MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet

Opredelitev do predlogov in pripomb k predlogu Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2022
A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
1. Ana Bilbija je (v imenu svetniške skupine DESUS) odbor seznanila s pobudo za zagotovitev
sredstev za odpravo ovir v stanovanjskih objektih, npr. vgradnja dvigal v večstanovanjskih
objektih, in sicer za leto 2021 v višini 20.000 eur ter za leto 2022 v višini 40.000 eur; na to
temo je bilo podano tudi že svetniško vprašanje in pobuda, da se le-ta s strani občine
posreduje tudi na državo
2. Jasna Kos Plantan (ali so v tej pobudi mišljeni tudi objekti v privatni lasti in za koliko
nadstropne stavbe je ta pobuda mišljena).
Opredelitev župana in OU:
Odgovori in pojasnila so bila podana na seji. Dodatno pa pojasnjujemo še sledeče. V proračunu
za leto 2022 je odprta nova proračunska postavka Izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir, v
okviru katere so planirana sredstva v višini 20.000 EUR.
Mestna občina Novo mesto od Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na
pobudo, ki jim je bila posredovana, ni prejela nobenih konkretnih informacij o morebitnih
aktivnostih, ki jih namerava SVRK sprejeti za naslavljanje vprašanje pomoči pri vgradnji dvigal.
Zaradi vrste odprtih vprašanj, ki se nanašajo na sodelovanje s Službo Vlade RS za razvoj in
kohezijsko politiko, smo v okviru Združenja mestnih občin Slovenije naslovili poziv za srečanje
predstavnikov mestnih občin z ministrom, kjer naj bi izpostavili tudi tovrstne tematike, vendar
do realizacije srečanja zaenkrat ni prišlo. V nadaljnjih stikih s pristojnimi državnimi organi bomo
znova izpostavili vprašanje o možnosti sofinanciranja vgradnje dvigal s pomočjo evropskih
sredstev, pri tem poudarjamo tudi dejstvo, da je župan ministra Zvonka Černača, ministra brez
resorja, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, seznanil s pobudo v okviru delovnega
srečanja Sveta Vzhodne kohezijske regije.

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
3. Alenka Muhič (pri proračunu za 2021 manjka oz. bi bilo dobro dodati stolpec indeks realizacija 2019; nerodno planiranje v primerjavi s trenutno realizacijo; v tekočem letu se
projekti ne realizirajo, kot so bili prvotno planirani; zakaj prihaja do odstopanja med planom
in realizacijo; realizacija transfernih prihodkov je zelo nizka; opozorilo glede pooblastil
župana v povezavi s proračunom - prerazporejanje sredstev; pojasnilo v zvezi s projektoma
CERO DBK in zbirni center za zbiranje odpadkov; kaj se dogaja s 1. fazo javnega naročila
in kako je predvideno za v naprej; v NRP je naveden znesek 1 MIO vrednosti investicije,
hkrati pa se v odloku potrjuje zadolževanje za ta projekt v višini 6 MIO; ali to pomeni, da
naša občina prevzema tveganje tudi za ostale občine, kar se tiče tega sofinanciranja - pisno
vprašanje priloga 1; predlog za povišanje sredstev na obvoznici Šmihel; kaj se dogaja z
akcijskim planom izvajanja kanalizacijskih sistemov znotraj različnih naselij; pojasnilo za
projekta s precej visokimi sredstvi, ki se iz 2021 prenašata v 2022, in sicer EBRD Elena -

