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MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN
za leto 2017

II. POSEBNI DEL obrazložitev
po programski klasifikaciji
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KAZALO VSEBINE
4
01 POLITIČNI SISTEM

318.855 EUR4

0101 Politični sistem

318.855 EUR5

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor

116.835 EUR6

97.001 EUR7

19.834 EUR8

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava

15.405 EUR9

0403 Druge skupne administrativne službe

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

623.500 EUR9

4.639.144 EUR11

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 Dejavnost občinske uprave

635.447 EUR12

4.003.697 EUR13

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.158.480 EUR15

28.000 EUR18

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1.158.480 EUR15

28.000 EUR17

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1104 Gozdarstvo

256.308 EUR19

141.308 EUR20

35.000 EUR22

80.000 EUR22

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1.199.391 EUR23
1.199.391 EUR24

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

14 GOSPODARSTVO

638.905 EUR8

7.039.448 EUR25

7.039.448 EUR26

165.422 EUR30

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

103.122 EUR30

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

62.300 EUR32

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

4.582.500 EUR33

4.432.500 EUR34

150.000 EUR37

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost

5.988.112 EUR38

359.000 EUR39

4.451.012 EUR42

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

67.100 EUR44

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

450.000 EUR48

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva

20.000 EUR48

430.000 EUR49

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi

1.111.000 EUR46

5.982.104 EUR51

698.000 EUR53

1.953.234 EUR54
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1804 Podpora posebnim skupinam

140.000 EUR57

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

19 IZOBRAŽEVANJE

3.190.870 EUR58

8.242.014 EUR60

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

5.934.264 EUR61

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1904 Terciarno izobraževanje

105.000 EUR67

1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

20 SOCIALNO VARSTVO

982.750 EUR65

411.000 EUR68

809.000 EUR69

1.801.878 EUR70

2002 Varstvo otrok in družine

161.000 EUR71

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga

1.640.878 EUR72

2.470.500 EUR76

2.470.500 EUR76

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

300.000 EUR77

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija

50.000 EUR77

250.000 EUR78
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II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

318.855 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih
organov lokalne skupnosti (župan in podžupan, občinski svet, odbori, komisije). Sredstva se
namenjajo izdelavi priznanj občinskim nagrajencem, zagotavljanju materialnih pogojev za
delovanje občinskega sveta in njegovih organov ter izvedba proslav ob državnih praznikih in ob
občinskem prazniku. Poslanstvo sistema je usmerjeno v kakovostno in učinkovito izvajanje
nalog ter uresničevanje zastavljenih ciljev v dobrobit občine kot celote.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Novo mesto. Občinski svet na predlog
župana in občinske uprave, v skladu z veljavno zakonodajo sprejema, strateške dokumente na
posameznih področjih dela in programe, usmerjene v razvoj občine. Prednostna naloga
občinskega sveta, v sodelovanju z matičnimi odbori, komisijami ter občinsko upravo, je priprava
dolgoročne in srednjeročne celovite strategije občine in operativni načrt njenega uresničevanja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema člani
občinskega sveta, komisij in odborov in ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni
občini Novo mesto.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem
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0101 Politični sistem

318.855 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinski svet,
župan in podžupan):
- zagotavljanje sredstev za nemoteno opravljanje nalog funkcij župana in podžupanov, ki jih
nalagajo zakoni in ostali podzakonski akti;
- zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank, sejnine udeležencem na sejah občinskega
sveta, komisij, odborov in sredstev, potrebnih za delovanje svetniških skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan,
podžupani in drugi občinski funkcionarji. Na področju delovanja občinskega sveta in njegovih
delovnih teles (odborov in komisij) so dolgoročni cilji usmerjeni v uresničevanje sprejetih
smernic občinskega sveta in političnih strank, zastopanih s svetniki v občinskem svetu.
Poglavitna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega organa lokalne skupnosti je, da skupaj z
svojimi matičnimi odbori in komisijami skrbi za uresničevanje sprejete politike na posameznih
področjih in programov finančno ovrednotenih v občinskem proračunu. Občinski svet sodeluje z
županom, podžupani in občinsko upravo, saj se le tako lahko uresničujejo zastavljeni cilji, ki
omogočajo čim boljšo kakovost bivanja ter zadovoljevanja potreb občank in občanov ter
kontinuiran razvoj občine kot celote.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtov aktivnosti v okviru dolgoročnih
ciljev političnega sistema, kar pomeni izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih
pravic. V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta, v sodelovanju z matičnimi odbori,
komisijami in občinsko upravo, priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega
uresničevanja. Aktivno zagotavljanje pomoči županu in podžupanoma pri izvajanju njihovih
nalog vodenja in zastopanja Mestne občine Novo mesto, tako znotraj meja občine kot tudi
navzven.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta - 2000 OBČINSKI SVET
01019003 Dejavnost župana in podžupanov - 1000 ŽUPAN

01019001 Dejavnost občinskega sveta

225.505 EUR

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne
občine Novo mesto. Opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jih določa na podlagi ustave, zakona
in statuta občine. Prav tako so s statutom opredeljena stalna delovna telesa občinskega sveta.
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s področno
zakonodajo oz. sprejetimi akti obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta, dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage: Ustava Republike Slovenije, Zakon o političnih strankah,
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, aktualen zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon o dostopu do
informacij javnega značaja, Statut Mestne občine Novo mesto, Pravilnik o plačah funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov, Pravilnik o oddaji
javnih naročil male vrednosti, Odlok o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta
5

PREDLOG 2017 – 2. OBRAVNAVA 17.12.2015

Mestne občine Novo mesto, Sklep o financiranju političnih strank, Zakon o uravnoteženju javnih
financ, Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Novo mesto, Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uresničevanje določil statuta in poslovnika sveta Mestne občine Novo mesto. Zagotavljanje
strokovnih in materialnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih teles. Dolgoročni cilji na
področju delovanja občinskega sveta in njegovih matičnih delovnih teles so uresničevanje
sprejete strategije in razvojnih smernic na posameznih področjih dela in življenja v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poglavitna naloga občinskega sveta je učinkovito delovanje, prav tako uspešno delovanje
odborov in strokovnih služb, s cilji uresničevanja dolgoročnih in srednjeročnih razvojnih
usmeritev na posameznih delovnih področjih. Merilo so izvedene seje občinskega sveta in
sprejeti izvedbeni dokumenti.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

93.350 EUR

Opis podprograma

Župan s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil, predstavlja in zastopa občino.
Gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov občine in
drugih odločitev občinskega sveta, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave, odloča o
upravnih zadevah na II. stopnji in izvaja naloge in pooblastila v okviru pristojnosti, ki jih
določata Zakon o lokalni samoupravi in Statut Mestne občine Novo mesto. Dejavnost župana in
podžupanov zajema podpodročja plač poklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s
stroški reprezentance, sprejemi, pokroviteljstva, odnosi z javnostmi (tiskovne konference,
sporočila za javnost, objava informacij v medijih) ter stroški za druga delovna telesa župana.
Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije; Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju; Zakon o javnih uslužbencih; Zakon za uravnoteženje javnih financ; veljaven Zakon o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov; Poslovnik občinskega sveta MO
Novo mesto; Statut MO Novo mesto.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela župana in podžupanov. Izvajanje ustreznih aktivnosti s področja
protokola, stikov z javnostmi, občinskega sveta, pravnega svetovanja in tehnične podpore pri
izvajanju nalog. Kazalniki uspešnosti so pozitivni odzivi župana in podžupanov s storitvami
protokola, stikov z javnostmi, občinskega sveta, pravnega svetovanja in tehnične podpore.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev pogojev za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA

116.835 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenje finančnih in davčnih zadev ter upravljanje
z javnimi sredstvi. V občini je na tem področju zajeto delovno področje dejavnost nadzornega
odbora občine in urejanje na področju fiskalne politike: plačila za pobiranje občinskih dajatev:
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ekoloških taks, komunalnega prispevka.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojne usmeritve občine, na področju upravljanja s proračunom, je dolgoročni cilj učinkovito,
pregledno in racionalno ravnanje z javnimi financami, katerega prioriteta je zagotovo
prilagajanje oziroma usklajevanje odhodkov občine z razpoložljivimi prihodki.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil
in čim nižjih stroškov. Racionalna uporaba sredstev ob upoštevanju možnosti, ki jih lokalne
skupnosti imajo pri vplivanju na stroške plačilnega prometa in drugih finančnih transakcij.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

97.001 EUR

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe zajema stroške na področju urejanje fiskalne politike v okviru
uprave Mestne občine Novo mesto. Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za
pokrivanje stroškov pobiranja občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev, ob upoštevanju zakonskih določil
in čim nižjih stroškov. Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega urejanje zadev s področja
fiskalne politike.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glede na značaj programa absolutnih ciljev in kazalcev ni mogoče določiti. Kazalec je le
primerjava stroškov drugih proračunskih uporabnikov za enak obseg in strukturo storitev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

97.001 EUR

Opis podprograma

Področje proračunske porabe zajema stroške oz. plačila za pobiranje občinskih dajatev
(nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks, komunalnega prispevka.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, Pravilnik o podračunih ter
načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu
plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je optimizacija tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti
proračuna. Kazalci doseganja teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in
drugi tovrstni stroški specifični glede na primer oz. so vnaprej predpisani s strani pooblaščenih
institucij.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje čim nižjih stroškov lahko merimo edino s primerjavo tovrstnih stroškov med
različnimi občinami s podobno strukturo proračuna oz. kjer so sprejete pogodbene obveznosti s
primerjavo podobnih pogodb drugih proračunskih uporabnikov.

0203 Fiskalni nadzor

19.834 EUR

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo naloge Nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v
MO Novo mesto.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanje Nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost
ravnanja proračunskih uporabnikov s predpisi in gospodarnosti porabe sredstev. Na podlagi
izkazane potrebe oblikovati zahteve po izvedbi revizij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je izvedba letnega programa dela v postavljenih rokih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

19.834 EUR

Opis podprograma

Podprogram Dejavnost Nadzornega odbora zajema stroške iz naslova nadomestila za nepoklicno
opravljanje funkcij, materialne stroške,..
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter o povračilih stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delo Nadzornega odbora.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije Nadzornega odbora.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE
638.905 EUR
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo skupaj oz. poenoteno za vso občinsko upravo. Področje proračunske porabe zajema
pokroviteljstva župana in promocijsko dejavnost Mestne občine Novo mesto ter izvedba in
podelitev občinskih priznanj.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih, Strateški in izvedbeni dokumenti MO Novo mesto.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev temeljnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje
domače in tuje javnosti, izvajanje promocijskih aktivnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.
Zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo in podelitev občinskih priznanj.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava
0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

15.405 EUR

Opis glavnega programa

Občinski svet Mestne občine Novo mesto in župan Mestne občine Novo mesto vsako leto
podelita priznanja občinskim nagrajencem. Kadrovska uprava vključuje sredstva, ki so povezana
s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in
razvoju Mestne občine Novo mesto.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešna izvedba javnega razpis za podelitev občinskih nagrad in priznanj.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

15.405 EUR

Opis podprograma

Komisija za priznanja in nagrade vsako leto razpiše razpis za zbiranje predlogov za podelitev
priznanj zaslužnim posameznikom ali organizacijam, ki so v preteklem obdobju vidno vplivali
na prepoznavnost in razvoj Novega mesta in občine.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, veljaven Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
Sklepi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, Pravilnik o oddaji javnih naročil male
vrednosti, Odlok o priznanjih Mestne občine Novo mesto.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Komisija za nagrade in priznanja vsako leto izvede javni razpis za priznanja Mestne občine
Novo mesto. Najzaslužnejšim občanom ali organizacijam, ki so bistveno prispevali k napredku
in ugledu Mestne občine Novo mesto se podeljujejo priznanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno izveden razpis in odzivnost predlagateljev glede na število prijav ter odzivnost medijev
na izbor dobitnikov priznanj, podelitev nagrade in priznanj na slavnostni akademiji v počastitev
občinskega praznika.

0403 Druge skupne administrativne službe

623.500 EUR

Opis glavnega programa

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo
protokolarnih dogodkov, pokroviteljstva, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z
občinskim premoženjem, idr.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev želimo zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti
na še višji nivo, zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij na tujem, tujih
delegacij pri nas, poskrbeti za pripravo in izvedbo proslav ter drugih prireditev. Cilj je tudi
izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj
informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo
njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom.
Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje tudi ta cilj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je kvalitetna organizacija in izvedba protokolarnih dogodkov in drugih
prireditev. Ravno tako je cilj doseči bolj učinkovito delovanje občinske uprave in zagotavljanje
čim hitrejšega reševanja sporov med Mestno občino Nov mesto in zunanjimi subjekti, ter
varstvo pravic Mestne občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: 1000 Župan
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: 1000 Župan
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: 4001 Občinska uprava

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

97.500 EUR

Opis podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih
dogodkov, za izvajanje postopkov pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
Sklepi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, Pravilnik o oddaji javnih naročil male
vrednosti...
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje materialnih pogojev za celovito obveščanje javnosti, izvedbo prireditev,
dogodkov, pokroviteljstev, izvajanje postopkov razpolaganja in upravljanja za občinskim
premoženjem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno izdajanje načrtovanih glasil, sprotno obveščanje javnosti, izvajanje postopkov pri
razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

408.000 EUR

Opis podprograma

Izvedba prireditev ob državnih praznikih, občinskem prazniku in drugih posebnih priložnostih,
izvajanje pokroviteljstev in drugih sorodnih dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, veljaven Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
Sklepi OS Mestne občine Novo mesto, Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva so namenjena organizaciji in izpeljavi kakovostnih in odmevnih prireditev ob
občinskem prazniku, državnih praznikih ter drugih protokolarnih dogodkih, ki bodo krepili vlogo
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in položaj mesta Novo mesto. Omogočanje pokroviteljstev nad dogodki in prireditvami drugih
organizatorjev v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva so namenjena dostojni počastitvi in zagotovitvi pogojev za izvedbo dogodkov ob
občinskem in državnih praznikih ter drugih posebnih priložnostih.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
118.000 EUR
Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih
postopkov, pravno zastopanje občine, idr.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih; občinski predpisi in usmeritve.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Transparentno, učinkovito in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem, tehnična in
strokovna podpora upravljanja občinskega premoženja, pravna pomoč, idr.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito, transparentno in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.639.144 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno za
večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave in drugih skupnih
zadev. Zajema dejavnosti, katere občinske službe opravljajo znotraj uprave in aktivnosti, s
katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem MO Novo mesto. Sredstva
so namerjena za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin ter delovanju občinske uprave. Področje proračunske porabe zajema članstvo
v Skupnosti občin Slovenije in zagotavljanje pogojev za delovanje svetov krajevnih skupnosti
Mestne občine Novo mesto.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja, razvojne usmeritve MO Novo mesto.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje nemotenega opravljanja nalog
občinske uprave in delovanja ožjih delov občin, z namenom kakovostnega in učinkovitega
izvajanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in drugih razvojnih nalog, ob gospodarni porabi
proračunskih sredstev na področju lokalne samouprave ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Področje zasleduje stabilno delovanje občinske uprave in vseh podpornih sistemov za izvajanje
nalog lokalne samouprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin: 5000 Krajevne skupnosti
0603 Dejavnost občinske uprave: 4001 Občinska uprava
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
635.447 EUR
Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje
sredstva za delovanje ožjih delov občin (krajevnih skupnosti). Mestna občina Novo mesto
zajema 23 krajevnih skupnosti, za katere se zagotavljajo materialni pogoje za delovanje.
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih
sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z
vzpostavitvijo notranjih kontrol.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih
sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z
vzpostavitvijo notranjih kontrol. Cilj je tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja
občinske uprave. Prav tako je dolgoročni cilj stabilno zagotavljanje materialnih pogojev za delo
svetov krajevnih skupnosti, za kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru
sofinanciranja ožjih delov občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin: 5000 Krajevne skupnosti

06029001 Delovanje ožjih delov občin

635.447 EUR

Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenjajo za materialne stroške dejavnosti KS in stroške
organov KS. Vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin (krajevnih skupnosti).
Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS in izvedbe dejavnosti KS.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, veljaven
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Sklepi OS Mestne občine Novo mesto,
Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o
povračilih stroškov, Odlok o krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto, Pravilnik o
usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Obligacijski
zakonik, Statut MO Novo mesto, vizija in strategija MONM.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je stabilno zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetov krajevnih skupnosti
in slediti ciljem MO Novo mesto za boljšo kakovost življenja občank in občanov občine.
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih
sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo s
vzpostavitvijo notranjih kontrol. Ciljna usmerjenost v izboljšanje kvalitete in učinkovitosti
delovanja občinske uprave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

So vsebovani v finančnih načrtih za posamezno leto in se preverjajo v okviru zaključnega
računa.
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0603 Dejavnost občinske uprave

4.003.697 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, in sicer sredstva za delovanje
administracije občinske uprave in stroške povezane z razpolaganjem in upravljanjem s
premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno
in ažurno izvajanje nalog občinske uprave, upoštevajoč načela gospodarnosti in učinkovitosti.
Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotavljanje
čim boljše organiziranosti služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za
prijazno in učinkovito javno upravo, ter razpoložljiva, omejena sredstva. Nemoteno in ažurno
izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi občinskega sklepa in usmeritvami župana
in direktorice občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije pa mora tudi
občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj
prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi
sredstvi uresničuje tudi ta cilj. Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranjih
organizacijskih enotah, uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti
občinske uprave. Zagotoviti ustrezne delovne pogoje in opremo, zdravstveno varstvo, strokovno
izobraževanje zaposlenih v občinski upravi. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom
zaposlenih v občinski upravi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave: 4001 Občinska uprava - dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave:
4001 Občinska uprava - dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

3.854.197 EUR

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem občinske uprave in se navezujejo
predvsem na zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delovanje. V podprogram se
uvrščajo vsi stroški iz naslova plač zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški (pisarniški in
splošni material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški reprezentance,
založniških, tiskarskih, oglaševalskih in prevajalskih storitev, prevozni stroški in storitve, str.
izobraževanj in zavarovanj zaposlenih, poštne storitve...). V podprogram so umeščeni tudi
stroški zavarovanj, finančnih storitev, storitev notranje revizije poslovanja občinske uprave, idr.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, veljaven
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in
obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Zakon o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski
zakon, Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno
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delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Obligacijski zakonik, Kolektivna pogodba
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, s ciljem kakovostnega izvajanja upravnih
nalog, pri čemer so proračunska sredstva naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in
učinkovito porabo. Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba
proračunskih sredstev za materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje
javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje
pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot
zagotavljanje prostorskih pogojev za varno delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih
mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Načrtovana sredstva omogočajo tudi
izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo
strokovne literature in drugo. Kazalnik: uspešno in kakovostno opravljene zadane naloge v
okviru vseh notranjih organizacijskih enot.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je nemoteno, uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave ter
zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev, kljub omejenim proračunskim sredstvom. Doseganje
zastavljenih ciljev se bo merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
149.500 EUR
Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega
premoženja, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave in prostorov v lasti krajevnih
skupnosti. Predvidena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in
investicije v upravne prostore ter stroške nakupa opreme in prevoznih sredstev. Uvrščajo se vsi
stroški za ureditev, zavarovanje in vzdrževanje objektov namenjenih za delovanje občinske
uprave, nakup pohištva, nabava, vzdrževanje in najem drugih manjših osnovnih sredstev za
potrebe delovanja občinske uprave, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za
upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore,
nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, veljaven
zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Pravilnik o oddaji javnih naročil male
vrednosti, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih
financ, Obligacijski zakonik, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o poslovnih stavbah
in poslovnih prostorih, Statut Mestne občine Novo mesto, Sklepi OS Mestne občine Novo mesto,
občinski programi, sklepi župana MONM.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunski sredstev
naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Cilj porabe predvidenih
sredstev je predvsem ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MO Novo mesto in krajevnih
skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetsko učinkovitost
objektov. Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

