

0

3.000

3.000

2.000

67

67

0

0

0

0

0

3.000

3.000

2.000

67

67

-3.000

-3.000

-2.000

67

67

1.175.959

1.175.959

305.758

26

26

1.175.959

1.175.959

305.758

26

26

1.850.000

1.850.000

1.728.418

93

93

1.850.000

1.850.000

1.728.418

93

93

0

0

1.739.097

0

0

-674.041
-677.041

-674.041
-677.041

-1.422.660
-3.163.757

211
467

211
467

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV.

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)

500

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
= (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
IX.
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18.

3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2016 v višini 193.261
EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2017.

4. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa,
pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter Metodologijo za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in
102/10).

5. člen

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US) in 15. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/16) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. redni seji dne 30. 3.
2017 sprejel

ODLOK
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA
O POSEBNI IN PODREJENI RABI JAVNIH
POVRŠIN V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za
leto 2016 se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

1. člen
Številka: 4103-1/2017
Novo mesto, dne 30. 3. 2017

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o posebni in
podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list
RS, št. 89/04 in 53/07).

Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l. r.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.

17.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 33/16) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 21. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel

Številka: 007-8/2017
Datum: 30. 3. 2017
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r

ODLOK
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O
KOMUNALNIH TAKSAH V MESTNI OBČINI
NOVO MESTO
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih
taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/10 - UPB).

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem
listu.
Številka: 007-7/2017 (406)
Datum: 30. 3. 2017
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r
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