Trajnostna mobilnost - za kakšen projekt gre in kako se bo finančna konstrukcija zaprla ter
ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka - kaj se od tega projekta dejansko dogaja)
4. Mihael Drašler (koliko sredstev je predvidenih za rekonstrukcijo čistilnih naprav; kakšno je
stanje hidrantne mreže - koliko je dobrih hidrantov in koliko je slabih, potrebnih obnove oz.
zamenjave, ter koliko sredstev je predvidenih za ta namen in časovnica);
5. Srečko Vovko (davčni prihodki so za 2 MIO večji od planiranih in ali je to realno glede na
situacijo v letošnjem letu);
6. Peter Kostrevc (kaj je vzrok za znižanje sredstev pri večini KS).
Opredelitev župana in OU:
Odgovori in pojasnila na razpravo so bila podana na seji. Na pisno vprašanje Alenke Muhič
glede Cero-DBK in investicije MBO je bil podan tudi pisni odgovor. Na razpravo so na seji
odgovarjali vodja Urada za finance in splošne zadeve (za višino financiranj KS podajo podatke
predsedniki KS, odvisno pa je tudi od tega, kako in koliko projektov izvajajo same KS; davčni
prihodki: dohodnina se je povišala, župani mestnih občin so dosegli dogovor z Vlado RS za dvig
dohodnine; zadolževanje občine pri projektu CERO DBK: občinski sveti vseh občin morajo dati
soglasje zavodom, da se lahko zadolžijo; pisni odgovor priloga 1; razmerje plan - realizacija:
včasih je težko planirati natančno, ker je v tem procesu veliko deležnikov, ki vplivajo na to, da
je realizacija čim bližje planu, pa tudi okoliščine so pogostokrat drugačne ob pripravi proračuna
in v času sprejemanja in na koncu ob realizaciji; zgodi se tudi, da prijava na javni razpis ni vedno
uspešna), vodja Urada za prostor in razvoj (realiziranih je kar nekaj investicij, od Glavnega trga,
cest, projektov za brvi, dela se na tretji razvojni osi; v zvezi s prijavo na javne razpise je potreben
poudarek, da je prijavitelj na koncu lahko uspešen ali pa ne, s tem da se v planu proračuna že
upošteva predvideni prihodek; projekti DRSI, ki bi morali biti sofinancirani, pa ne dohajajo
dinamike izvajalca del; Tematska pot Kettejev drevored je bila vloga oddana na ministrstvo,
sredstva so že bila potrjena s strani posredniškega organa; prvotni dogovor je bil, da bo podpis
pogodbe letos, dejansko pa je ministrstvo šele v fazi potrditve vloge, zato se bo podpis prenesel
na naslednje leto; čistilna naprava pri novem Sparu v Irči vasi: tam bo investitor prevzel
izgradnjo dela (javnega) sistema; v Mačkovcu bo ravno tako investitor Rutar financiral večino
izgradnje kanalizacijskega sistema; investicijo obvoznice Šmihel bo prevzela država; južna
zbirna cesta: v teh dneh bo odpiranje prijav za pripravo OPPN; ena redkih možnih lokacij za
medobčinski zbirni center (NM, Straža, Mirna Peč) je na lokaciji GC Zahod; za obnovo hidrantov
je bil izveden popis na terenu in je v pripravi analiza, sredstva pa so rezervirana in planirana v
višjem znesku kot predhodna leta in vodja Oddelka za promet in mobilnost (prijava na razpis
Eko sklada za električna vozila bo predvidoma v začetku naslednjega leta; gre za zamenjavo
vozil mestnega potniškega prometa in tudi za šolske avtobuse).