14

PREDLOG 2017 – 2. OBRAVNAVA 17.12.2015

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave, kar pomeni tudi
vzpostavitev in vzdrževanje pogojev za nemoteno delovanje. Letni cilji sledijo večletnim oz.
dolgoročnim ciljem.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH
1.158.480 EUR
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v
primeru naravnih in drugih nesreč. Sredstva tega področja so namenjena za: - financiranje
osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za
zaščito, reševanje in pomoč v MO Novo mesto (enota za prvo pomoč, tehnično reševalne enote,
službe za podporo, službe za vzdrževanje zaklonišč, poverjenike za Civilno zaščito, sektorskih
štabov in štab Civilne zaščite MO Novo mesto); - organizacijo in izvedbo predstavitvenih in
operativnih vaj zaščite in reševanja; - intervencij ob naravnih in drugih nesrečah; - nadomestil
osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč za čas
usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah; - sofinanciranje operativnih sestavov
društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje; - vzdrževanju
opreme za zaščito in reševanje in nakup nove; - vzdrževanju zaklonišč; - vzdrževanju in
servisiranju sistema javnega alarmiranja; - sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske
zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, - vzdrževanju gasilskih domov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do
2015.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost
poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Mestni
občini Novo mesto.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1.158.480 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in programa varstva pred požarom; dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč
pomeni priprava sistema na izredne dogodke.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in
opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite in reševanja, da lahko čim hitreje in kakovostno
opravljajo naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Glavni letni izvedbeni cilji
so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za
opravljanje nalog zaščite in reševanja v Mestni občini Novo mesto. Kazalec uspešnosti je
doseganje ciljev, ki se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob
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naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo. Uspešnost se meri tudi kot
nenapovedane vaje pripadnikov in merjenje izvoznih časov gasilskih enot.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: 4020 Občinska uprava - zaščita
in reševanje
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: 4020 Občinska uprava - zaščita in
reševanje

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
42.900 EUR
Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in
služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje
društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in
vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve
prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o
materialni dolžnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o gasilstvu, Zakon o državni upravi, Odredba o prenosu določenih nalog
zaščite in reševanja na operativne gasilske enote, Uredba o požarni taksi, Uredba o organizaciji
in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uredba o organiziranju, opremljanju
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredba o merilih za organiziranje in
opremljanje Civilne zaščite, Odlok o varnostnih ukrepih na obrambnem področju, Navodilo za
izvajanje posebnih ukrepov za varovanje dokumentov in drugih zapisov, ki so določeni kot
obramba-državna skrivnost oziroma vojaška ali uradna skrivnost s stopnjo "strogo zaupno".
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in
opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in
reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje,
odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob
aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. V občinski
pristojnosti so predvsem naslednje naloge: spremljanje nevarnosti; obveščanje prebivalcev o
nevarnostih; izvajanje zaščitnih ukrepov; razvijanje osebne in vzajemne zaščite; izdelovanje
ocen ogroženosti; izdelovanje načrtov zaščite in reševanja; organiziranje, opremljanje,
usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Občine samostojno
organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri
odpravljanju posledic nesreč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
1.115.580 EUR
Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite,
stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih
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gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje
gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije
v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o
javnih financah, Zakon o društvih, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o odpravi posledic
naravnih nesreč, Zakon o materialni dolžnosti, Zakon o javnem naročanju, Odredba o prenosu
določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote, Uredba Vlade RS o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o vsebini
in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju,
Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Navodilo o evidenci,
razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč, Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, Pravilnik o požarnem redu,
Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdana navodila s
strani Uprave RS za zaščito in reševanje.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in
opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in
reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito,
reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletni občinski reševalni vaji in na
vsakoletnem nenapovedanem aktiviranju gasilskih enot Mestne občine Novo mesto.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

28.000 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti in naloge na področju prometne varnosti in koordinacije dela
različnih služb s tega področja (preventiva in vzgoja v cestnem prometu) v Mestni občini Novo
mesto. Ena od dejavnosti je tudi izvajanje meritev hitrosti na območju Mestne občine Novo
mesto, na določenih lokacijah. Z izvajanjem meritev hitrosti želimo doseči dvig stopnje varnosti
javnega prostora, s tem pa izboljšati tudi kvaliteto življenja občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo varnost na vseh področjih življenja
v Mestni občini Novo mesto in uresničevanje strateških usmeritev trajnostnega razvoja in drugih
programskih dokumentov občine (občinski program varnosti).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih
nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Učinkovito
sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo. Dolgoročni cilj je zmanjšanje
prometnih nesreč (predvsem med mlajšimi udeleženci v prometu) in zagotavljanje boljše
prometne varnosti cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Z različnimi ukrepi na tem
področju želimo dvigniti kakovost življenja prebivalcev in stopnjo varnosti javnega prostora v
občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
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0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

28.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost vključuje naloge in aktivnosti s
področja zagotavljanja prometne varnosti v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v
cestnem prometu, ozaveščanje javnosti o pomenu varnosti v cestnem prometu in dvig prometne
kulture. Ključni cilji so še: sistematično izobraževanje otrok in osnovnošolcev, povečana
uporaba odsevnih teles, povečana uporaba varnostnega pasu, povečana uporaba kolesarskih
čelad, zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje števila mrtvih v prometnih nesrečah na
občinskih in državnih cestah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvesti dogovorjene akcije in povečati varnost in zmanjšati število nesreč. Letni cilj je med
drugim organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bodo vključeni otroci v vrtcih, učenci
osnovnih šol in kritične skupine udeležencev v cestnem prometu (upokojenci). Letne cilje bomo
dosegli z organizacijo preventivnih akcij, predstavitev prometa in obnašanja v prometu za
najmlajše. Kazalci: - vključitev čim večjega števila otrok, osnovnošolcev in ostalih udeležencev
cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti, - število preventivnih dejavnosti,
izobraževanja na temo varnosti. - manjše
število prometnih nesreč v cestnem prometu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost: 4012 Občinska uprava - promet

08029001 Prometna varnost

28.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki s
sprejemanjem ustreznih ukrepov, koordiniranjem, izobraževanjem, obveščanjem, skrbi za
razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost v cestnem prometu, za dvig varnostne
prometne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih
odnosov med vsemi udeleženci v cestnem prometu.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakon o
pravilih cestnega prometa, Zakon o motornih vozilih, Zakon o cestah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Varnejše ravnanje udeležencev v cestnem prometu ter zmanjšanje števila prometnih nesreč.
Dolgoročni cilji delovanja so usmerjeni v skrb za razvijanje, uveljavljanje ter izboljšanje ukrepov
za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela (ozaveščanje
javnosti o pomenu varnosti v cestnem prometu in dvigu prometne kulture vseh udeležencev) v
cestnem prometu na območju Mestne občine Novo mesto. Merilo je na eni strani cestnoprometna
statistika, po drugi pa povečanje izvajanja preventivnih nalog in s tem tudi povečanje dodeljenih
finančnih sredstev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba lastnih akcij ter sodelovanje pri izvedbi akcij policije ali SPVCP RS (izvedba tečajev,
predavanj in drugih preventivnih akcij, ki bodo prispevale k zmanjšanju števila prometnih
nesreč, priprava prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, sodelovanje s sredstvi
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obveščanja, razvijanje dejavnosti šolske prometne službe, sodelovanje pri delu organov in
organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji,
pomembnimi za varnost prometa). Kazalci uspešnosti: se kažejo v številu vključenih OŠ in
vrtcev v cestno preventivno dejavnost, število koristnih pobud za spremembo signalizacije,
umirjanje prometa ali drugo izboljšanje varnosti v prometu, število preventivnih akcij in
predstavitev, število vključenih organizacij pri preventivnih akcijah.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO

256.308 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe proračunskih sredstev je usmerjeno v podporo sofinanciranju ukrepov za
prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in uspešnost
kmetijskih gospodarstev na območju občine. S tem želimo ohranjati poseljenost podeželja in
doseči večji razvoj njegovih potencialov ter izboljšati kakovosti življenja na podeželju. Na
področju razvoja kmetijstva bo Mestna občina Novo mesto v skladu s Pravilnikom o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko
obdobje 2015 - 2020 sofinancirala ukrepe, ki bodo naravnani k zagotavljanju trajnostne
(sonaravne) proizvodnje hrane, trajnostnemu upravljanju naravnih virov in uravnoteženemu
razvoju podeželja. Ena od pomembnih nalog je tudi spodbujanje podjetništva na lokalni ravni, ki
prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in zviševanju dohodka na kmetijskih gospodarstvih.
Težišče ukrepov je tako usmerjeno v povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1-75),
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013,
str. 1-8),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 –
ZdZPVHVVR in 45/15),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB in 58/12),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015 –
2020 (DUL, št. 4/2015).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje konkurenčnosti položaja kmetijskih gospodarstev, podpora razvoju dejavnosti z višjo
dodano vrednostjo, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo
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1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

141.308 EUR

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu,
razvoju in prilagajanju podeželskih območij in ukrepom za stabilizacijo trga. Program reforme
kmetijstva na lokalni ravni obsega predvsem tržno – cenovno politiko in razvoj podeželja.
Osnovni namen podpor je ustvarjanje primerljivih pogojev gospodarjenja na kmetijah s pogoji,
ki so uveljavljeni v EU. S tem ustvarjamo pogoje za učinkovito uveljavitev ukrepov skupne
kmetijske politike EU v Sloveniji.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, ohraniti
poseljenost podeželja in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočiti razvoj v živinorejo,
poljedelstvo, vrtnarstvo in sadjarstvo usmerjenih kmetij in s tem v proizvodnjo kakovostnih
proizvodov ter povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva. Obenem je
pomemben dolgoročni cilj programa ohranjanje manjših in srednje velikih kmetij na območju
občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so:
- tehnološka posodobitev kmetij ter gospodarska učinkovitost le – teh,
- ohranjanje in večanje konkurenčne sposobnosti kmetij,
- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine,
- zmanjšanje nesreč pri delu s kmetijsko mehanizacijo in varstvo okolja,
- izboljšanje rodovitnosti tal in s tem pridelave kvalitetnejših pridelkov,
- ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč,
- preprečevanje zaraščanja podeželja in s tem tipične kulturne krajine,
- ohranjanje manjših in srednje velikih kmetij na območju občine.
Kazalci so: število kmetijskih gospodarstev, vključenih v program sofinanciranja investicijskih
projektov, število novih zaposlitev na kmetijah, delež samozaposlitev v nekmetijskem sektorju,
število (v hektarjih) urejenih pašnikov; število (v hektarjih) izvedenih agromelioracij, število
podprtih interesnih skupin, število udeležencev na število udeležencev na izobraževanjih, sejmih
in tekmovanjih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: 4014 Občinska uprava - kmetijstvo
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

124.000 EUR

Opis podprograma

Z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva se pričakuje izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih
gospodarstev, povečanje njihove učinkovitosti in konkurenčnosti ter omogočanje primernega
dohodka kmetijam.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o javnih financah, Uredba o
posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in
ribištva, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja
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kmetijstva in ribištva, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva v Mestni občini
Novo mesto za programsko obdobje 2015-2020, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
RS ter javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Novo mesto za posamezno proračunsko leto (določa ukrepe in višino
pomoči po posameznih ukrepih). Uredba Komisije EU št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju z
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter Uredba komisije št.
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem naložb pričakujemo doseganje naslednjih dolgoročnih ciljev: zmanjšanje
proizvodnih stroškov in zagotavljanje večje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, izboljšanje
kakovosti obstoječe in morebitne preusmeritve kmetijske proizvodnje, izboljšanje higienskih
razmer in dobrega počutja domačih živali, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter
ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijskih gospodarstvih oz. podeželju. Kazalci: število
kmetijskih gospodarstev, vključenih v izvajanje posameznih ukrepov, število naložb, stopnja
izboljšanja konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev zaradi naložb.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je sofinancirati čim več investicij na kmetijah z naložbami v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (živinoreja, poljedelstvo, vrtnarstvo in sadjarstvo) in dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, s posodobitvami objektov za kmetijsko proizvodnjo, z izvedbo agromelioracij in
ureditvijo kmetijskih zemljišč za namen paše. Kazalci so: število kmetijskih gospodarstev,
vključenih v program sofinanciranja investicijskih projektov, število izvedenih projektov, število
udeležencev na izobraževanjih, sejmih in tekmovanjih.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

17.308 EUR

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeti ukrepi Programa razvoja podeželja 2007-2013, usmerjeni pa so v
izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.
Zakonske in druge pravne podlage

Program razvoja podeželja 2014-2020, Lokalna razvojna strategija za MO Velenje, občino
Šoštanj in Šmartno ob Paki.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za kmečki turizem
ob trajnostnem razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija
podeželskega gospodarstva, gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo,
izobraževanje in usposabljanje prebivalcev na podeželju ter osveščanje javnosti. Kazalci pa so
število KMG, vključenih v izvajanje posameznih podprogramov, delež nosilcev turizma na
podeželju, delež kmetij z nekmetijskimi viri dohodka in zaposlitev, število podprtih projektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji v tem podprogramu so boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna
sposobnost preživetja, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na
podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitvi strokovnih znanj in spodbujanje
prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev. Kazalci so število podprtih
interesnih skupin, število novih zaposlitev, delež samozaposlitev v nekmetijskem sektorju.
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu

35.000 EUR

Opis glavnega programa

Program splošnih storitev v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja in zaščite
zapuščenih živali na območju Mestne občine Novo mesto. Cilj financiranja dejavnosti zavetišča
je zaščita zapuščenih živali v skladu s področno zakonodajo tj. ustrezna namestitev, oskrba in
zdravstveno varstvo zapuščenih živali v zavetišču. Višina sredstev je določena na podlagi ocene
potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v zavetišču.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zaščita živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Pomemben dolgoročni cilj je zmanjšanje števila zapuščenih živali na območju Mestne občine
Novo mesto, ob hkratnem učinkovitem delovanju društva, ki deluje na področju zaščite
zapuščenih živali na območju občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: 4014 Občinska uprava - kmetijstvo

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

35.000 EUR

Opis podprograma

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za ustrezno
namestitev, oskrbo in varstvo zapuščenih živali na območju občine. Izvajanje storitev je urejeno
in določeno s pogodbo med občino in imetnikom zavetišča za zapuščene živali.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13-UPB3), Pravilnik o pogojih za zavetišča za
zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so: povečanje odgovornosti ljudi za zaščito živali in zmanjšanje števila
zapuščenih živali, preprečevanje nekontroliranega razmnoževanja zapuščenih živali
(prostoživečih mačk) in širjenja morebitnih bolezni, kakovostno izvajanje veterinarskih storitev
in učinkovito delovanje programov društva za zaščito živali na območju občine z razširitvijo
mreže preventivnih ukrepov na celotnem območju občine. Kazalniki: odsotnost nalezljivih
bolezni ter zmanjševanje števila zapuščenih živali.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

1104 Gozdarstvo

80.000 EUR

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z
gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in
uresničevanje vseh njihovih funkcij.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: - ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter
vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, - zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki
jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v skladu z letnimi gozdnogospodarskimi načrti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

80.000 EUR

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih
cest.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o gozdovih, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Zakon
o javnem naročanju, Pravilnik o projektiranju cest.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje cest v skladu z gozdnogospodarskimi
načrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev
in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN

1.199.391 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Podnebno energetska politika Evropske unije zavezuje vse njene članice, da bodo do leta 2020
povečale energetsko učinkovitost na 20%, zmanjšale emisije CO2 za 20% glede na leto 1990 in
povečale delež obnovljivih virov energije v energetski bilanci na 20%. Delež obnovljivih virov
energije se mora v naslednjih letih zvišati iz sedanjih 16% na 25%. Vsekakor bo za doseganje
planirane energetske učinkovitosti potrebno vložiti še veliko naporov.
S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so natančno in tudi časovno opredeljene obveze
lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih
virov energije (OVE). Z izboljšanjem energetske učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih virov
lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. To
so tudi izhodišča za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskem programu, Energetski zakon in podzakonski akti,
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost, Nacionalni energetski program za obdobje
do leta 2030, Zakon o ratifikaciji kyotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o
spremembi podnebja (Ur. l. RS št. 17/2002), Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Lokalni
energetski koncept MO Novo mesto in Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne
občine Novo mesto.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Za dosego zastavljenih ciljev je Slovenija sprejela več sprememb zakonov in podzakonskih
aktov, ki usmerjajo lastnike stavb v smeri zastavljenih ciljev. Še posebej velik poudarek je bil
dan javnim stavbam, ki morajo postati zgled o učinkovitosti rabe končne energije. Vzpostavljeni
so bili različni instrumenti finančnih spodbud. S prenovami starih objektov in gradnjo energetsko
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varčnih stavb bomo v stavbah znižali obratovalne stroške, ki so v veliki meri sestavljeni iz
stroškov za energijo, s katero zagotavljamo primerne bivalne pogoje v stavbah. Večji del te
energije je namenjen ogrevanju, pripravi tople vode, razsvetljavi ter električnim napravam. S
prenovami želimo posodobiti energetsko neučinkovite sisteme. Ker delež rabe energije v
starejših stavbah predstavlja 75% energije potrebne za ogrevanje objekta, 12% za pripravo tople
sanitarne vode in približno 5% za razsvetljavo je jasno, da lahko največje prihranke dosežemo
ravno pri ogrevanju. Skladno z usmeritvami opisanimi v zakonodaji, Lokalnem energetskem
konceptu ter akcijskem načrtu, so določene prioritete in cilji na naslednjih področjih: zmanjšanje
izpustov toplogrednih plinov, zmanjšanje porabe energije za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo,
proizvodnjo, zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja javnih objektov, zagotovitev
ugodnih bivalnih pogojev v objektih, ozaveščanje in izobraževanje občanov ter gospodarskih
subjektov za racionalno URE in rabo OVE.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
1.199.391 EUR
Opis glavnega programa

S programom bomo v občini spodbujali rabo obnovljivih virov energije (OVE) v javnem in
zasebnem sektorju, izvajali osveščevalno izobraževalne dogodke na področju OVE in URE,
izvajali energetsko svetovanje predstavnikom javnih stavb, spodbujali rabo energetsko
učinkovitih in okolju prijaznih naprav, povečali energetsko učinkovitost v javnih stavbah,
spodbujali izvajanje zelenih javnih naročil. V sklopu programa bomo sofinancirali evropske
projekte na področju OVE in URE. V okviru glavnega programa so načrtovane investicije v
objekte v lasti Mestne občine Novo mesto, s ciljem energetske sanacije in posledično zmanjšanja
stroškov ogrevanja in škodljivih emisij. Z izvajanjem programa tako pričakujemo povečano
uporabo obnovljivih virov v javnem in zasebnem sektorju, povečan delež energetsko učinkovitih
in okolju prijaznih naprav v javnih stavbah, energetske sanacije ter obnove stavb ter intenzivno
vključevanje MO Novo mesto v evropske projekte na področju energetske učinkovitosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa: povečati delež obnovljivih virov energije, znižanje izpustov
toplogrednih plinov, povečati energetsko učinkovitost in sledenje evropski zakonodaji oz.
smernicam pri spodbujanju oz. izvajanju projektov ter programov z energetskega področja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je učinkovito izvajanje energetskih sanacij objektov po začrtanem vsebinskem in
terminskem planu, skladno s proračunskimi zmožnostmi črpati EU sredstva za izvedbo
nadaljnjih energetskih posegov v objekte.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: 4011 Občinska uprava - komunalna
dejavnost, 4021 Občinska uprava - varstvo okolja

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1.199.391 EUR

Opis podprograma

Mestna občina Novo mesto spodbuja učinkovito rabo virov energije v javnem in zasebnem
sektorju. V sklopu podprograma bo skrb namenjena spodbujanju projektantov in uporabnikov, k
povečani uporabi okolju prijaznih rešitev (OVE) pri izdelavi projektov, implementaciji ukrepov
OVE v javne stavbe ter sofinanciranje ukrepov OVE skozi EU projekte. Namen podprograma je
energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti (sanacija ovoja stavbe, krovska dela,
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zamenjava neustreznega stavbnega pohištva – okna, vrata, namestitev termostatskih ventilov na
radiatorje).
Zakonske in druge pravne podlage

Kyotski protokol, Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Energetski koncept
Slovenije, Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije (URE) in
obnovljivih virov energije (OVE), Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Lokalni energetski
koncept Mestne občine Novo mesto in Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne
občine Novo mesto.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečan delež OVE v javnem in zasebnem sektorju, kontinuirani izobraževalni procesi,
povečana uporaba OVE pri novogradnjah, povečan delež OVE vgrajen v javnih stavbah,
promocijski, izobraževalni in demonstracijski EU projekti na področju OVE. Cilj podprograma
je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja ter emisij. Kazalnik za dosego
cilja je odstotek znižanja stroškov za toplotno energijo; odstotek zmanjšanja emisij glede na
načrtovano.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Implementirati ukrepe OVE in URE v javne zgradbe, povečati promocijo OVE in URE,
pripraviti investicijske dokumente za investicijsko sanacijo javnih zgradb, pripraviti investicijske
dokumente za investicije v obnovljive vire energije, idr. Kazalniki: število vključenih javnih
zgradb, število pripravljenih investicijskih dokumentov.

13 PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
7.039.448 EUR
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Opravljanje nalog vzdrževanja občinske
cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. Na podlagi veljavne zakonodaje občina
ureja to področje v skladu s prostorskimi akti in področnimi strateškimi dokumenti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti, ki opredeljujejo dolgoročni razvoj mirujočega prometa in prometa v MO Novo
mesto so strategija mirujočega prometa in prostorski akti celotnega območja občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razbremeniti urbano središče v občini z vidika avtomobilskega prometa (izboljšanje varnosti in
bivalnih pogojev ter pogojev za razvoj turizma) in jih v čim večji meri nameniti ljudem in ne
vozilom oziroma parkiranju. To pogojuje izgradnjo mreže parkirnih hiš oz. parkirišč in določitev
njihove vloge glede na lokacijo - dostopnost in velikost oziroma število parkirnih mest. Mestno
jedro se opredeli kot območje omejenega prometa in območje za pešce, kar pomeni, da je
potrebno zmanjševati ter postopoma omejiti vstope v mesto z individualnimi osebnimi vozili.
Izboljšati javni potniški promet in spodbujati druge alternativne oblike prevozov (kolesarski in
peš promet,..), ki bodo omogočale večjo mobilnost občanov, obiskovalcev in drugih udeležencev
prometa. Poleg teh strateških ciljev so tudi kvantitativni cilji, ki predstavljajo podlago za
spremljanje uresničevanja politike razvoja mirujočega prometa: spremljanje zasedenosti
posameznih parkirišč, povečanje števila parkirnih mest na območju občine (ne glede na kriterij
lastništva), izboljšanje informiranosti uporabnikov parkirišč, zmanjšanje števila potovanj z
osebnimi avtomobili v mestno jedro Novega mesta, s preusmeritvijo na večje parkirne površine
ter povečanje števila potnikov z javnim prevozom (oz. z alternativnimi oblikami prevozov),
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izboljšanje prometne signalizacije in infrastrukture (parkirne opreme), zmanjšanje števila
nepravilno parkiranih vozil.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura: 4012 Občinska uprava - promet, 4013 Občinska uprava cestno gospodarstvo

1302 Cestni promet in infrastruktura

7.039.448 EUR

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in redno vzdrževanje
občinskih cest (lokalnih cest, zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest, javnih poti) investicijsko
vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, vzdrževanje cestne
razsvetljave, vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme, vzdrževanje in sanacijo
pločnikov. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno
delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi
so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne
varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov
prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:
prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih
vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev. Strateški (dolgoročni) kot tudi
srednjeročni in kratkoročni cilji na področju prometa so: postopna omejitev prometa v mestnem
jedru, zagotovitev dodatnih parkirnih mest in istočasna izboljšava obstoječega javnega
potniškega prometa.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju stanja prometne infrastrukture je cilj izboljšanje prometne infrastrukture, kar
pomeni izvedbo potrebnih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih površinah. Kazalec za
meritev tega cilja je obseg izvedenih del.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: 4013 Občinska uprava - cestno
gospodarstvo
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: 4013 Občinska uprava - cestno
gospodarstvo
13029003 Urejanje cestnega prometa: 4013 Občinska uprava - cestno gospodarstvo
13029004 Cestna razsvetljava: 4013 Občinska uprava - cestno gospodarstvo
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: 4013 Občinska uprava - cestno
gospodarstvo

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.078.000 EUR

Opis podprograma

Redno vzdrževanje cestnega prometa je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh
razmerah in ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju
stroškov vlaganj v cestno omrežje. Pomeni upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno
in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje
in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje,
naprave za umirjanje prometa - grbine, prometne signalizacije in prometne opreme).
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varstvu cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji občinskih cest
v MO Novo mesto, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem
upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik
o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem
prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki omogoča
primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo
na celotnem območju občine, z upoštevanjem demografsko ogroženih in turističnih območij. S
finančnim načrtom programa cestne dejavnosti planiramo doseganje osnovnih ciljev področja:
ohranjanje obstoječega cestnega omrežja, zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti
občinskih cest, dvigovanje nivoja uporabe na celotnem območju Mestne občine Novo mesto, še
posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega
prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in
predvsem na bivalne pogoje občanov. Investicijsko vzdrževanje cest, ki so zelo dotrajane, zaradi
proračunskih omejitev ni moč izvesti, zato zahtevajo večji vložek pri rednem vzdrževanju.
Kazalci: povečanje višine dodane vrednosti na prebivalca; povečanje vrednosti prometne
infrastrukture; višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Letni izvedbeni
cilji: - redno vzdrževanje km kategoriziranih cest, geodetska odmera cest, odvoz in hramba
zapuščenih vozil, obnova, sanacija ali asfaltiranje cest, izboljšanje prometne varnosti. Kazalniki
doseganja letnih izvedbenih ciljev so: število zgrajenih in/ali obnovljenih občinskih lokalnih
cest, javnih poti in kolesarskih stez, obseg letnih izvedenih vzdrževalnih del, metri izvedenih
obnovitvenih del, višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju in obnavljanju prometne
signalizacije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
2.215.000 EUR
Opis podprograma

Podprogram zajema: gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko
vzdrževanje javnih poti, trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa
- grbine).Občinske ceste, ki so dotrajane in jih je potrebno v celoti obnoviti, se uvrstijo v plan
proračuna kot investicijo, prav tako kot novogradnje cest, saj njihovo financiranje presega
sredstva, ki jih je za posamezne ceste lahko namenimo za redno vzdrževanje. Zanje je potrebno
pripraviti lokacijsko tehnično dokumentacijo, vsa potrebna soglasja, jih uvrstiti v plan proračuna
in se dogovoriti z upravljavci komunalnih vodov, za sočasno obnovo teh vodov, v kolikor je to
potrebno.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Novo mesto, Odlok o ureditvi
cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Novo mesto, Odlok o
občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o
projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za
obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
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cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s
strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto (trajnostna mobilnost, cestne navezave, kolesarske
steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa, postopna omejitev prometa v urbanem
središču), obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem
varnosti vsem udeležencem v prometu. Kazalci: povečanje dodane vrednosti na prebivalca,
povečanje vrednosti prometne infrastrukture; povečanje višine letnih izdatkov, namenjenih
gradnji in obnavljanju prometne infrastrukture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so: rast in razvoj gospodarstva in konkurenčnosti, izboljšanje prometne
varnosti, uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja, izboljšanje dostopnosti, idr.
Kazalci so: število zgrajenih in/ali obnovljenih občinskih lokalnih cest, javnih poti in kolesarskih
stez, višina letnih izdatkov, namenjenih vzdrževanju in obnavljanju prometne signalizacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1.185.448 EUR

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena za: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,
avtobusnih postajališč, urejanje prometne signalizacije (vertikalne in horizontalne) in prometne
opreme, neprometnih znakov, sofinanciranje javnega mestnega potniškega prometa, izvajanje
tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti, pripravo projektne dokumentacije s področja prometa in
izboljšanja stanja varnosti v prometu, izvajanje nalog, ki izhajajo iz nacionalnega programa
varnosti cestnega prometa v RS, odpravo arhitektonskih ovir, urejanje kolesarskih stez, urejanje
prehodov za pešce in izvajanje drugih ukrepov iz področja varnosti in vodenja cestnega prometa.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o voznikih, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Novo mesto,
Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku,
Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa in podzakonski akti, Zakon o
prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
Tehnične specifikacije za javne ceste, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o zahtevah za projektiranje
objektov brez grajenih ovir, drugi tehnični normativi, standardi in predpisi s področja javnih cest.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Strateški cilji so: razbremeniti urbano središče z motornim prometom, mestno jedro se opredeli
kot območje omejenega prometa, izboljšati javni potniški promet in mirujoči promet, urejenost
prometne signalizacije in prometne opreme, urejenost avtobusnih postajališč, urejenost dostopov
do postajališč, urejenost intervencijskih poti, umiritev hitrosti na problematičnih odsekih,
povečanje uporabe mestnega potniškega prometa in hkrati zmanjšanje uporabe osebnih vozil,
izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, urejanje varnih šolskih poti,
prehodov za pešce, urejanje kolesarskih stez in površin, odprava arhitektonskih ovir. Z rednim
vzdrževanjem je potrebno zagotoviti nemoten in čim bolj varen promet ter čim večjo pretočnost
vozil. Dolgoročni kazalniki so: skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji
cest, urejenost prometne signalizacije, boljša prometna varnost, dostopnost intervencijskih poti,
število prepeljanih potnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja cestnega omrežja
občine, nadzor in spremljanje prometa, štetje prometa oziroma vodenje statistike obremenitve
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križišč, možnost sledenja zgodovine dogodkov v križiščih. Kvantitativni cilji, ki predstavljajo
podlago za spremljanje: spremljanje zasedenosti posameznih parkirišč, povečanje števila
parkirnih mest na območju občine, izboljšanje informiranosti uporabnikov parkirišč, zmanjšanje
števila potovanj z osebnimi avtomobili v mestno jedro Novega mesta s preusmeritvijo ter
povečanjem števila potnikov z javnim prevozom, izboljšanje prometne signalizacije in
infrastrukture, zmanjšanje števila nepravilno parkiranih vozil.

13029004 Cestna razsvetljava

536.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. S sredstvi tega podprograma se zagotavlja redno
obratovanje sistema javne razsvetljave na območju Mestne občine Novo mesto, kar pomeni
vzdrževati sistem, odpravljati okvare na objektih javne razsvetljave in plačevati porabo energije
na javni razsvetljavi.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Novo mesto, Odlok o ureditvi
cestnega prometa v MO Novo mesto, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju,
Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega
prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah,
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o prevozih v
cestnem prometu, Zakon o gospodarskih javnih službah, Koncesijska pogodba.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Javna razsvetljava na območju Mestne občine Novo mesto ima v večji meri vgrajena varčne
svetilke, deloma pa jih bo potrebno še zamenjati. V skladu z evropsko uredbo o svetlobnem
onesnaževanju okolja, bo potrebno do leta 2016 vso javno razsvetljavo uredili v skladu z
evropskimi standardi in normativi. Na ta način bomo občanom zagotavljali kvalitetno storitev,
zniževanje onesnaževanja okolja z odvečno svetlobo in tudi stroškov za razsvetljevanje mesta.
Cilji so predvsem zadostiti zahtevam krajanov in lokalnih skupnosti za osvetlitev območij, kjer
še ni javne razsvetljave, vendar vse v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji, usmerjeni v upravljanje z javno razsvetljavo: redno in kvalitetno vzdrževanje objektov
javne razsvetljave, ki zagotavljajo občanom kvalitetno storitev razsvetljevanja mesta Novega
mesta in okolice, zamenjati vsa potratna svetila z varčnimi, s čimer se znižajo stroški porabljene
energije, hkrati pa povečali zanesljivost delovanja javne razsvetljave. Konkretni rezultati se bodo
kazali skozi manjše število okvar na javni razsvetljavi, v nižjih stroških za vzdrževalna dela,
predvsem pa v zmanjšanju porabe električne energije za razsvetljavo in svetlobnega
onesnaževanja.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

1.025.000 EUR

Opis podprograma

Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja države in lokalne skupnosti, ki bodo
prinesle korist v prihodnosti. Vlaganja v programu so namenjena rekonstrukcijam na državnih
cestah, s katerimi se spreminjajo tehnične značilnosti obstoječih cest, kar ima za posledico
spremembo zmogljivosti in izboljšanje lastnosti ceste. V ta sklop spadajo rekonstrukcije križišč,
ureditev cest skozi naselja, vgradnja cestnih naprav za povečanje varnosti prometa, zaščita ceste
ter objektov ob vzdolž ceste pred vplivom prometa.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Novo mesto, Odlok o občinskih
cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o
projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za
obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izboljšati doseženo raven prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje
prometne varnosti in boljša dostopnost ter zagotavljanje kvalitetnejših pogojev za bivanje in
vpliv na okolje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji se izvajajo v sklopu večletnih zastavljenih ciljih in realizirajo v višini
razpoložljivih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

165.422 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za
male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj
ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike
začetnike in podjetja v rasti, razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti,
dijaki, univerzitetno osebje), - vključevanje MO Novo mesto v EU projekte za podporo razvoju
podjetniškega okolja. Izvajanje občinskih spodbud za razvoj podjetništva in turizma.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Obstoječi prostorski plan občine, regionalni razvojni program JV Slovenije, ostala zakonodaja in
podzakonski akti s področja gospodarstva, podpornega okolja za podjetništvo, razvoja in
spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Za nadaljnji razvoj gospodarstva, pospeševanje njegove rasti in večjo konkurenčnost, je nujno
potrebno zagotavljati oz. ustvarjati vse potrebne pogoje. Kar med drugim pomeni izvajanje
najrazličnejših aktivnosti spodbujanja razvoja podjetništva, njegovega podpornega okolja,
programov, turistične ponudbe oz. integriranih produktov, urejanje javne gospodarske
infrastrukture in razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena, priprava in opremljanje
učnih poti, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev,
povezovanje obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocijsko-izobraževalne
aktivnosti, podjetniški in drugi programi, prilagojeni potrebam uporabnikov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti: 4015 Občinska uprava - razvojni projekti
in podjetništvo
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva: 1000 Župan

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

103.122 EUR

Opis glavnega programa

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za
male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj
ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike
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začetnike in podjetja v rasti, razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike, vključevanje
MO Novo mesto v evropske projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja. Program zajema
tudi sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju
razvojne regije JV Slovenije, ki so v javnem interesu ter priprave regionalnega razvojnega
programa in programa razvoja podeželja.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Osrednji dolgoročni cilj je podpora razvojnim strukturam, javnemu sektorju, podjetniškemu
sektorju in nevladnim organizacijam pri razvojnih nalogah, ki so v javnem interesu. Cilji
glavnega programa so osredotočeni na: regionalni gospodarski razvoj, razvoj podjetništva na
območju Mestne občine Novo mesto, podpora strateškim razvojnim projektom, spodbujanje
inovativne dejavnosti (število inovacij) v občini, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za
razvoj podjetništva in turizma, idr.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje ugodnih prostorskih pogojev za razvoj podjetništva
ter izvajanje ukrepov spodbujanja podjetniškega okolja. Merljivi kazalniki: število izvedenih
zastavljenih projektov, število samostojnih podjetnikov in malih zasebnih gospodarskih družb v
občini, število izvedenih podjetniških investicij, povečana dodana vrednost na zaposlenega v
občini, znižana stopnja brezposelnosti, število podjetij, ki delujejo v inkubatorju.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: 4015 Občinska uprava - razvojni projekti
in podjetništvo

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

103.122 EUR

Opis podprograma

Pomembna prioriteta Mestne občine Novo mesto je zagotavljanje prostorske, tehnološke in
ekonomske platforme za razvoj podjetništva, ki bo omogočala razvoj novih produktov in
programov, z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest ter razvijanje
podjetništva prijaznega podpornega okolja, podjetniške kulture oz. klime. V okviru podprograma
so sredstva namenjena rasti inovativne sposobnosti in konkurenčnosti gospodarstva ter izvajanju
ukrepov za razvoj podjetništva. Podprogram vključuje tudi sredstva za izvajanje nalog
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije JV Slovenija, priprave
regionalnega razvojnega programa, programa razvoja podeželja in operativno izvajanje regijskih
razvojnih projektov.
Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Novo mesto, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Regionalni razvojni program JV Slovenije, vizija in
strateške usmeritve Mestne občine Novo mesto.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročna usmeritev je vzpostaviti podporno okolje za razvoj podjetništva, kontinuirano
izvajati podjetniške programe v skladu s prepoznanimi potrebami, nuditi prostorske pogoje za
razvoj podjetništva, spodbujati splošen podjetniški razvoj in konkurenčnost. Cilji: spodbujanje
majhnih podjetij in samostojnih podjetnikov k razširitvi, obogatitvi dejavnosti ter spodbujanju
novih zaposlitev, spodbujanje in razvoj podjetništva v občini. Kazalci: število novih podjetnikov,
število dodeljenih posojil s subvencionirano obrestno mero in/ali z izdano garancijo, število
inovativnih predlogov, število realiziranih izobraževalnih in drugih podjetniških programov.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so določeni znotraj dolgoročnih ciljev, prilagojeni letnim izvedbenim
programom, aktivnostim in projektom.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

62.300 EUR

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v Mestni občini Novo
mesto. Zajete so aktivnosti, ki se nanašajo na oblikovanje celostne podobe Novega mesta,
oblikovanja integralnih turističnih proizvodov, koncepta trajnostnega razvoja turizma, koncepta
uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega razvoja turizma in
operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena dejavnost, turistično
društvena dejavnost, turistični informacijski center, izdelava promocijskih gradiv, domača in
umetnostna obrt, idr.).
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in regiji. Kvalitativni cilji so:
izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih
turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe in logotip Novega mesta kot privlačne
turistične destinacije, povezovanje turističnih ponudnikov. Kvantitativni cilji so: povečanje
števila turističnih proizvodov, povečanje nastanitvenih zmogljivosti, povečanje povprečne dobe
bivanja gostov, povečanje števila delovnih mest v turizmu in povečanje števila prihodov in
nočitev turistov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v
občini in regiji. Izvedbeni cilji: priprava in uvajanje novih turističnih produktov, nadgradnja
turistične signalizacije, povečanje prepoznavnosti mesta kot privlačne turistične destinacije za
različne ciljne skupine. Kazalci: razvita turistična infrastruktura/signalizacije, št. tematskih poti,
boljša prepoznavnost in promocija Novega mesta, št. izdanih publikacij, št. turističnih nočitev in
turistov, prihodek turistične takse, št. odmevnih kulturnih dogodkov in ostalih doživetij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: 1000 Župan

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

62.300 EUR

Opis podprograma

Vsebina podprograma se osredotoča na spodbujanje razvoja turizma, v okviru katerega se
predvideva sofinanciranje turističnih projektov, ki prispevajo razvoju turistične ponudbe,
investicijsko vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in sofinanciranje nove,
sofinanciranje informacijskih in promocijskih aktivnosti, sofinanciranje prireditev in drugih
projektov, ki pripomorejo k razvoju turizma Mestne občine Novo mesto.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, vizija in strateške usmeritve Mestne občine Novo mesto,
usklajenost naložb oz. sledenje ciljem, zastavljenim v razvojnih programih občine in
regionalnem razvojnem programu, implementacija evropskih in nacionalnih programov in
strategij.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je pospeševanje razvoja turizma, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične
ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti, etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter
promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Novo mesto,
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sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev in drugih izvajalcev, uvajanje novih
turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj
turistične infrastrukture. Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične
infrastrukture, št. izvedenih prireditev, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek
iz naslova turistične takse.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi strategije
razvoja turizma, dopolnitev promocijskega gradiva, prireditvena dejavnost in spodbujanje drugih
turističnih dogodkov. Kazalci: izvedene aktivnosti v smeri razvoja in vzpostavitve nove
turistične infrastrukture, št. obiskov, prepoznavnost in promocija Novega mesta, število izdanih
publikacij, št. izvedenih prireditev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE
4.582.500 EUR
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred njegovim obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni
razvoj in temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja,
ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga, z
varstvom okolja povezana vprašanja. Področje zajema naloge, opredeljene v statutu občine in v
zakonskih predpisih, ki so usmerjene k ohranjanju narave in izboljšanju stanja okolja. Ključne
naloge temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, na trajnostni rabi
naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega
dejavnika razvoja. Področje vključuje spremljanje stanja okolja, ki ga v skladu z Zakonom o
varstvu okolja in s podzakonskimi predpisi zagotavlja lokalna skupnost. Program urejanja voda
obsega aktivnosti rabe, urejanja in varstva voda ter izvajanje obvezne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami. Področje odpadkov obsega ukrepe za
preprečevanje nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov na izvoru, vzpostavitev sistema za
upravljanje z odpadki, izgradnjo in posodobitev infrastrukture za ravnanje z odpadki ter sanacijo
odlagališč odpadkov in starih bremen. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje
takšnega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost
njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izhodišča za delo so podana v državni in EU zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja
izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva okolja ter v
občinskih odlokih oziroma programih: Zakon o varstvu okolja, Nacionalni program varstva
okolja, Program varstva, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za
obdobje od 2005 do 2017, Operativni program odstranjevanja odpadkov, Operativni program za
varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje, Operativni program za
zmanjševanje onesnaževanja površinskih voda z nevarnimi snovmi, Operativni program za
ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, Operativni program vodooskrbe, Operativni
program varstva pred hrupom, Operativni program akcijski načrt ohranjanja biotske
raznovrstnosti s programom upravljanja Natura 2000 območij, Operativni program varstva
naravnih vrednot - Nacionalni energetski program, strateške razvojne usmeritve MO Novo
mesto.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilji izvajanja programa so izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega
življenja, zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega okolja
kot spodbujevalnega dejavnika razvoja. Dolgoročni cilji: učinkovitejše varstvo in raba naravnih
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virov, spodbujanje varčevanja z vodo in izrabe alternativnih vodnih virov, vzpostavitev
upravljanja in povezovanja zavarovanih območij, izdelava energetskega koncepta občine,
zmanjšano obremenjevanje okolja, ureditev čiščenja odpadnih voda na podeželju, povezovanje
gospodarskih javnih služb, ureditev ravnanja z odpadki v komunalnih privezih, ureditev
odlaganja odpadkov, trajnostna dostopnost, vzpostavitev sistema trajnostnih oblik mobilnosti,
sodelovanje in povezovanje za varstvo okolja, vključevanje okoljskih vidikov v delo občinskih
uprav, okoljsko izobraževanje. Dolgoročni kazalci so: učinkovitejše varstvo in raba naravnih
virov, dnevna poraba vode (l/prebivalca) iz vodooskrbnih sistemov, dohodek upravljanih
območij, poraba primarne energije, zmanjšano obremenjevanje okolja, stroški komunalnih
storitev, trajnostna dostopnost, poraba goriv v prometu, število uspešnih dogovorov o
zmanjševanju vplivov iz dejavnosti in gospodinjstev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor: 4011 Občinska uprava - komunalna
dejavnost
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave: 4011 Občinska uprava - komunalna dejavnost

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

4.432.500 EUR

Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja,
uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta
izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem
kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Onesnaževanje okolja
pomeni neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje
odpadkov. Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno
vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in
izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in porast
obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, vzpostavljanje njegovih
regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje,
opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala
proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjševanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo
razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja
in neustrezne uporabe tal. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja, spremljanje
in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi
postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše
obremenitev okolja, prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi
kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in
vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in
kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: 4011 Občinska uprava - komunalna dejavnost
15029002 Ravnanje z odpadno vodo: 4011 Občinska uprava - komunalna dejavnost
15029003 Izboljšanje stanja okolja: 4011 Občinska uprava - komunalna dejavnost
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15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

560.500 EUR

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih
škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki obsega zbiranje,
prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in
okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali
odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov
morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in
metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda,
zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih
pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o
varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema
ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri
prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov, skladnost z
zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo
sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih
organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času,
obremenjenost občinskega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše
tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce
storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakonsko podlago predstavlja Zakon o varstvu okolja, Operativni program ravnanja z odpadki
na nacionalni ravni ter številni pravilniki in uredbe, ki urejujejo to področje ter seveda sprejeti
občinski odloki (Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o
urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o vsebini programa opremljanja, Uredba o
odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Uredba o odpadkih).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so opredeljeni v stebru III. okolje do leta 2025 in strateških razvojnih usmeritvah
MO Novo mesto, predvsem pa so usmerjeni v zmanjšanje količin odloženih odpadkov,
povečanje količin ločeno zbranih odpadkov, zmanjšanje števila divjih odlagališč, uvedbo
predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov, idr. S planiranimi finančnimi sredstvi se
načrtuje zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje oziroma upoštevanje vse
bolj zahtevnih standardov ravnanja z odpadki.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov
ter vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kvantificirani cilji so: odstotek gospodinjstev
vključenih v organiziran odvoz odpadkov, ugotavljanje zadovoljstva občanov z izvajanjem
postopkov ravnanja z odpadki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.762.000 EUR

Opis podprograma

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja,
katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov.
Nacionalni program je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim
programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki
zahtevajo vodenje s strani skupnosti. Izpolnjuje obveznosti prenosa pravnega reda EU v
slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih
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dokumentih Evropske skupnosti. Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda,
oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda. Ob tem se je
sledilo načelu onesnaževalec plača, saj bodo finančni delež slovenske soudeležbe predstavljale
poleg integralnega proračunskih sredstev tudi namenska sredstva iz predpisanih okoljskih
dajatev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, zbiranja in odlaganja
odpadkov in cene za rabo vode na osnovi veljavne okoljske zakonodaje. Odpadno vodo vodimo
v kanalizacijo, ki predstavlja omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih
čistilnih naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja
odvajanje očiščene odpadne vode iz stavb ali ločeno od njih oziroma skupaj z njimi tudi
padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o urejanju
prostora, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,
Pravilnik o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa
odpadnih vod, Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke
odpadne vode, Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, Uredba o
stanju površinskih voda, Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, Uredba o stanju
podzemnih voda, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, Pravilnik o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so opredeljeni v stebru III. okolje do leta 2025, strateških razvojnih usmeritvah
MO Novo mesto, dolgoročnemu programu naložb v vodooskrbovalni sistem ter naložb v
odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020. Z izgradnjo kanalskega omrežja in
čistilnih naprav se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalec: odstotek gospodinjstev priključenih na čistilne naprave ter zadovoljstvo občanov z
izvajanjem GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode. Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost
vodnega okolja .

15029003 Izboljšanje stanja okolja

2.110.000 EUR

Opis podprograma

V skladu z Zakonom o varstvu okolja je namen varstva okolja spodbujanje in usmerjanje
takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in
kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zakon o varstvu okolja ureja
varstvo okolja pred obremenjevanjem, določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva
okolja, spremljanje stanja okolja, informacije o okolju, javne službe varstva okolja. Mestna
občina mora v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati ozaveščanje, informiranje in
izobraževanje o varstvu okolja, zagotavljati pripravo in izvajanje programa varstva okolja in
operativnih programov za svoje območje, pripravo poročil o stanju okolja, zagotavljati dostop do
javnih okoljskih podatkov in voditi informacijski sistem varstva okolja. Osnovni cilji izvajanja
programa so izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja, zmanjšanje
onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega okolja kot spodbujevalnega
dejavnika razvoja.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o javnem naročanju, Zakon
o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o vsebini programa opremljanja,
Občinski programi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usmerjeni v ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu okolja,
zagotavljanje priprave in izvajanje programa varstva okolja in operativnih programov za celotno
območje, pripravo poročil o stanju okolja, zagotavljati dostop do javnih okoljskih podatkov in
voditi informacijski sistem varstva okolja. Osnovni cilji izvajanja programa so izboljšanje stanja
okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja, zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in
postopno uveljavljanje zdravega okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovost bivanja je poglavitni cilj, ki ga je možno doseči s skrbnim spremljanjem stanja in
pravočasnim opozarjanjem vseh pristojnih s področja varstva okolja. O izvedenih meritvah
obveščamo javnost in pristojne službe ter predlagamo ukrepe za izboljšanje stanja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

150.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot in interpretacijo izstopajočih
območij, izjemnega prepleta naravne in kulturne dediščine, z ohranjanjem ljudskega izročila.
Poudarek in usmerjenost v: povezovanje deležnikov, pomembnih za varovanje in razvoj kulturne
krajine, ki ima doživljajsko vrednost in naravni ter kulturni pomen za celotno občino in regijo,
ozaveščanje prebivalcev o pomenu varovanih območij, gozda in vodnih virov, trajnostnem in
sonaravnem gospodarjenju z naravnimi viri in Nature 2000, razmestitev dejavnosti in
infrastrukture v prostoru ter usmeritev za njihov razvoj, usklajevanje prostorskih ureditev na
projektnem območju, urejanje turistične infrastrukture (dostopne in pohodne poti, komunalna in
prometna infrastruktura), razširitev dostopnih in pohodnih poti, odkupe zemljišč za ureditev
parkiranja, izdelati strokovne in druge podlage za posamezne prostorske ureditve, varstvo in
izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti, gozdnih ekosistemov, košenic, območij Natura 2000 ter
naravnih vrednot, razvoj novih sonaravnih in zelenih turističnih in rekreativnih vsebin ter
produktov v povezavi z gozdom, razvoj ekosistemskih storitev povezanih z razvojem koncepta
večnamenskega gospodarjenja z gozdom (zeleno zaledje za rekreacijo, učilnica na prostem,
življenje prebivalcev, koristi,).
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v omrežju Natura 2000,
visoko kakovostno ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave in
kulturne dediščine, povezane z naravo in zagotavljanje ekosistemskih storitev. Vlaganja bodo
usmerjena tudi v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično infrastrukturo ter
objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območij varstva narave in naravnih vrednot.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so izvajanje operativnih aktivnosti ter ukrepov s področja ohranjanja in
varstva naravne dediščine in kulturne krajine ter načrtnega usmerjanja razvoja predvidenih
dejavnosti in infrastrukture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost: 4011 Občinska uprava
- komunalna dejavnost
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15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot
150.000 EUR
Opis podprograma

Spodbujati trajnostni razvoj izstopajočih območij, izjemnega prepleta naravne in kulturne
dediščine: povirne doline potokov, pragozdni ostanki, gozdni rezervati, košenice, redka flora in
favna, arheološka najdišča, sakralna dediščina, gradovi in ohranjeno bogato ljudsko izročilo.
Sredstva bodo namenjena celovitemu urejanju in upravljanju z bogato naravno in kulturno
dediščino. Poudarjati, predstavljati in ohranjati biodiverziteto in naravne vrednote krajine ter v
interpretacijo izstopajočih območij vključiti vse razvojne potenciale.
Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Regionalni
razvojni program JV Slovenije 2014-2020, strateške razvojne usmeritve MO Novo mesto.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020, prednostno os: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti in ukrepa:
Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z
omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami. Cilj ukrepa je zagotavljanje ugodnega stanja
vrst in habitatnih tipov v omrežju Natura 2000, visoko kakovostno ponudbo zelenega turizma, ki
temelji na aktivnem ohranjanju narave in kulturne dediščine, povezane z naravo in zagotavljanje
ekosistemskih storitev. Vlaganja bodo usmerjena tudi v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture,
vključno s turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo
območij varstva narave in naravnih vrednot.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je sestavni del večletnega dolgoročnega cilja. Kazalnik je število izvedenih
posameznih aktivnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
5.988.112 EUR
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Naloge s področja
prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju. Sredstva so zagotovljena za
nakup nepremičnin in opremljanje zemljišč z osnovno oskrbo. Komunalna dejavnost mora
zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter pogoje za nemoteno
delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter drugih komunalnih
dejavnosti, ki so javnega pomena: prenova mestne tržnice, mestnega jedra, urejanje in čiščenje
parkirišč, pešpoti, zelenih površin in parkovnih mest, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje
padavinskih voda iz javnih površin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski
načrt. Dolgoročni cilj področja proračunske porabe – prostorsko načrtovanje je izdelava ustrezne
planske in izvedbene prostorske dokumentacije, ki bo omogočila uravnotežen in vzdržen razvoj
Mestne občine Novo mesto in bo zadovoljeval tako razvojne potrebe občanov kot dolgoročne
potrebe po varovanju okolja in narave. Strateške usmeritve med drugim predvidevajo
zagotovitev lastništva tistih nepremičnin, ki so potrebne za izvedbo investicij po cestnem in
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komunalnem programu oz. komunalnem opremljanju. Na stanovanjem področju so izhodišča v
Nacionalnem stanovanjskem programu in demografskih, socialnih, ekonomskih in poselitvenih
značilnostih Mestne občine Novo mesto. Za posamezna področja občinski svet sprejema tudi
področne strategije in programe, ki imajo posledice za prostorski razvoj.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so
zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje in možnosti tako za stanovanjsko gradnjo kot tudi za
poslovno, servisno in obrtno dejavnost v občini, kar pomeni opremiti čim več zemljišč z osnovno
komunalno opremo. Osrednji cilj je izboljšati bivalno okolje za vse občane Mestne občine Novo
mesto ter nadaljevati razvoj občine v duhu trajnostnega razvoja. Planirani kazalnik, na podlagi
katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe planiranih projektov ter
prostorskih izvedbenih aktov oz. izvedba posameznih faz projektov in prostorskih izvedbenih
aktov, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da so postopki priprave in sprejema prostorskih
aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in
dolgotrajna naloga, ki zahteva številna dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in
lastniki zemljišč, strokovno ter širšo javnostjo, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter
roke izdelave posameznih projektov. Glavni cilj je zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten
razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika in ustvariti ugodna poslovna okolja, ki
bodo pozitivno vplivala na razvoj Mestne občine Novo mesto.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija: 4019 Občinska uprava - urejanje
prostora
1603 Komunalna dejavnost: 4011 Občinska uprava - komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje: 4018 Občinska uprava - stanovanjsko gospodarstvo
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča): 4017 Občinska uprava - stavbna zemljišča, 4018 Občinska uprava - stanovanjsko
gospodarstvo

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

359.000 EUR

Opis glavnega programa

Program v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju zagotavlja izvajanje prostorskega
načrtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev,
opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi tudi
redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na območju občine. Namen je
ustvariti pravne podlage za stanovanjsko gradnjo in ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva,
trgovine, turizma, obrti in družbenih dejavnosti v osrednjem delu mesta. Izvajanje teh programov
je usmerjeno v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru teh
programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja, izvajanje geodetskih storitev v
okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Novo mesto in izvedba
projektov v okviru drugih komunalnih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih
in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih
prostorskih ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojnih potreb. Program zastavljenih nalog je
prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu občine. Ob ovrednotenju programov se izhaja iz
ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog s področja urejanja prostora in
razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta. Nadaljevalo se bo izvajanje nalog za pripravo
osnov za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim razvojnim potrebam razvoja MO
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Novo mesto, tako v samem mestnem jedru kot tudi na območju primestnih krajevnih skupnostih.
Dolgoročni cilj je izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo,
priprava strokovnih podlag in izvajanje aktivnosti za učinkovito odmero komunalnega prispevka.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po sprejetih aktih dolgoročnega prostorskega planiranja, ki
dajejo osnovo za izdelavo posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in
prilagajanje novim potrebam razvoja MO Novo mesto glede na novo prostorsko zakonodajo
Republike Slovenije in v skladu s strateškimi načrti občine. Planirani kazalnik, na podlagi
katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe planiranih projektov ter
prostorskih izvedbenih aktov oz. izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno
upoštevati dejstvo, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot
organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva številna
dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, ter s širšo in strokovno
javnostjo, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter roke izdelave posameznih projektov.
Kazalci učinkovitosti in smotrnosti prostorskega planiranja so: kazalci vzdržnega prostorskega
razvoja z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za sedanje in
prihodnje generacije, kazalci kakovostnih življenjskih razmer v mestih in na podeželju, kazalci
kvalitetnega in humanega razvoja mest in drugih naselij ter njihove oskrba, kazalci prostorsko
usklajene in med seboj dopolnjujoče se razmestitve različnih dejavnosti v prostoru, kazalci
prostorskih možnosti za skladen razvoj skupnosti, kazalci neoviranega dostopa funkcionalno
oviranim osebam do objektov in njihove uporaba v skladu z zakonom, kazalci varstvo okolja,
ohranjanja narave in kulturne dediščine, kazalci trajnostne rabe naravnih dobrin in kazalci
varovanja drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave: 4019 Občinska uprava urejanje prostora, 4021 Občinska uprava - varstvo okolja
16029003 Prostorsko načrtovanje: 4019 Občinska uprava - urejanje prostora

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
178.000 EUR
Opis podprograma

Sredstva so namenjena nadzoru nedovoljenih posegov v prostor in nad onesnaževanjem okolja.
Namen programa je spremljanje zastavljenih ciljev, akcijskih programov in nalog za trajnostni
razvoj MO Novo meto ter korigiranje glede na dejanske razmere v okolju.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja,
pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva,
izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o
ozaveščanju javnosti o dostopu do informacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave.
Zakonske in druge podlage: Zakon o varstvu okolja, Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v
okolju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o
dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
zakonodaja EU.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Strateške razvojne usmeritve Mestne občine Novo mesto v svoji viziji predvidevajo razvoj, ki bo
predvsem okoljsko in energetsko prijazen. Ključna področja delovanja: področje varstva okolja
(ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodooskrbo, javne površine), področje energetike (projekti
za zmanjšanje porabe energije,...), prostorsko planiranje (prilagoditev občinskega prostorskega
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načrta). V sklopu okoljskih tem se poudarjajo predvsem naslednji cilji: zboljšanje kakovosti
zraka v mestu in primestnih naseljih, bolj tekoč promet, zmanjšanje emisij plinov v zrak,
zmanjševanje porabe vode, ohranitev in izboljšanje vodotokov, urejene zelene površine, zaščita
naravne dediščine, sledenje konvenciji o ohranjanju biotske pestrosti, izboljševanje stanja
primestnih in mestnih gozdov, zmanjšanje svetlobnega onesnaženja. Cilji varstva okolja so
izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja
okolja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letno se preverjajo izvedbeni cilji in kazalci s konkretnimi meritvami in monitoringi. Priprava
programa varstva okolja.

16029003 Prostorsko načrtovanje

181.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram prostorsko načrtovanje zajema: prostorske dokumente občine (prostorski planski in
prostorski izvedbeni akti), strokovne podlage za prostorske dokumente občine, programe
opremljanja s komunalno infrastrukturo za območje prostorskih dokumentov občine, urbanistični
natečaji. Predvidena je priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in primestnih
projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov,
spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in
projektov. Predvidene so spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi
prilagoditve novi zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.
Predvidene so aktivnosti pri izdelavi številnih OPPN MO Novo mesto, z vsemi sestavnimi deli,
ki jih predpisuje zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja. Ustrezne rešitve za urejanje
prostora se bodo pridobivale tudi na urbanističnih natečajih. Sredstva so predvidena za
pridobitev potrebnih geodetskih podlag, ki so nujne za kvalitetno izdelavo strokovnih podlag, ki
dajejo usmeritve za vse potrebne prostorske akte na območju MO Novo mesto.
Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov, Zakonu o
spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so
Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi,
Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Uredba o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje MO
Novo mesto.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V nadaljnjih letih bo potrebno prilagoditi in uskladiti z novimi predpisi že pričete naloge, kar bo
povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. Dolgoročni cilj
podprograma je izdelava ustrezne planske in izvedbene prostorske dokumentacije, ki bo
omogočila uravnotežen razvoj Mestne občine Novo mesto in bo zadovoljeval tako razvojne
potrebe občanov kot dolgoročne potrebe po varovanju okolja in narave. Planirani kazalnik, na
podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe planiranih projektov
oz. izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da so postopki
priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno
zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva številna dodatna usklajevanja z
udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, ter s širšo in strokovno javnostjo, zaradi česar
je težko natančno določiti stroške ter roke izdelave posameznih projektov. Namen in cilj
strateških prostorskih aktov je določiti usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe
tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine. Namen
občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da se v skladu z občinskim prostorskim načrtom kot
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strateškim aktom podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve. Cilj občinskih
podrobnih prostorskih načrtov je, da se določijo prostorski izvedbeni pogoji za pripravo
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti glede
namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo prostorski ukrepi. Namen
in cilj urbanističnih delavnic in natečajev je pridobivanje kakovostnih variantnih rešitev za
odločanje o posebej zahtevnih, kompleksnih in občutljivih posegih v prostor.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je sprejem občinskih
podrobnih prostorskih načrtov, za katere poteka postopek priprave. Letni izvedbeni cilji in
kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem.

1603 Komunalna dejavnost

4.451.012 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti povezane z vzdrževanjem komunalne infrastrukture na
področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnost.
Namen glavnega programa je zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne
skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Novo mesto. Program vključuje tudi
sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in za druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, redno vzdrževanje
pokopališč in poslovilnih objektov, zavarovanje poslovilnih objektov pred propadanjem in
ohranjanje njihove funkcionalnosti. Izvajanje aktivnosti in projektov v okviru drugih komunalnih
dejavnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne
dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo: 4011 Občinska uprava - komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: 4011 Občinska uprava - komunalna
dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti: 4011 Občinska uprava - komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

2.330.262 EUR

Opis podprograma

Prednostne naloge na področju oskrbe z vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s
pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenje v letu 2006. Področje oskrbe s pitno vodo
je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic vsakega posameznika. Med
naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih
elementov vodovodnih omrežij; izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih
sistemov; spodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi; sistemi nadzora
nad vodovodnimi omrežji, varnost delovanja vodovodnih sistemov; sanacija in prevzem v
upravljanje vaških vodovodnih sistemov; sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na
vodovarstvenih območjih, odkup zemljišč na vodovarstvenih območjih; zagotovitev rezervnih
vodnih virov in povezave na manjših vodovodnih sistemih. Osnovne razvojne usmeritve regije
oz. občine na področju oskrbe s pitno vodo so prednostno usmerjene: v zagotovitev zavarovanja
vseh pomembnih vodnih virov, v realizacijo in izvajanje že sprejetih sanacijskih programov na
vodovarstvenih območjih, v izvajanje vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in
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površinske vode, predvsem gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za komunalno
odpadne vode.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o vodah, Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Uredba o kakovosti
površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo, Uredba o standardih kakovosti
podzemne vode, Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib,
Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila, Pravilnik o kriterijih za
določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, Uredba o oskrbi
s pitno vodo, Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, Pravilnik o obratovalnem
monitoringu onesnaževanja podzemne vode.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je zagotoviti neoporečno oz. ustrezno kvaliteto pitne vode (kar se preverja z
rednimi vzorčenji vode) na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih
vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba Izgradnja v okviru
projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema bo omogočila doseganje okoljskih
standardov, ki so bistvenega pomena za zdravo življenje na območju vseh vključenih občin,
zlasti pa bo reševala težave, povezane s zagotavljanjem zanesljive oskrbe s kakovostno pitno
vodo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število gospodinjstev priključenih na vodovod; obnovljeni lokalni vodooskrbni sistemi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

91.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti povezane z urejanjem površin v javni uporabi, ki so v sklopu
pokopališč. Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri
izvajanju pogrebnih svečanosti.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje
in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Odlok o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi. Zagotovitev
primernega standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

2.029.750 EUR

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja komunalno ureditev mestnega jedra, vzdrževanje zelenih površin, javnih
poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, parkirišč, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje
in čiščenje javnih sanitarij, parkovne opreme in druge komunalne dejavnosti. Namen izvajanja
nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon
o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu
okolja, Koncesijska pogodba o urejanju in čiščenju javnih površin, Pravilnik o urejanju in
čiščenju javnih površin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje letnih načrtovanih aktivnosti v okvirih večletnega programa in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi. Zastavljeni cilji bodo merljivi na podlagi realiziranih aktivnosti oz.
projektov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

67.100 EUR

Opis glavnega programa

Lokalna skupnost poskuša zagotavljati osnovne bivanjske pogoje svojim občanom. Svojo
stanovanjsko politiko vodi v skladu z zaznanimi potrebami in razpoložljivimi sredstvi.
Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske
zakonodaje in načrtovanjem novih stanovanjskih enot v postopku soinvestitorstva ali javno
zasebnih partnerstev. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju
upravljanja in vzdrževanja stanovanj, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala
javna naročila za vzdrževalna dela v stanovanjih.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja stanovanjske politike občine sta predvsem:
skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj,
zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za
bivanje s pridobitvijo novih stanovanjskih enot za dodelitev neprofitnih stanovanj upravičenim
prosilcem bodisi z nakupom stanovanj ali pa z zagotavljanjem pogojev za tovrstne gradnje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo si glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali predvsem ohranjanje
nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji: 4018 Občinska uprava - stanovanjsko
gospodarstvo
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: 4018 Občinska uprava - stanovanjsko
gospodarstvo

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

25.000 EUR

Opis podprograma

Cilj pri reševanju prostorske problematike romskih naselij je celovita integracija Romov v
slovensko družbo, t.j. postopno formalno, infrastrukturno in socialno vključevanje romskih
naselij v slovenski naselbinski sistem ob vzporedno potekajoči sanaciji teh območij. V okviru
podprograma so sredstva namenjena celostnemu urejanju obstoječih romskih naselij.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnost, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Stanovanjski zakon, Zakon o graditvi objektov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih in namenskih
stanovanj (za posebne skupine prebivalstva), nakup, gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za
začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji temeljijo tudi na izračunih okvirnih stroškov manjkajoče komunalne opreme
v obstoječih romskih naseljih, ki so bili pripravljeni ob pripravi Strategije reševanja romske
tematike v MONM in RRP 2014 - 2020.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

42.100 EUR

Opis podprograma

Na področju stanovanjske dejavnosti se opravljajo naloge, povezane z rednim in investicijskim
vzdrževanjem stanovanj v lasti Mestne občine Novo mesto. Vzdrževanje skupnih delov in
naprav v večstanovanjskih stavbah se bo izvajalo po planih upravnikov za posamezne stavbe v
skladu s solastniškim deležem Mestne občine Novo mesto. Obstoječa stanovanj moramo
vzdrževati tako, da omogočajo normalno rabo in da bomo ohranili njihovo nespremenjeno
uporabno vrednost. Poudarek bo na energetski sanaciji objektov. Vsako izpraznjeno stanovanje
bomo uredili v skladu z veljavnimi gradbenimi normativi tako, da bo primerno za bivanje novih
najemnikov. V okviru stanovanjske politike bo z izvajanjem Stanovanjskega zakona poskrbljeno
za sistemske ukrepe, ki bodo zagotovili postopno povečanje ponudbe neprofitnih stanovanj. V to
področje spadajo vse operativne naloge pridobivanja stanovanj kot tudi javni razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem. Ključna naloga je skrb za dokončno pravno in dejansko urejenost
vseh stanovanj ter ureditev potrebnih evidenc na stanovanjskem področju. Stanovanjsko
področje bo zajemalo tudi izvedbo in realizacijo vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to
dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje
stanovanj in skrb za polno zasedenost stanovanj v lasti Mestne občine Novo mesto.
Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih
stavb, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o
merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje operativnih aktivnosti za izvedbo nalog, ki jih ima
lokalna skupnost na stanovanjskem področju, ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti
stanovanj in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zastavljenih letnih aktivnosti in poravnava stroškov upravljanja upravnikov za
izvedeno delo, drugih operativnih odhodkov po sklenjenih pogodbah, ki pomenijo nemoteno
poslovanje stanovanjske dejavnosti.
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
1.111.000 EUR
Opis glavnega programa

Program obsega upravljanja in ravnanje z občinskimi nepremičninami in urejanje območij s
komunalno infrastrukturo. Vključuje sredstva za upravljanje občinskih nepremičnin in nakupe
nepremičnin, potrebnih za izvedbo konkretnih razvojnih projektov in izvajanje lastnih nalog.
Posebna skrb velja zagotavljanju osnovnih bivanjskih pogojev posebnim skupinam, kjer je
občina v letu 2013 sprejela Strategijo reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto.
Skladno z določili strategije se pripravljajo programi in projekti urejanja občinskih zemljišč z
namenom zagotovitve pravice dostopa do zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev
minimalne komunalne opremljenosti bivalnih območij v okviru romskih naselij.
Dolgoročni cilji glavnega programa

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi želimo realizirati predvidene naloge na področju
upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami. Dolgoročni cilj programa je
uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z nepremičninami vključno
z opremljanjem le-teh s komunalno infrastrukturo in izvajanje aktivne zemljiške politike v
skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. V primerih posebnih skupin prebivalcev, kot je
primer pripadnikov romske skupnosti, se na območju romskih naseljih zagotavljajo možnosti za
vzpostavitev osnovnih bivanjskih pogojev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in razpolaganja z nepremičninami se načrtuje sredstva za kritje stroškov
izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z nepremičninami ter sredstva za nakupe
nepremičnin in z njimi povezanih stroškov. Glavni cilj je rešiti čim večje število
premoženjskopravno neurejenih razmerij.
Cilj: izvajanje letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Novo mesto.
Kazalnik: realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem oziroma realizacija
načrtovanih odkupov ter število rešenih premoženjskopravnih razmerij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: 4017 Občinska uprava - stavbna zemljišča, 4019
Občinska uprava urejanje prostora
16069002 Nakup zemljišč: 4017 Občinska uprava - stavbna zemljišča, 4019 Občinska uprava
urejanje prostora

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

651.000 EUR

Opis podprograma

Urejanje občinskih nepremičnin se izvaja predvsem zaradi zagotavljanja pravne in dejanske
urejenosti nepremičnega premoženja, vzdrževanja in ravnanja z nepremičninami, prostorskega
načrtovanja poselitve občin, komunalnega opremljanja zemljišč in urejanja zemljišč, ki
predstavljajo javno infrastrukturo. Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z upravljanjem in
urejanjem nepremičnin, načrti in projektno dokumentacijo ter predvidene naloge na področju
komunalne dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem
premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski
zakonik, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o urejanju
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prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini
Novo mesto, Zakon o javnih naročilih, Zakon o zemljiški knjigi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je usmerjen v uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju
gospodarjenja z nepremičninami, ki se nanaša na upravljanje in ravnanje z nepremičninami,
ureditev zemljišč za potrebe javne infrastrukture, izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z
veljavnimi občinskimi prostorskimi akti, zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki
občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija
finančnega načrta. Na področju zagotavljanja možnosti za vzpostavitev osnovnih bivalnih
pogojev na območju romskih naseljih je cilj realizacija ukrepov sprejete Strategije reševanja
romske tematike, kazalec za merjenje doseganja ciljev pa možnost vzpostavitve osnovnih
bivalnih pogojev v posameznih romskih naseljih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj predstavlja ureditev potrebnih občinskih nepremičnin za izvajanje aktivne
zemljiške politike. V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti na področjih zastavljenih
programov (izdelava predvidenih programov opremljanja za sprejete OPPN-je ter izdelava
predvidene projektne dokumentacije). Kazalec za merjenje ciljev je realizacija letnega načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem. Pri urejanju romskih naselij je izvedbeni cilj ureditev
dokumentacije potrebne za vzpostavitev stvarnopravnih razmerij rabe občinskih nepremičnin,
priprava projektov za zagotovitev možnosti vzpostavljanja osnovnih bivalnih pogojev v
prednostnih romskih naseljih in njihovih delih.

16069002 Nakup zemljišč

460.000 EUR

Opis podprograma

Nakup ali drug način pridobivanja lastninske pravice in drugih stvarnih pravic na nepremičninah
izvajamo zaradi urejanja lastniških razmerij na že zgrajeni javni infrastrukturi, ki mora biti v
skladu z veljavnimi predpisi lasti v lokalne skupnosti, in zaradi izvajanja investicij. Nakup
nepremičnin izvajamo tudi na podlagi uveljavljanja zakonite predkupne pravice občine zaradi
prostorskega načrtovanja poselitve občine in komunalnega opremljanja zemljišč.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto, Zakon o javnem naročanju, letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za posamezno
proračunsko leto, Zakon o zemljiški knjigi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilje podprograma je uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju
gospodarjenja z nepremičninami, ki se nanaša na upravljanje nepremičnin, urejanje in
opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo ter izvajanje aktivne zemljiške
politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti in pridobitev nepremičnin, ki so
potrebne za izvedbo investicij po cestnem in komunalnem programu. Kazalec za merjenje ciljev
je realizacija letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v posameznem proračunskem letu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj predstavlja nakup potrebnih nepremičnin za izvajanje aktivne zemljiške
politike, kazalci pa so površina odkupljenih nepremičnin (m2) in realizacija letnega načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem v posameznem proračunskem letu.
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

450.000 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za
krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in
rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Lokalna
skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje
zdravstvenega varstva na svojem območju. Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu
zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem programov na
področju primarnega zdravstva in lekarniške dejavnosti, podeljevanjem koncesij v zdravstveni
dejavnosti na primarni ravni, zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov
krepitve zdravja prebivalcev, z zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže
(investicijska vlaganja), financiranje za obvezno osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih
oseb, mrliško pregledno službo in urgentno službo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Zakon o lokalni samoupravi, občinski odloki in strateške razvojne usmeritve občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Za vse prebivalce enakomerna dostopnost do kvalitetnih in primerljivih zdravstvenih storitev ter
ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. Trajna promocija zdravja za večanje
vpliva na čim boljšo kakovost zdravja prebivalstva. Mestna občina Novo mesto ohranja nivo
financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva. Zdravstveni dom Novo
mesto je osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zato mora ohraniti del
javnih storitev. Pri podeljevanju koncesij se predhodno pridobi in upošteva mnenje javnega
zavoda z namenom nadzorovanega podeljevanja koncesij. Cilj področja proračunske porabe za
področje zdravstvenega varstva je sledenje smernicam, ki jih določa področna zakonodaja.
Zdravstvo je tesno povezano tudi z ostalimi področji tako na državni kot lokalni ravni, zato je
skupen cilj aktivna politika na področju zdravja oz. celostna skrb za splošno zdravje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva: 4010 Občinska uprava - zdravstvo
1707 - Drugi programi na področju zdravstva: 4010 Občinska uprava - zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

20.000 EUR

Opis glavnega programa

Mestna občina Novo mesto sofinancira izvajanje preventivnih programov za krepitev zdravja
občanov. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da
občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja občanov.
Dolgoročni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje
duševnega zdravja občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva,
preprečevanje kroničnih bolezni in raznih oblik zasvojenosti, predvsem med mladimi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva z
namenom vključitve čim večjega števila občanov. Kazalnika sta število izvedenih programov ter
število vključenih občanov. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so
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naslednji: spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva v lokalnem okolju, preprečevanje vseh
oblik zasvojenosti med mladimi kot rezultat preventivnih programov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: 4010 Občinska
uprava - zdravstvo

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije
zdravja
20.000 EUR
Opis podprograma

Poslanstvo podprograma je prispevati k zdravemu, kakovostnemu in produktivnemu življenju in
posledično podaljševanju življenjske dobe prebivalstva. Za potrebe čim boljšega zdravstvenega
stanja občanov bomo sofinancirali spremljanje splošnega zdravstvenega stanja, preventivne
programe na področju zdravstvenega varstva in aktivnosti promocije.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti,
Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti, Priporočila
Inštituta za varovanje zdravja, Onkološkega inštituta, ki so skladna s priporočili Evropske
agencije za zdravila (EMEA)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju
zdravstvenega varstva s ciljem, da se vključi čim večje število občanov, z namenom krepitve čim
boljšega splošnega zdravstvenega stanja. Promocija aktivnosti in delovanja na področju
varovanja in krepitve zdravja ter preprečevanja in zmanjševanja škode in posledic zaradi
negativnih dejavnikov in ravnanj na področju zdravja prebivalcev. Uspešno izvajanje
programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje
zdravstvenega stanja prebivalstva. Kazalniki: število izvedenih programov na podlagi letnih
poročil in število vključenih občanov, upad števila kroničnih bolezni, zasvojenosti, zadovoljstvo
uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje preventivnih akcij in prireditev o pomenu varovanja zdravja prebivalcev. Cilj
aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu
zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. Kazalci, s katerimi se bo
merilo doseganje zastavljenih ciljev: prisotnost preventivnih programov in njihova
prepoznavnost v lokalnem prostoru, vključenost ciljnih skupin prebivalcev ter njihova udeležba
na organiziranih javnih prireditvah in drugih preventivnih akcijah za promocijo zdravja.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

430.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih je občina dolžna
izvajati skladno s področno zakonodajo. Med zakonske obveznosti občine sodi plačevanje
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne
službe. Programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno
sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sem spada zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje
storitev v okviru mrliško pregledne službe. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju v 12. členu določa obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno
zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti na več načinov, eden od teh je tudi
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obveznost občine, da plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste občane, ki
so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem in tujce, ki imajo dovoljenjem za stalno
bivanje v mestni občini in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. O pravici do plačila
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje odločajo pristojni centri za socialno delo.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva. Dostop do
zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve, ohranjati pogoje za izvajanje
programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne
službe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve ter skladno z zakonodajo
izvajanje mrliško pregledne službe. Letni cilj je plačilo prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje občanov, ki jim ta pravica pripada ter plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne
službe. Kazalniki: število zavarovanih oseb ter število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij.
Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnim ciljem.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: 4010 Občinska uprava - zdravstvo
17079002 Mrliško ogledna služba: 4010 Občinska uprava - zdravstvo

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

395.000 EUR

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se financirajo prispevki za osnovno zdravstveno zavarovanje
brezposelnih oseb (zagotavljanje sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne
občine Novo mesto in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki
ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno
zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju
občine).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega osnovnega zdravstvenega zavarovanja
za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami. Kazalci: število zavarovancev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje plačila prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje tistim, ki so trenutno brez
zaposlitve iz upravičenih razlogov. Kazalci: število zavarovancev.

17079002 Mrliško ogledna služba

35.000 EUR

Opis podprograma

Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po
Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. V okviru mrliško pregledne
službe se krijejo stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na
Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah, prevoze zdravnikov
mrliških preglednikov za mrliške preglede, stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni
dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznosti lokalne skupnosti na področju mrliško
pregledne službe (organizacija in sofinanciranje mrliško ogledne službe, ki jih izvajajo
usposobljeni in pooblaščeni zdravniki). Kazalniki: število opravljenih mrliških ogledov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število
opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne. Letni
izvedbeni cilj in kazalci so spremljanje aktivnosti na tem področju. Ker gre za zakonsko obvezo
lokalne skupnosti, na obseg in ceno storitev občina ne more vplivati.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

5.982.104 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna
sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega
pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi
številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih
človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja.
Področje se nanaša na varovanje kulturne dediščine, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in
dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige,
založništva in knjižnične dejavnosti, na skrb za kulturno raznolikost, na spodbujanje ljubiteljske
kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Skladno s svojimi zakonskimi
obveznostmi Mestna občina Novo mesto zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako
omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij
in samostojnih ustvarjalcev. V okviru svojih proračunskih možnosti mestna občina omogoča
ohranjanje doseženega kulturnega standarda, hkrati pa si prizadeva podpirati tudi nove projekte,
ki so za razvoj kulture, mesta in občine kot celote še posebej pomembni in utrjujejo položaj
mestne občine kot regijskega središča.
Vloga športa izhaja iz znanstveno dokazanega pomena športa za javno zdravje (telesno, socialno
in duševno), socializacijo in gospodarstvo. Športu se priznava tudi zelo pomembna vloga pri
spodbujanju k prostovoljnemu delu in k aktivni udeležbi v družbi, doseganju solidarnosti,
strpnosti, odgovornosti in drugih pozitivnih vrednot. Zaradi navedenih vplivov je del javnega
interesa, zato se sofinancira iz javnih sredstev, za njegov razvoj pa se ustvarjajo ustrezni
sistemski družbeni pogoji. Mestna občina Novo mesto bo uresničevala javni interes v športu z
zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa športa, ki se nanaša na
lokalne skupnosti, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih
dejavnosti ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. Letni program
športa zajema celostno organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo,
kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz
javnih financ.
Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj
mladinske dejavnosti. Temeljna usmeritev področja je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko,
ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in
družbenem razvoju skupnosti. Programi dela mladinskih organizacij in organizacij za mlade so
obsežni in se stalno spreminjajo glede na pobude in potrebe otrok, staršev in javnosti. Temeljno
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vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programov je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno
življenje otrok in mladostnikov v lokalnem okolju.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa Mestna občina Novo mesto, so
Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji in Strategija športa v MONM.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto vsako leto sprejme Letni program športa, v katerem so
opredeljeni: programi, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih
za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Novo
mesto.
Na področju kulture Mestna občina Novo mesto izhaja iz strateških razvojnih usmeritev, ki
opredeljuje vizijo razvoja kulture v občini in poudarja usmerjenost k udejanjanju širšega dosega
kulture ter izpostavljanju ustvarjalnosti kot skupnega komunikacijskega medija vseh področij
družbenega delovanja.
Temeljni dokument področja mladine je Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, na
lokalnem nivoju pa predstavlja temelj razvoja področja Strategija na področju mladih v MO NM
do leta 2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Na področju kulture bomo zasledovali naslednje cilje: spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in
dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige,
založništva in knjižnične dejavnosti, skrb za kulturno raznolikost, spodbujanje ljubiteljske
kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Med pomembnimi cilji
izpostavljamo: - zagotavljanje vrhunskosti, raznolikosti in široke dostopnosti kulturnih dobrin, kultura kot temelj razvoja socialnega kapitala posameznika in družbe, kultivator okolja in
gradnik socialne kohezivnosti, - kultura kot povezovalni člen lokalnega, regionalnega,
nacionalnega in mednarodnega prostora,- kultura kot stičišče medresorskega povezovanja in
sodelovanja,
- podpora ustvarjalcem ter producentom in usmerjenost na uporabnike. Cilj na področju športa je
povečati športno udejstvovanje občanov na vseh področjih športa in v sodelovanju z izvajalci
letnega programa športa tudi priprava kakovostnih športnih programov. Šport je dejavnik
socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z
zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter
na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša
preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija,
kajenje, prestopništvo itd. Dolgoročni cilji na področju mladine so zagotavljanje stabilnega
okolja za delovanje mladinskih organizacij in vključevanje čim večjega števila mladih v lokalne,
nacionalne in evropske mladinske programe, kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega
časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti
ter preventivno in spodbujevalno vplivanje na razvoj mladih osebnosti za nadaljnji razvoj
lokalne skupnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine: 4005 Občinska uprava - kultura
1803 Programi v kulturi:

4005 Občinska uprava - kultura

1804 Podpora posebnim skupinam

4003 Občinska uprava - izobraževanje

1805 Šport in prostočasne aktivnosti: 4004 Občinska uprava - šport
4007 Občinska uprava - interesne dejavnosti mladih
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine

698.000 EUR

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Kar pomeni vzdrževanje in
obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je Mestna občina Nova mesto kot lastnica
dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje, program predvideva sofinanciranje vzdrževanja in
obnove spomenikov ostalih lastnikov ter programe ohranjanja in predstavitve premične kulturne
dediščine, ki se osredotočajo na programe muzejske dejavnost in arheologije in izvajanje
kulturne dejavnosti. Poslanstvo Mestne občine Novo mesto znotraj programa je celostno
ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno življenje.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj je povečanje stopnje varovanja dediščine in izboljšanje njenega upravljanja. Skrb za
ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in
njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in drugih obiskovalcev. Vse
postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno
pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in
življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo (obnova in predstavitev nepremične kulturne
dediščine ter predstavitev in interpretacija premične kulturne dediščine). Dolgoročni cilj
glavnega programa je povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihova
prepoznavnost, zagotavljati dostopnost do celovitih informacij o kulturni dediščini, vključevanje
dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj so prenova in ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine oz. tistih
spomenikov in objektov kulturne dediščine, ki so v lasti mestne občine ter njihova predstavitev.
Kazalci: izvedba zastavljenih programov, kakovostno ohranjena ter sodobno prezentirana
kulturna dediščina za večje število obiskovalcev in prepoznavnost, itd.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina: 4005 Občinska uprava - kultura

18029001 Nepremična kulturna dediščina

698.000 EUR

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Mestna občina zagotavlja sredstva za obnovo in vzdrževanje
kulturne dediščine ter spomenikov lokalnega pomena, pripravo oz. izdelavo strokovnih podlag za
zaščito kulturnih spomenikov, ohranjanje, interpretacija kulturno zgodovinskega izročila in
arheološke dediščine.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki mestno občino
zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v njeni lasti ter druge pravne podlage, ki
veljajo za področje kulture nasploh.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kulturna dediščina ni le kulturna dobrina, temveč tudi velik potencial za gospodarski oziroma
turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja
kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. Dolgoročni
cilji vključujejo: ohranjati naselbinsko in grajeno dediščino urbanega območja, vzpostaviti
orodja za varovanje in ohranjanje prostorskih kvalitet v območjih urbane naselbinske dediščine;
prenova naselbinske in stavbne dediščine z namenom krepitve identitete prostora, ohranjanja
ekonomske vrednosti grajenih struktur ter s tem povezanih turističnih produktov, ovrednotiti
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najpomembnejše urbanistične in arhitekturne dosežke sodobne nepremične dediščine. Kazalci:
število obnovljenih kulturnih spomenikov, število obiskovalcev in posredovanih informacij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je: vzdrževanje spomenikov oz. objektov kulturne dediščine, izvedba
posameznih investicijskih del na objektih kulturne dediščine glede na načrtovan program.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: pridobitev potrebne
dokumentacije, realizacija planiranih obnov, vzdrževanj, idr.

1803 Programi v kulturi

1.953.234 EUR

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe
v kulturi. V okviru glavnega programa imamo na področju kulture predvidena sredstva za:
zaščito vzdrževanje in obnovo kulturne dediščine, javne kulturno infrastrukturo, dejavnost
osrednje knjižnice, ljubiteljsko kulturno dejavnost, kulturno umetniške prireditve, investicije oz.
projekte na področju kulture.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za pestro in širokemu krogu obiskovalcev
zanimivo kulturno ponudbo Novega mesta ter čim večjo dostopnost te ponudbe zainteresirani
javnosti. Posebna pozornost je namenjena spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, ki je namenjena
posameznim ciljnim občinstvom različnih starostnih skupin, zagotoviti pogoje za usklajen razvoj
knjižničarske dejavnosti, ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov,
ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, zagotoviti prostorske pogoje za
obstoj in razvoj nevladnih organizacij in drugih ustanov ter posameznikov, ki delujejo na
področju kulture, sistematično in kontinuirano promovirati kulturno ponudbo ter tako spodbujati
razvoj kulturnega turizma, podpora zasebnim pobudam pri razvoju ambicioznih programskih
vsebin, ki pomenijo dodano vrednost kulturni ponudbi, krepitev širše prepoznavnosti Novega
mesta na področju kulture, nadgradnja informatizacije in digitalizacije programskih vsebin
ustanov na področju kulture in nevladnih kulturnih organizacij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov so opredeljeni v letnih
programih dela in aktivnostih. Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna mestne
občine, so natančno opredeljeni cilji, ukrepi in kazalniki uspešnosti. Mestna občina financira
redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila, z namenom
zagotavljanja stabilnih pogojev za njihovo delovanje, kar pomeni skrb ustanovitelja za stabilno
programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje zavodov. Mestna občina
financira letne kulturne projekte nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture. Osnovni kazalec je interes javnosti za obiskovanje kulturnih programov in projektov,
kjer pa ne sme biti edino merilo število obiskovalcev, ampak optimalno razmerje med vloženimi
javnimi sredstvi in odmevnostjo oz. kvalitetno izvedbo posamezne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: 4005 Občinska uprava - kultura
18039003 Ljubiteljska kultura: 4005 Občinska uprava - kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: 4005 Občinska uprava - kultura
18039005 Drugi programi v kulturi: 4005 Občinska uprava - kultura
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18039001 Knjižničarstvo in založništvo

839.233 EUR

Opis podprograma

Knjižnice so središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij, svojo dejavnost
opravljajo skladno s potrebami okolja, zbirajo, obdelujejo, hranijo knjižnično gradivo,
informacijske vire in omogočajo njihovo uporabo. So infrastruktura pri izobraževanju na vseh
stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture in informacijske družbe nasploh.
Temeljna naloga občine je podpirati izvajanje poslanstva splošne knjižnice. Podprogram tako
obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, bibliobus, drugi programi v
knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, predstavljanje novitet, srečanje z
ustvarjalci, razstave in delavnice ipd.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih,
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o strokovnih
storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnice Mirana Jarca.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošnih knjižnic uporabnikom, zagotoviti čim bolj
racionalno in optimalno delovanje knjižnice ter uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in
aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na celotnem območju občine. Uresničevanje
kulturne, izobraževalne, informacijske raziskovalne in socialne potrebe okolja, razvoj novih
projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, izgradnja kakovostnih
knjižničnih zbirk, zlasti njihova aktualnost in prilagojenost ugotovljenim potrebam okolja,
ureditev, promocija in prepoznavnost gradiva lokalnega pomena (domoznanstvo). Kazalci, s
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: novi programi, ki zasledujejo trende v
razvoju knjižničarstva, število članov in uporabnikov knjižnice, število prireditev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so: nabava zahtevnejšega gradiva, bogatenje periodične zbirke, pridobivanje
novih elektronskih virov, posodobitev računalniške opreme, posodabljanje izposoje gradiva,
ureditev prostorov, analiza obstoječega stanja v krajevnih knjižnicah, strokovno usposabljanje
kadra, omogočiti izvedbo projektov, ki bodo prispevali k seznanjanju javnosti s storitvami
knjižnice in izboljševali bralno kulturo ter informacijsko pismenost uporabnikov, povečanje
števila projektov s področja bralne kulture in povečanje števila udeležencev v teh programih.
Kazalci: količina nakupa gradiva, število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s
storitvami knjižnice, število uporabnikov knjižnice.

18039003 Ljubiteljska kultura

19.000 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma Mestna občina Novo mesto namenja sredstva za delovanje društev s
področja kulture. Planirana sredstva bodo omogočila tudi izvedbo projektov Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Novo mesto ter izvedbo razpisov za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki se bodo izvedli na območju Mestne občine Novo mesto.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske
kulturne dejavnost.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je skladen in uravnotežen razvoj kulturnih dejavnosti, ohranjanje dosežene
stopnje razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter razvijanje pogojev za dostopnost kulturnih
vsebin. Kazalci: število novoustanovljenih društev, promocija ljubiteljske kulturne dejavnost.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje društev ter pogojev za ustvarjalnost različnih vrst
izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti. Kazalci: uspešno delovanje društev (realizacija letnega
načrta), število prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

60.000 EUR

Opis podprograma

V ta podprogram spada podpora programom avdiovizualne kulture. Gre predvsem za
zagotavljanje sredstev za predvajanje programa lokalne televizije, lokalna glasila.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih, statut MO Novo mesto, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za raznovrstno, kakovostno informativno
programsko ponudbo, informacijski dostop oz. obveščanje in seznanjanje občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. Osnovni cilj je nadaljevanje kvalitetno zastavljenih
programskih vsebin. Kazalnik: stopnja gledanosti programov in zadovoljstva uporabnikov.

18039005 Drugi programi v kulturi

1.035.001 EUR

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnega
centra, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte,
vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnica, muzej, galerije, gledališče, kulturni center). V
ta sklop spadajo tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov, neprofitnih organizacij
in ustanov, niso pa neposredno vezane na umetniško produkcijo. Gre predvsem za zagotavljanje
možnosti za delovanje: izboljšave, nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je
Mestna občina Novo mesto, pridobivanje novih prostorskih možnosti za izvajanje kulturnih
programov. V ta podprogram se uvrščajo tudi javni razpisi za sofinanciranje programov oz.
dejavnosti s področja kulture, idr.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, Pravilnik o
načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju
kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe
na področju kulture, druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih pogojev za nemoteno delovanje: tekoče vzdrževanje
kulturnih objektov, izboljšanje prostorskih pogojev dela v kulturnih objektih, ohranjanje
vrednosti kulturnih objektov, izboljšave in posodobitve kulturnih objektov. Poglavitni dolgoročni
cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh
objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je
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moč zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost posameznih objektov glede na
potrebe ustvarjalcev in uporabnikov, glede na dostopnost vseh prebivalcev občine, glede časa
delovanja. Cilj je tudi podpora kulturnim projektom, ki jih izvajajo nevladne organizacije in
samostojni ustvarjalci na področju kulture. Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh
nivojih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev,
število prireditev oziroma dogodkov, namenjenih določenim skupinam.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sledenje dolgoročnim ciljem, medtem ko je uresničevanje letnega cilja vezano na zagotovljena
sredstva. Glavni poudarki so: ohranjanje nivoja tekočega vzdrževanja kulturnih objektov in
objektov kulturno zgodovinske dediščine, ohranjanje doseženega standarda knjižnične in druge
kulturno umetniške dejavnosti, ohranjanje doseženega standarda na področju ljubiteljske kulture,
bogatitev prireditvene dejavnosti in povezava s turizmom. Kazalci: realizacija zastavljenih
programov.

1804 Podpora posebnim skupinam

140.000 EUR

Opis glavnega programa

V sklopu regijskega projekta Socializacija in integracija Romov, ki temelji na povezovanju
izvajalcev različnih aktivnosti in ki so (bile) namenjene romskim udeležencem, zbira dobre
prakse ter zagotavlja sredstva za prenos oz. njihovo izvajanje v celotni regiji. Vzpostavljena bo
mreža partnerjev s povezovanjem različnih institucij in akterjev na področju razvoja človeških
virov v regiji, z aktivno udeležbo aktivistov romske skupnosti, odločevalcev in oblikovalcev
regionalne razvojne politike ter tako podpira različne strategije vključevanja Romov v širšo
družbo, ki so jo že oz. jo razvijajo posamezne občine in država.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev mreža partnerjev s povezovanjem različnih institucij in akterjev na področju
razvoja človeških virov v regiji, z aktivno udeležbo aktivistov romske skupnosti, odločevalcev,
oblikovalcev regionalne razvojne politike ter podpora strategiji vključevanja Romov v širšo
družbo. Dolgoročni cilj se nanaša na čim večjo, kvalitetno in aktivno vključevanje romske
populacije v vse sfere družbenega življenja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih aktivnosti za uspešno integracijo romske populacije.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

140.000 EUR

Opis podprograma

Zagotavljati sredstva za najrazličnejše aktivnosti in programe, namenjene pripadnikom romskih
skupnosti pri njihovem aktivnem vključevanju v širšo družbo ter njihovem udejstvovanju na
različnih področjih življenja in dela v občini.
Zakonske in druge pravne podlage

Področje se uvršča med prioritete in ukrepe Operativnega programa za kohezijsko politiko in
sicer: 9.2. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, Specifični cilj 2:
Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela, Specifični cilj 3: Preprečevanje zdrsa v
revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju, 2.10. Znanje,
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 2.10.1. Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih
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možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc z
ukrepi, 2.10.3. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje z razvojem
izobraževalne infrastrukture z ukrepi Spodbujanje vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja
za vse generacije s krepitvijo dostopnosti vseživljenjskega učenja (regijski).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dokončanje že začetih projektov iz preteklih let, načrtovanje in izvajanje novih programov oz.
vsebin na podlagi razvojnega dokumenta RRP 2014 - 2020, občinskih usmeritev in možnosti
črpanja evropskih sredstev. Kazalci: število izvedenih programov in projektov socialne in
družbene integracije pripadnikov Romske skupnosti, realizirani infrastrukturni projekti, ki
omogočajo izvajanje zastavljenih vsebin oz. programov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih aktivnosti na področju integracije pripadnikov Romske skupnosti, zlasti s
predvidenim urejanjem romskih naselij.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

3.190.870 EUR

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju
športne in mladinske dejavnosti. Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa
uvrščamo vse oblike športnih dejavnosti, to je na področju športne vzgoje otrok, mladine in
študentov, športne rekreacije, vrhunskega športa in športa invalidov, saj imajo poleg vrste
pozitivnih učinkov na skladen osebnostni razvoj odraščajočega mladega človeka tudi vzgojni
pomen. Ob zagotavljanju strokovnega kadra so najpomembnejši dejavniki športa športni objekti
oziroma infrastruktura. Predvideno je spodbujanje naložb v ustrezno športno opremo, namenjeno
športni rekreaciji in promocijo zdravega življenjskega sloga in mladinskih programov in drugih
aktivnosti mladih. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programov pa je ustvarjanje
boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter odraslih.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in
ekonomski dejavnik. Cilj na področju športa je povečati udejstvovanje na vseh področjih športa,
obogatiti in izvajati letne programe športa v celoti, povečevati odstotek športno aktivnih
prebivalcev, ohranjati število kakovostnih in vrhunskih športnikov, zagotavljati vsebinsko,
finančno in materialno podporo programom mladih, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, z
različnimi športnimi društvi izvesti čim več športno rekreativnih prireditev, povečati
izkoriščenost obstoječih javnih in privatnih športnih objektov, pridobiti potrebna sredstva za
posodobitev starejših obstoječih javnih športnih objektov, pridobiti sredstva za izgradnjo novih
športnih objektov in spremljajočo infrastrukturo, gospodarno in kvalitetno upravljati in
vzdrževati obstoječe javne športne objekte, spodbuditi gospodarstvo za vlaganje v javne in
zasebne športne objekte, načrtovati investicije v skladu z prostorsko strategijo MO Novo mesto,
ki se nanašajo na športne površine namenjene športu in rekreaciji,
Dolgoročni cilji na področju mladine so zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih
organizacij tako s finančno kot infrastrukturno participacijo lokalne skupnosti, vključevanje čim
večjega števila mladih v lokalne, nacionalne in evropske mladinske programe, kvalitetnejše in
aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te
populacije v prostočasne dejavnosti ter preventivno in spodbujevalno vplivanje na razvoj mladih
osebnosti, ki so temelj razvoja lokalne skupnosti. Dolgoročni cilj je spodbujati tudi razvoj
mladinskega dela in ustvariti pogoje za sodelovanje mladih v procesih odločanja na lokalnem
nivoju, ki neposredno vplivajo na življenje in delo mladih.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji na področju športa: nadaljevati s postopkom sanacij, obnov in investicijskovzdrževalnih del na obstoječi infrastrukturi, vzdrževati javne športne objekte, izvajanje letnih
programov športa in posameznih športnih aktivnosti. Letni izvedbeni cilji na področju mladine
so vzpostavitev podpornega okolja - mladinskega centra za izvajanje mladinskih projektov in
celoletnih programov društev, ki delujejo na področju mladih, omogočiti konstantno
zagotavljanje sredstev izvajalcem, za namen informiranja in svetovanja za mlade ter
koordiniranja in povezovanja izvajanja programov in projektov za mlade med izvajalci.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa: 4004 Občinska uprava - šport
18059002 Programi za mladino: 4000 Občinska uprava - interesne dejavnosti mladih

18059001 Programi športa

3.036.470 EUR

Opis podprograma

Skozi podprogram se zagotavljajo sredstva za športna udejstvovanja in upravljanje objektov,
povezanih z izvajanjem športne dejavnosti. V skladu z usmeritvami nacionalnega programa se
sofinancirajo: športna vzgoja otrok in mladine, študentov, športna rekreacija, kakovostni šport,
vrhunski šport, šport invalidov, športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami, razvojne
in strokovne naloge, večje prireditve oz. športni dogodki. Sredstva so namenjena tudi
vzdrževanju športnih objektov (dvoran, igrišč, telovadnic), nakupu potrebne športne opreme in
izvajanju investicijsko vzdrževalnih del.
Kazalniki: število aktivnih udeležencev v športnih klubih in društvih ter izboljšave pogojev
vadbe za vsa področja športa.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega
programa športa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa, je nujno potrebno
strokovno znanje ter permanentno izobraževanje strokovnih delavcev, izvajalcev športnih
programov in tehničnega osebja pri zahtevnem urejanju in vzdrževanju naraščajočega števila
kvalitetnih športnih objektov. Prav tako se je potrebno zavzemati za konstantno dvigovanje
zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi športnimi
programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo, tako obstoječo kot tudi predvideno.
Povečati število prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, predvsem povečati delež otrok, mladine
in študentov, zagotavljati dosedanjo raven vrhunskega športa, izoblikovati mrežo športnih
objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva. Kazalniki: glavni izvedbeni cilji so
enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa.
Pomemben element je število v programe vključenih športnikov oziroma skupin v posameznih
panogah. Cilj je povečati število športnikov na vseh nivojih športnega udejstvovanja, torej od
rekreacije pa do vrhunskega športa, največji poudarek je na športni vzgoji otrok in mladine,
katerim se namenja največji delež občinskih sredstev v okviru programa.
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18059002 Programi za mladino

154.400 EUR

Opis podprograma

Podprogram opredeljuje skrb za mlade in mladinske dejavnosti v najširšem smislu. Pomeni
sistem ukrepov v dobrobit učinkovite in uspešne integracije mlade populacije v družbo. Sem
sodijo ukrepi in aktivnosti, ki so prvenstveno namenjeni mladine, vključevanju v mladinsko delo,
zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela ter izdelavi in oblikovanju podlag za
izvajanje mladinske politike, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v političnem,
socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju skupnosti. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za
realizacijo programa je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov
ter družin in skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v najširšem pomenu.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju, Zakon o mladinskih svetih,
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, občinska strategija za mlade.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj Mestne občine Novo mesto na področju programov za mladino je zagotovitev mladim čim
boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa, z vključevanjem čim večjega števila te
populacije v prostočasne dejavnosti, zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih
organizacij in vključevanje čim večjega števila mladih v nacionalne in evropske mladinske
programe, zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mladino in otroke. Veliko
pozornosti je potrebno nameniti: kurativnemu delu z mladimi, izboljšati ter dograjevati
infrastrukturo, celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter jih
dopolnjevati z novimi glede na potrebe, mladinski kulturi in izobraževanju, pospeševanju
mladinske raziskovalne dejavnosti. Kazalci: število izvedenih projektov, višina sofinanciranja
mladinskih organizacij, število prireditev, projektov in aktivnosti, število prebivalcev, predvsem
mladih, vključenih v projekte.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podpora delovanju mladinskega centra, mladinskih organizacij, mladinskih programov in
programov za mlade. Podpora dejavnostim društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje
programov preživljanja prostega časa otrok in mladine ter vzdrževanje prostorov za mladinsko
dejavnost, vključevanje čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti. Doseganje
zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom in kvaliteto izvedenih programov, zadovoljstvom
uporabnikov.

19 IZOBRAŽEVANJE

8.242.014 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh
izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja,
visokošolskega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči
šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, občina pa lahko zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje,
a so v interesu občine in njenih prebivalcev.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni
šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o
izobraževanju odraslih, Zakon o visokem šolstvu, Nacionalni program visokega šolstva
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Republike Slovenije, strateški razvoj področja visokega šolstva v Novem mestu, Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje
in izobraževanja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, Bela
knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Konvencija o otrokovih pravicah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in
materialnih pogojev za področje izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, višjega in visokošolskega izobraževanja ter
izobraževanja odraslih in zagotavljanja štipendij preko Štipendijske sheme za Dolenjsko.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok - 4002 Občinska uprava - predšolska vzgoja
1903 Primarno in sekundarno varstvo - 4003 Občinska uprava - izobraževanje
1904 Terciarno izobraževanje - 4003 Občinska uprava - izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi - 4003 Občinska uprava - izobraževanje
1906 Pomoči šolajočim - 4003 Občinska uprava - izobraževanje

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

5.934.264 EUR

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in financiranje varuha
predšolskih otrok. Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega
meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč
staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje
pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Področje predšolske vzgoje je po 21. členu Zakona o lokalni samoupravi izvirna pristojnost
občin. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce
ustanavljajo in financirajo občine oz. na drugačen način v skladu z zakonskimi predpisi,
zagotavljajo varstvo za predšolske otroke.
Mestna občina Novo mesto zagotavlja otrokom predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni
vrtci. Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo
storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva so v skladu z zakonom namenjena
višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kateri določa
pravico do znižanega plačila programa vrtca, določi kot plačilo staršev na podlagi odločbe o
višini plačila programa vrtca, ki jo izda pristojni Center za socialno delo. Center določi plačilo
staršev na podlagi dohodkovne lestvice, ki starše razvršča v dohodkovne razrede glede na njihov
materialni položaj. V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, občina ustanoviteljica financira tudi stroške
vrtca, ki niso vključeni v ekonomsko ceno programa. Strategija razvoja javnih vrtcev temelji na
doseženi kvaliteti in obsegu dejavnosti, ki izhaja iz predpisane zakonodaje. Temeljna usmeritev
je ohranjati in razvijati obstoječo mrežo javnih vrtcev. Dnevni programi v javnih vrtcih so
prilagojeni potrebam zaposlenih staršev in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Oddelki
so oblikovani v skladu s predpisanimi normativi in standardi.
Načrtovana sredstva v letu 2016 zagotavljajo vključevanje otrok v programe predšolske vzgoje,
ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko
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vzgojo. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje
temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čim več otrok
v eno izmed oblik otroškega varstva, zagotavlja varno, zdravo, spodbudno okolje za otroke in
jim skuša omogočiti, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih
značilnosti posameznih starostnih obdobij. Temeljne naloge vrtcev so torej skrb za varstvo in
vzgojo otrok oz. pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin
in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Javno službo na področju predšolske vzgoje v Novem mestu izvajata dva javna zavoda in sicer
Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, enoti pri osnovnih šolah (pri OŠ
Stopiče in OŠ Brusnice), Zasebni družinski vrtec Ringa raja (koncesija), vrtec Jana d.o.o.
(koncesija) in Petrov vrtec (zasebni vrtec s pogodbo). Poleg tega ima občina sklenjeno pogodbo
o financiranju z varuhom predšolskih otrok, ki deluje v naši občini. Zakon o vrtcih (24.a in b.
člen) namreč določa, da mora občina sofinancirati plačila staršev za varstvo otrok pri varuhu.
Glede na to, da v MO NM deluje varuhinja, ki ustreza pogojem pristojnega ministrstva, je
potrebno v skladu z zakonom iz proračunskih sredstev zagotoviti ustrezna sredstva. Poleg
sredstev za vrtce Mestne občine Novo mesto, proračun zagotavlja skladno z zakonodajo tudi
sredstva za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, ki so vključeni v vrtce
izven Novega mesta.
Primarni cilji pri izvajanju javne službe so:
Obdržati mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem
staršem, predvsem pa se truditi zagotoviti prosta mesta oz. možnost vpisa za vse novomeške
otroke. Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z
zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in
interesov.
Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa-kurikuluma. Ta proces je
zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja
prostorov itd. tako, da bi se čim bolj približal potrebam otrok. Kurikulum za vrtce je ustrezna
strokovna podlaga za izpeljavo vrtčevskih programov.
Zagotoviti sredstva za izvajanje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in omogočiti
tem otrokom čim boljše pogoje in predšolsko vzgojo. Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, se tem otrokom v vrtcu nudi tudi individualna zdravstvena in druga
strokovna obravnava; izvajanje specialne pedagoške pomoči, dodatni spremljevalec, dodatno
znižan normativ, prilagoditev opreme. Seveda pa to pomeni tudi dodaten strošek za občinski
proračun.
Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvideni programi:
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o vrtcih, Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za
ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Pravilnik o
plačilu staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za
uravnoteženje javnih financ, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za
dejavnost vzgoje in izobraževanja.
Financiranje izvajanja javne službe v vrtcih ureja Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo. Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini
razlike med ceno programa in plačilom staršev ter dodatni stroški v skladu z zakonom.
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V ceno programa so zajeti:
-

stroški dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo,

-

stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in

-

stroški živil za otroke.

Največji delež pri ceni programa predstavljajo stroški dela, in sicer v povprečju okrog 80% vseh
stroškov.
V skladu z Zakonom o vrtcih in podzakonskimi predpisi se ekonomska cena programa
predšolske vzgoje financira, kot sledi:
- starši plačajo svoj del ekonomske cene v skladu z Zakonom o vrtcih, Zakonom o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki
razvršča starše v 9 dohodkovnih razredov glede na premoženjsko stanje družine.
- iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ekonomsko ceno
programa in plačilom staršev, sredstva pa zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno
bivališče; občina lahko za starše iz svoje občine s sklepom določi tudi popust za starše.
- iz državnega proračuna (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) se zagotavljajo
sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok in
sicer starši za mlajšega otroka plačajo v višini 30% deleža plačilnega razreda, ki jim je v skladu z
zakonom določeno kot znižano plačilo vrtca z odločbo CSD, za vsakega nadaljnjega mlajšega
otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca, se vrtcem
zagotavljajo iz državnega proračuna.
- bolnišnični oddelek se financira 50% cene programa iz državnega proračuna, razliko pa
pokrivajo občine v regiji, katerih otroci se zdravijo v Splošni bolnišnici Novo mesto, delež pa je
določen glede na število prebivalcev v občini.
V skladu z Zakonom o vrtcih občina ustanoviteljica – Mestna občina Novo mesto – financira
tudi stroške vrtca, ki niso vključeni v ekonomsko ceno programa, to pa so predvsem:
- razlika v številu vključenih otrok v oddelku do najvišjega normativa (pojavlja se predvsem v
oddelkih drugega starostnega obdobja, v specifičnih oddelkih kot so popoldanski ali izmenski
oddelki ter v oddelkih, ki so prostorsko omejeni in več otrok kot je, tudi ne more biti vključenih
v oddelek) – ta dodatna obveznost za ustanovitelja izhaja iz 10. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, kateri določa, da ustanovitelj
zagotavlja sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med
dejanskim številom otrok v oddelkih in najvišjim normativnim številom;
- dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek, to pa so:
stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški zaradi
oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok, ker imajo nekateri otroci odločbo Zavoda RS za
šolstvo ali priporočila Razvojne ambulante. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo v 11. členu govori o posebnih primerih oblikovanja
cen oz. dodatnih stroških za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redni oddelek vrtca. V
redne oddelke so lahko namreč vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, za katere mora
občina pokriti dodatne stroške, ki so določeni z odločbo o usmeritvi;
-

sredstva za nadomeščanje vzgojnega kadra med bolniško odsotnostjo do 30 dni;

- investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev,
seveda v skladu s finančnimi zmožnostmi;
-

poletni izpisi otrok in strošek poletnih rezervacij v skladu s sklepom občine;
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- znižano plačilo staršev zaradi bolezenske odsotnosti otroka nad 30 dni v skladu s sklepom
občine.
Število oddelkov in število vključenih otrok je iz leta v leto večje. Programi predšolske vzgoje se
torej financirajo iz sredstev občinskega proračuna, državnega proračuna, plačil staršev, donacij
ter drugih virov.
Programi v vrtcu se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih določajo zakoni in
podzakonski predpisi.
Za zasebne vrtce pa velja, da so po 34. členu Zakona o vrtcih upravičeni do sredstev iz proračuna
lokalne skupnosti, in sicer v višini 85% povprečne cene na otroka novomeških vrtcev. Na
podlagi Zakona o otrocih s posebnimi potrebami se povečujejo obveznosti na področju
predšolske vzgoje. Dodatni stroški za občino nastajajo, ker se zaradi vključitve otroka s
posebnimi potrebami v redni oddelek znižuje normativ, dodatna strokovna pomoč na
posameznega otroka in spremljevalci gibalno oviranim otrokom. 30. člen Zakona o vrtcih v
drugem odstavku govori, da je osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami cena
programa za druge enako stare otroke. Starši torej plačajo ceno programa, kot bi jo po obračunu
za vključitev v redne oddelke (po določitvi plačnega razreda glede na njihove dohodke), razliko
do polne cene razvojnega programa, ki je višja od oblikovanih cen za redne oddelke, pa poravna
občina. V Mestni občini Novo mesto imamo razvojni oddelek v enoti Pedenjped.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne
pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo
programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok,
vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je
predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, zagotavljanje
prostih mest za otroke, razvijanje programov v vrtcih, s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja
skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih
sposobnosti in interesov, zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in
standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijska vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v
skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S
financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog,
načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim več otrok v eno od oblik
izven družinske vzgoje, zagotoviti varno, zdravo in spodbudno okolje za otroke, omogočiti
otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti
posameznih starostnih obdobij, zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.
Kazalci: potrebe po vpisu in število vpisanih otrok, število oddelkov, zagotovitev kadrov in
prostorskih pogojev, ter zadovoljstvo staršev z izvajanjem in zagotavljanjem pogojev predšolske
vzgoje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci: 4002 Občinska uprava - predšolska vzgoja

19029001 Vrtci

5.934.264 EUR

Opis podprograma

Na področju predšolske vzgoje se načrtno in sistematično uresničujejo temeljne naloge, načela in
cilji predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven
družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom,
da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih
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starostnih obdobij. Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevnih in poldnevnih programih
izvajajo v vrtcu še dodatne vsebine, z obogatitvenimi programi, ki omogočajo zadovoljevanje
interesov otrok in staršev. V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega
programa predšolske vzgoje otrok in stroški, ki morajo biti skladno z zakonodajo izključeni iz
cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih,
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o
plačilih staršev za programe v vrtcih, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o
merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto,
Odlok o ustanovitvi vrtca
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne
pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno
ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža
otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih,
ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje prostih mest za otroke. Dolgoročni cilj
zasleduje državne usmeritve (uresničevanje strategije razvoja predšolskega in osnovnošolskega
izobraževanja), ter spremlja stanje in trende na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Novo
mesto, s ciljem povečanja vključenosti otrok in kakovosti v javnih vrtcih. Zagotavljanje
prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi, ter zagotavljanje investicijskega
vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so
pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni
programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v
vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v
oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za
predšolsko vzgojo v Mestni občini Novo mesto.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sofinanciranja osnovnega programa v vrtcih, skladno s predpisanimi normativi in
standardi. Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok: vključitev novih
varovancev in zagotovitev prostorskih rešitev po izkazanih potrebah. Kazalci: število oddelkov,
število vključenih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

982.750 EUR

Opis glavnega programa

Na lokalni ravni se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov osnovnošolskega in glasbenega
izobraževanja. V okviru programa so sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s
prilagojenim programom in glasbene šole ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz.
aktivnosti, v skladu s potrebami. Predlog sofinanciranja na področju osnovnega šolstva
zagotavlja pokrivanje zakonskih obveznosti in temelji na programih javnih zavodov.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev
za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma, racionalizacija šolske mreže glede na
demografska gibanja in načrtovane poselitve, ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala
šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
zagotavljanje enakih možnosti vsem šoloobveznim otrokom z upoštevanjem različnosti otrok,
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ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih aktivnosti, ki so pomembne za razvoj šolstva v občini, ter
tekoče in investicijsko vzdrževanje šolskega prostora in opreme.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol in glasbene šole v Mestni občini Novo mesto
ter za sofinanciranje dogovorjenih stroškov v zvezi z izvedbo dodatnih programov, zagotavljanje
prostorskih in materialnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, omogočiti izvedbo
najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa,
tekoče ter investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šolah. Kazalci: izvedba načrtovanih
programov, obnovljene in vzdrževane stavbe oz. površine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo: 4003 Občinska uprava - izobraževanje
19039002 Glasbeno šolstvo: 4003 Občinska uprava - izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

912.750 EUR

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja v skladu z določili Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
omogočati učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in
zakonitostmi razvojnega obdobja, posredovati temeljna znanja in spretnosti, razvijati zavestno
pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje. Osnovnošolsko
izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega
osebnostnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter
vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in
izvršilni predpisi na področju izobraževanja: Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, Zakon o zavodih, Odloki o ustanovitvi javnih zavodov, Pravilnik o
normativih in standardih za izvajanje programa v OŠ
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Novo mesto narekujejo
optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Z zagotavljanjem ustreznih
pogojev za delo se ohranja in izboljšuje kvaliteta učnega procesa (ohranjanje in bogatitev
doseženega standarda osnovnega šolstva. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne
šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo,
stroje in tehnične naprave v šolskih objektih. Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih
letih in se jih sproti dopolnjuje, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, omogočiti
materialno opremljenost šol s sodobno opremo in učno tehnologijo. Kazalci: število izvedenih
programov na osnovnih šolah, tehnične in tehnološke izboljšave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji: izpolnjevanje obveznosti, ki so v skladu z zakonodajo v pristojnosti občine
in ohraniti doseženi standard na področju šolstva, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme
na osnovnih šolah, ohraniti materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na
področju osnovnega izobraževanja, glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Kazalci:
realizacija zastavljenih programov, sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska
vlaganja v šole.
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19039002 Glasbeno šolstvo

70.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Finančne obveznosti
lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o
glasbeni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tudi v naslednjih obdobjih je cilj zagotavljati optimalne prostorske in tehnične pogoje za
izvedbo vzgojno-izobraževalnih programov na področju osnovne glasbene vzgoje in
poustvarjalne glasbene umetnosti. Kazalci: površina objektov, namenjenih osnovnemu
glasbenemu izobraževanju, število učencev, vključenih v osnovno glasbeno izobraževanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega
dejavnosti glasbene šole, upoštevajoč kvaliteto in raznovrstnost programov, v katere se
vključujejo učenci osnovnih šol, prav tako dijaki in študenti. Z zagotavljanjem pogojev za
izvajanje načrtovane dejavnosti, želimo ohraniti sedanji obseg vključenosti učencev in dijakov v
glasbeno šolo. Kazalci: izpolnitev zastavljenega plana.

1904 Terciarno izobraževanje

105.000 EUR

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izvajanja izobraževanja na terciarni
ravni. Mestna občina Novo mesto sofinancira delovanje visokošolskih zavodov Univerzitetnega
prostora Novo mesto. Gre za podporo razvoju visokošolske, znanstveno raziskovalne in razvojne
dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji so: zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja, izboljšanje vertikalne in horizontalne prehodnosti med študijskimi programi s
povečevanjem možnosti za nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih v Mestni
občini Novo mesto in širše. Zagotavljati sredstva za sofinanciranje programov visokošolskih
zavodov, ki so v javnem interesu Mestne občine Novo mesto in s tem omogočanje razvoja
visokega šolstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Novo
mesto in pomoč pri izvedbi programov oziroma podpora razvoju visokega šolstva. Izvedbeni cilji
in kazalci so izvajanje študijskih programov in enakovredna skrb za izvajanje znanstveno
raziskovalne in razvojne dejavnosti, cilji so podrobneje opredeljeni s pogodbami, skladno s
strateškim razvojem visokega šolstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19049002 Visokošolsko izobraževanje: 4003 Občinska uprava - izobraževanje
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19049002 Visokošolsko izobraževanje

105.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje visokošolskega izobraževanja, sredstva so namenjena za
sofinanciranje dejavnosti visokošolskih zavodov Univerzitetnega prostora Novo mesto, katerih
soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o visokem šolstvu, Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije, strateški
razvoj področja visokega šolstva v Novem mestu, Akti o ustanovitvi visokošolskih zavodov,
druga veljavna zakonodaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dvig izobrazbene ravni ožjega (občinskega) in širšega območja ter s tem povezana višja kvaliteta
življenja. Zagotavljati sredstva za sofinanciranje visokošolskih zavodov pri izvajanju študijske,
znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji so izvajanje študijskih programov in enakovredna skrb za izvajanje znanstveno
raziskovalne in razvojne dejavnosti, cilji so podrobneje opredeljeni s pogodbo. Zagotavljati
sredstva za sofinanciranje izvajanja visokošolskih dejavnosti, ki so v javnem interesu Mestne
občine Novo mesto in skladni z njenim strateškim razvojem visokega šolstva.

1905 Drugi izobraževalni programi

411.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.
Aktivnosti so usmerjene predvsem v izvajanje programov za pridobitev osnovnošolske izobrazbe
in neformalnih oblik izobraževanja vseh skupin prebivalstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih je potrebno zagotavljali sredstva za tiste
programe, ki so v javnem interesu Mestne občine Novo mesto. Eden izmed ciljev je razvoj
kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter zviševanje izobrazbene ravni odraslega
prebivalstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji: višji nivo znanja v družbi in povečanje izobrazbene ravni odraslih
oseb. Kazalci: število vključenih odraslih, ki obiskujejo neformalne oblike izobraževanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih: 4003 Občinska uprava - izobraževanje
19059002 Druge oblike izobraževanja: 4003 Občinska uprava - izobraževanje

19059001 Izobraževanje odraslih

61.000 EUR

Opis podprograma

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.
Občina tudi (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih.
Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti dokončanje osnovnošolskega izobraževanja vsem občanom. Kazalci: delež odraslih z
dokončano osnovnošolsko izobrazbo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zviševanje izobrazbene ravni, kazalci: delež odraslih, ki se izobražujejo.

19059002 Druge oblike izobraževanja

350.000 EUR

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se sofinancira dejavnost ustanovam, ki delujejo na področju
izobraževanja.
Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja, kazalci: število vpisanih, ki so vključeni v
programe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje dejavnosti oz. programov s področja izobraževanja, kazalci: število uporabnikov,
ki so vključeni v izobraževalne programe

1906 Pomoči šolajočim

809.000 EUR

Opis glavnega programa

Gre za zagotovitev čim bolj ustrezne in varne izvedbe izobraževanja. V okviru tega programa
zagotavljamo sredstva za: regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in iz šole,
subvencioniranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah ter dodeljevanje štipendij v
okviru Štipendijske sheme za Dolenjsko. Program vključuje tudi finančno podporo nadarjenim
dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Novo mesto.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, kar pomeni med drugim
zagotavljati sredstva za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, prav tako
financirati prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ
ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. S štipendiranjem dijakov in
študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja, posebno za tiste mlade,
ki so s svojimi učnimi, študijskimi ali drugimi uspehi dosegli vrhunske rezultate, ki bodo
prispevali k razvoju stroke, mestne občine Novo mesto in družbe nasploh.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji: kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne
zakonodaje, regresiranje, izvedba javnega razpisa za dodelitev štipendij dijakom in študentom z
vrhunskimi rezultati na različnih področij..
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: 4003 Občinska uprava - izobraževanje
19069003 Štipendije: 4003 Občinska uprava - izobraževanje
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19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

786.000 EUR

Opis podprograma

Zagotovitev čim bolj ustrezne in varne izvedbe izobraževanja. V okviru tega programa
zagotavljamo sredstva za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in iz šole,
subvencioniranje šole v naravi in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o
prevozih v cestnem prometu, Kriteriji za sofinanciranje in subvencioniranje mladinskih
programov šole v naravi, zimovanj in letovanj ter programa zdravstvene kolonije.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni 4km in več, pa tudi sredstva za
prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4km in za katere je Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto ugotovil, da je pot v šolo nevarna. Zaradi
naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov, bomo skupaj s pristojnimi uradi skušali
zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih
prevozov. Dolgoročni cilji: izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju,
kazalci: število učencev, ki so upravičeni do pomoči.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno
izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in obveznih dejavnosti učencev v
osnovnih šolah. Kazalci: število učencev, ki so upravičeni do pomoči.

19069003 Štipendije

23.000 EUR

Opis podprograma

V okviru tega programa so zagotovljena sredstva za dijake oz. študente (štipendiranje in
sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente). Na ta način želimo pomagati najbolj
nadarjenim, po drugi strani pa dati spodbudo študentom, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v
občini primanjkuje oziroma so perspektivni za občino.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o podeljevanju štipendij, Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene
dijake in študente. Pravice in obveznosti se dogovorijo s pogodbo o štipendiranju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno s potrebami Mestne občine Novo mesto in razpoložljivimi sredstvi, se zagotavljajo
sredstva za štipendiranje in sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente ter zagotavljanje
finančnih vzpodbud pri nadaljnjem študiju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadaljevanje štipendiranja nadarjenih dijakov in študentov, s tem spodbuditi dijake in študente k
čim boljšim uspehom ter najboljšim omogočiti uresničitev študijskih ciljev.

20 SOCIALNO VARSTVO

1.801.878 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva občina zagotavlja sredstva in pogoje za izvajanje občinskih
programov, za programe pomoči družini na domu, institucionalno varstvo, materialne pomoči
občanom, programe za brezdomce, dejavnost humanitarnih in invalidskih ter drugih izvajalcev
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socialno varstvenih programov ter druge programe za ranljive skupine prebivalcev, delovanje
preventivnega programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami in
programa za starostnike, izvajanje nalog subvencioniranja najemnine najemnikov neprofitnih in
tržnih stanovanj in bivalnih enot v skladu z veljavno zakonodajo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu in druga področna zakonodaja socialnega varstva: Nacionalni
program socialnega varstva za obdobje 2013-2020, Resolucija o nacionalnem programu
socialnega varstva 2013-2020, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog, Zakon o
lokalni samoupravi, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon
o Rdečem križu, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence, Pravilnik o pravici do
uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih
dejavnosti, Akcijski program za invalide 2014-2021.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju socialnega varstva so pomoč družini ob rojstvu otroka, omogočanje
večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam in osebam z
različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti dostopa do storitev
institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k
delovanjem društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih
stisk občanov MO Novo mesto. Cilji lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z
drogami so zagotavljati preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti za ciljne skupine
vseh starostnih obdobij, s posebnim poudarkom za mlade. Dolgoročni cilj programa je povečanje
osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s
tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Zagotavljanje subvencije najemnine vsem upravičencem
na podlagi izdanih odločb, zmanjšanje socialne ogroženosti občanov, zagotavljanje prostorskih
pogojev za izvajanje programov socialnega varstva. Dolgoročni cilj je ohranitev stabilnega
financiranja programov socialnega varstva, kar se meri s številom programov, sofinanciranih s
strani občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine: 4008 Občinska uprava - socialno varstvo
2004 Izvajanje programov socialnega varstva: 4008 Občinska uprava - socialno varstvo

2002 Varstvo otrok in družine

161.000 EUR

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini
na lokalnem nivoju. V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini
in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence. Mestna občina Novo mesto želi tako
posredno prispevati tudi k dvigu natalitete na območju občine ter slediti družinski politiki celotne
države.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj programa je zagotavljanje socialne varnosti družinam in posameznikom, ki so te
pomoči potrebni. Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike in
nadaljnje zagotavljanje pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je eden izmed ciljev družinske politike v
občini ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin (zagotavljanje pomoči
vsem materialno ogroženim družinam in posameznikom) in spodbujanje rodnosti na tem
področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence. Kazalci: število podeljenih pomoči za
novorojence, izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini: 4008 Občinska uprava - socialno varstvo

20029001 Drugi programi v pomoč družini

161.000 EUR

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja pomoč družinam in posameznikom na podlagi dejavnikov,
ki kažejo na hujšo materialno ogroženost. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je
ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem
območju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence, po katerem bo upravičen do enkratne
pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v
občini.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno zagotavljanje pomoči vsem materialno ogroženim družinam in posameznikom,
ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji,
dolgoročno zagotavljati sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka. Kazalci: število
podeljenih pomoči za novorojence, izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi
dohodki.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je pomagati vsem socialno in materialno ogroženim posameznikom in družinam v MO Novo
mesto, ki so te pomoči potrebni. Zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje novih
programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in
otroci) ter zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov
in spodbujanje rodnosti. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število
podeljenih pomoči za novorojence.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1.640.878 EUR

Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga
zakon o socialnem varstvu: financiranje družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire
družinskega pomočnika, (do) plačevanje storitev v zavodih za odrasle (varstveno delovni centri,
splošni socialni zavodi in posebni socialni zavodi) in zagotavljanje mreže, subvencioniranje
javne službe storitve pomoč družini na domu. Občina zagotavlja sredstva za programe, ki imajo
za cilj blaženje materialne ogroženosti (enkratne izredne denarne pomoči, javna kuhinja,
zavetišče za brezdomce, paketi za socialno ogrožene, plačila pogrebnih stroškov). Programi so
namenjeni tudi sofinanciranju zdravstvenih in socialnih programov in/ali projektov na podlagi
javnega razpisa, starostnikom in socialne vključenosti starejšim osebam, Lokalni akcijski skupini
za preprečevanje zasvojenosti z drogami za izvajanje preventivnih programov za boj proti
drogam.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Iz strateškega dokumenta o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji:
izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih
oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za
obvladovanje socialnih stisk, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne
vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih
možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z
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nižjimi dohodki, podpora k delovanjem društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za
zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Novo mesto. Cilji lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti z drogami so zagotavljati preventivo na področju preprečevanja
zasvojenosti za ciljne skupine vseh starostnih obdobij, s posebnim poudarkom za mlade.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji: socialna zaščita za preprečevanje socialnih problemov in
odpravljanje najrazličnejših socialnih stisk posameznikov, družin, otrok, starejših oseb in
mladostnikov, socialna pomoč posameznikom in družinam, ki potrebujejo varno zavetje in
zaščito zaradi preživljanja nasilja in drugih socialnih stisk, zaradi brezdomstva, ki ogrožajo
njihovo bivanje, skrb za kakovostno starost in kakovostne izbire invalidnih oseb brez socialnih
ovir v socialnem okolju, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega
varstva. Kazalci: število oseb deležnih programov socialnovarstvene pomoči in oskrbe, obseg in
kakovost programov oziroma storitev na področju socialnega varstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov: 4008 Občinska uprava - socialno varstvo
20049003 Socialno varstvo starih: 4008 Občinska uprava - socialno varstvo
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: 4008 Občinska uprava - socialno varstvo
20049005 Socialno varstvo zasvojenih: 4008 Občinska uprava - socialno varstvo
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: 4008 Občinska uprava - socialno varstvo

20049002 Socialno varstvo invalidov

765.000 EUR

Opis podprograma

V Mestni občini Novo mesto želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev varstveno
delovnega centra in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjik. V
okviru tega podprograma so sredstva namenjena za izvajanje zakonskih nalog: (do)plačevanje
oskrbnin v varstveno delovnih centrih in financiranje družinskih pomočnikov. Naloga VDC-ja,
ki ga po zakonu financira država, je dejavnost vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi
pogoji za odrasle invalidne osebe. Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo
predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega
pomočnika ima invalidna oseba: za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega
pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno
plačilo za izgubljeni dohodek, ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb in je v celoti odvisen od tuje osebne pomoči za opravljanje vseh osnovnih
življenjskih potreb, za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi,
da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju
vseh osnovnih življenjskih potreb.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Smernice OZN (Standardnih pravil
OZN o izenačevanju možnosti invalidov), Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov,
Akcijski program za invalide 2014-2021, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, Zakon o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok
o zagotavljanju socialno varstvenih storitev, strateške usmeritve občine na področju socialnega
varstva
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Usmeritve občine so v iskanju kakovostnih rešitev za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri
zaposlitvi pod posebnimi pogoji in za boljšo kakovost njihovega življenja nasploh. Z družinskim
pomočnikom pa zagotoviti kakovostne rešitve v skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč
in oskrbo na domu. Hkrati je potrebno tudi invalidnim osebam zagotavljati večjo avtonomijo, z
možnostjo izbire socialnih storitev. Kazalci: obseg skrbi za invalidne osebe, vključene v
zaposlovanje pod posebnimi pogoji, število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne oseb.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti:
(do)plačila storitev v varstveno delovnih centrih in zagotavljanje sredstev za financiranje
družinskega pomočnika. Kazalci: število vključenih oseb v varstveno delovne centre in število
družinskih pomočnikov.

20049003 Socialno varstvo starih

326.000 EUR

Opis podprograma

V Mestni občini Novo mesto želimo starejšim ljudem omogočiti čim bolj umirjeno in varno
starost. Zato je skrb usmerjena v ponudbo storitev pomoči na domu čim večjemu številu
starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob prepotrebni pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo
živeti sami, pa je potrebno z (do)plačevanji domskega varstva omogočiti mirno preživeti
jesenske dni življenja. Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna
občin financirajo storitve socialnega varstva za odrasle invalidne in starejše občane nad 65. let
starosti.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o preživninskem varstvu kmetov, Pravilnik o postopkih pri
uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev, občinski področni predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom MO Novo mesto, ki to potrebujejo.
Cilji: uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in
spoštovanja pravic uporabnikov, širitev obsega storitev v okviru programa pomoči na domu, v
skladu z nacionalno strategijo programov socialnega varstva. Kazalci: obseg storitev in število
odraslih invalidnih občanov in starejših od 65. let, ki prejemajo socialno varstvene storitve
pomoči na dom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so: kakovostno življenja uporabnikov storitev, širitev obsega storitev v okviru
planiranega programa javne službe oziroma dnevnega centra pomoči na domu. Kazalci: število
odraslih invalidnih občanov in starejših nad 65. let, ki koristijo storitve socialnega varstva.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

469.878 EUR

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih občanov, je občina dolžna po
zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za
stanovanja socialno ogroženih. Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi, ki so v
javnem interesu za občino, zajemajo pa: občinske denarne socialne pomoči občanom, ki so
materialno ogroženi, zagotavljanje subvencioniranih toplih obrokov občanom; subvencionirana
šolska kosila in šolskih potrebščin učencem v OŠ, regresiranje šole v naravi in letovanj ter
zimovanj v šolah, sofinanciranje zdravstvene kolonije za otroke in mladino.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik in kriteriji za dodelitev socialnih denarnih pomoči, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Uredba o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin, Kriteriji za sofinanciranje in subvencioniranje programov šole v
naravi, zimovanj in letovanj ter programa zdravstvene kolonije, občinski področni predpisi in
usmeritve
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno
ogroženih občanov v MO Novo mesto, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko
zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči in nudenje brezdomcem zavetišče (bivanje in
hrano). Kazalci: število in obseg materialnih pomoči, izboljšanje življenja občank in občanov z
nižjimi dohodki.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti pomoč vsem socialno ogroženim posameznikom in družinam
in zmanjševanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s socialnimi subvencijami.
Kazalci: obseg pomoči in število oseb, ki so prejele materialno socialno pomoč.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

10.000 EUR

Opis podprograma

Na ravni lokalne samouprave so v Nacionalnem programu na področju drog lokalne akcijske
skupine opredeljeni kot strokovno posvetovalni organi, pristojni za pripravo usklajenih ukrepov
lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. Takšno delo že vrsto let
uspešno izvaja LAS tudi v Novem mestu. Obstoječe preventivne programe, ki so se izkazali za
dobre, bo LAS ohranil in jih nadgrajeval, hkrati pa bo sledil potrebam posameznih ciljnih skupin
in temu primerno dodajal nove programe.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu, Zakon o preprečevanju uporabe
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, občinske usmeritve.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je povečanje osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o
posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Kazalci: večja
vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih,
sledenje skozi periodične analize stanja. Cilj je ohranitev in nadgradnja kurativnih in
preventivnih programov s področja zasvojenosti v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji zasledujejo cilje in usmeritve večletnih ciljev: ohranitev podpore kurativnim
programom, programom dnevnega centra za odvisnike, izvedbi preventivnih predavanj in
delavnic za starše, šole.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

70.000 EUR

Opis podprograma

Skrb je namenjena ljudem, pri katerih se prepletajo različne oblike prikrajšanosti (na primer:
materialno-finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska, narodnostna, kulturna) in so
prikrajšani za socialno varnost oz. so v neenakem socialnem položaju. Zato se tudi slabše
odzivajo na obstoječe ekonomske in družbene zahteve. V okviru podprograma je podpora
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namenjena izvajanju dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa in sofinanciranju različnih
ciljno usmerjenih socialnih programov oz. projektov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, občinski področni predpisi in
razvojne usmeritve.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Območnega združenja
Rdečega križa in sofinanciranje socialnih programov/projektov, ki imajo v svojih programih
elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov in pomoč romski populaciji v
Mestni občini Novo mesto. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število
izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti sredstva za delovanje Območnega združenja Rdečega križa in
za sofinanciranje programov in/ali projektov, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje, reševanje
socialnih stisk občanov in pomoč romski populaciji. Kazalci: uspešnost izvajanja programov
in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale in zdravstva.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2.470.500 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje
tveganj.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

2.470.500 EUR

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z
javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje
tveganj ter obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju likvidnih sredstev za pravočasno
odplačevanje glavnic in obresti ter zniževanje oziroma osvajanje tržno sprejemljivih posrednih
stroškov postopkov zadolževanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
- 4000 Občinska uprava
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
2.470.500 EUR
Opis podprograma

Izvedba transakcije zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja občinskega proračuna ter
izvedba transakcij upravljanja z dolgom občinskega proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin,
Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja
in občin, Odlok o proračunu MONM in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno pridobivanje sredstev za izvrševanje občinskega proračuna. Izboljšanje kvalitete
občinskega proračuna. Ohranitev strukture dolga občinskega proračuna, ki zagotavlja ustrezno
izpostavljenost različnim vrstam tveganja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno
čim nižjimi stroški servisiranja dolga. Zagotavljanje optimalne likvidnosti občinskega proračuna.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI

300.000 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki
jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne
rezerve za izvedbo nalog, ki zaradi nepredvidljivih okoliščin niso bile predvidene v sprejetem
proračunu ali pa niso zadostovala za njihovo izvedbo ter so nujne za izvajanje dogovorjenih
nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih
financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je odprava posledic naravnih nesreč. S tem namenom je potrebno
zagotavljati zadosten obseg sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč oziroma za vnaprej
nepredvidljive namene.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
50.000 EUR
Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile
in ekološke nesreče.
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Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje vplivov povzročiteljev naravnih nesreč ter
učinkovito odpravljanje posledic naravnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti finančne pogoje za uporabo sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč v letu, za
katerega je sprejet proračun.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

50.000 EUR

Opis podprograma

Podprogram zajema oblikovanje proračunske rezerve za kritje stroškov odprave posledic
naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o lokalni
samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov, nastalih zaradi
odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju MONM. Hitra intervencija v primeru
naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot
proračunski sklad, v katerega občina vsako leto usmerja sredstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljati sredstva skladno z zakonodajo. V primeru potrebe po njihovi
uporabi zagotoviti pogoje za njihovo črpanje, z namenom ublažitve posledic škod.

2303 Splošna proračunska rezervacija

250.000 EUR

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega
proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih
ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

250.000 EUR

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena
Zakona o javnih financah.
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu. Temu cilju bi se približali z
bolj natančnim planiranjem tako prihodkov oziroma prejemkov proračuna kot odhodkov in
izdatkov preko vseh segmentov proračunske porabe
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni
možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.
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