Odbor za gospodarstvo
7. mag. Adolf Zupan (trenutna epidemija ima velik vpliv na razvoj podjetništva in malega
gospodarstva, npr. turizem, kjer se je dejavnost skoraj popolnoma ustavila; pobuda za
razmišljanje v smeri možnosti oprostitve plačila oziroma obročnega odplačevanja ali zamika
plačila za najemnine za poslovne prostore, NUSZ, idr; kako poteka opremljanje poslovnih
con Brezovica, Cikava in Livada ter njihova umestitev v proračuna za leto 2021 in 2022;
vprašanje in pobuda za gradnjo novih stanovanj za mlade družine ter oskrbovana
stanovanja za starejše; pomoč pri vgradnji dvigal v stanovanjske objekte, predvsem v blokih;
s tem ukrepom bi se reševal tudi problem manjka oskrbovanih stanovanj, več ljudi bi ostalo
v blokih, zato je smiselno zagotoviti sredstva v proračunu za ta namen - podrobna
predstavitev pobud v nadaljevanju k tč. 10. do 15.).
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8. Boštjan Kovačič (kaj konkretno se dogaja na področju gradnje stanovanj za mlade družine;
koliko novih stanovanj je predvidenih na lokaciji Vavpotičeva ulica; kako bo občina
zagotovila, da bodo v Podbrezniku res imele prednost mlade družine).
9. Branko Kovač (pobuda za proučitev možnosti glede ugodnejših pogojev malim
podjetnikom v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
Opredelitev župana in OU:
Odgovori in pojasnila na razpravo so bila podana na seji. Na razpravo sta odgovarjala Vodja
Urada za finance in splošne zadeve (poslovni subjekti so oproščeni najemnine za poslovne
prostore in za gostinske terase; prihodek od turističnih taks je letos manjši; glede NUSZ imajo
poslovni subjekti možnost zaprosila za odlog plačila) in vodja Urada za prostor in razvoj (za
poslovno cono Cikava je pridobljeno gradbeno dovoljenje; z rekonstrukcijo meteornega kanala
želi občina na območju cone Cikava sanirati območje in odpraviti poplave ob večjih deževjih;
na Livadi naj bi se dokončno zgradila cesta proti Vavpotičevi ulici; cona Brezovica se razvija po
planu, dokončna realizacija je predvidena leta 2023, kamor je všteta tudi meteorna kanalizacija
v povezavi z rešitvijo celotne infrastrukture s Qulandio; na področju turizma se nadaljuje urejanje
končne podobe Glavnega trga, kjer prihajajo tudi nove pobude za obnovo stanovanj;
oskrbovana stanovanja so predvidena v Podbrezniku, v okviru izgradnje petih stanovanjskih
blokov; tukaj se bo za dva bloka določilo prednostne kriterije za dodelitev stanovanj za mlade
družine; na območju naselja Brod - Drage - v prvi fazi 27 oskrbovanih stanovanj, Šegova ulica,
kjer bo gradil NSPIZ; cca 21 oskrbovanih stanovanj; pa tudi na območju Bučne vasi - vzhod je
investitor, ki trenutno gradi stanovanjske hiše za trg, izkazal zanimanje za spremembo
prostorskega akta za namen gradnje oskrbovanih stanovanj; na Glavnem trgu 2 je predvidenih
16 novih stanovanj za mlade družine; gradnja stanovanjskih hiš je predvidena tudi na območju
Gotne vasi in Regrče vasi ter spomladi začetek gradnje stanovanjskega bloka na Jakčevi ulici).

10. Pobuda, da naj se v prvi polovici leta 2021 sprejme celovita stanovanjska strategija
občine za prihodnjih deset let, ki naj vsebuje tudi naslednja izhodišča:
• v stanovanjskem podjetju Zarja je potrebno vzpostaviti sistem oddaje stanovanj, ki so
bila pred prenosom lastništva iz občine na stanovanjsko podjetje Zarja v t.im.
solidarnostnem skladu; te enote se prvenstveno namenijo socialno ranljivim skupinam;
upokojencem, družinam brez stalne zaposlitve, idr.;
• pristopi naj se k novim oblikam reševanja stanovanjskih vprašanj občanov, npr.
proučitev pobude podjetja Adria za postavitev naselja mobilnih hišk;
• proučitev vseh možnih virov financiranja (EU skladi, državni in lokalni viri) za izgradnjo
novih stanovanjskih enot v občini in stalna komunikacija s potencialnimi investitorji;
• prostorska umestitev izvedbe predstavljenih pobud (sprejem ustreznih aktov; po vzoru
drugih občin (Bled, Izola) proučitev možnosti odkupa prostora za ta namen);
• v obdobju dveh let zagotovitev sredstev v občinskem proračunu za vsaj pet neprofitnih
stanovanj za najranljivejše skupine občanov (za občane, ki živijo v razmerah brez
elektrike, pitne vode..; podatke o tem je MO Novo mesto že posredovalo DU Novo mesto
).
Opredelitev župana in OU:
Stanovanjska strategija oziroma program po stanovanjskem zakonu bo oblikovana po podobni
časovnici, kot se trenutno novelirajo ostali strateški dokumenti MONM – rok za njeno pripravo
je 9 mesecev, torej naj bi bila sprejeta najkasneje jeseni 2021. V letošnjem letu (oz. v kratkem)
bo formirana skupina za pripravo stanovanjske strategije, ki bo pričela s konkretnim delom. V
začetku naslednjega leta pričakujemo, da bodo v proces vključeni tudi deležniki in strokovna
javnost iz tega področja. V strategiji bo gotovo posebej obravnavano vprašanje oskrbovanih
stanovanj, seveda na podlagi analiz potreb ter preučitve možnih načinov in virov financiranja
oziroma ukrepov, ki jih lahko MONM sprejme za izpolnjevanje ciljev na tem področju.
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11. Mestna občina Novo mesto naj kot največji deležnik v Stanovanjskem podjetju Zarja
d.o.o. pripravi sistem upravljanja s stanovanjskimi enotami (hiše in stanovanja)
lastnikov, kateri bi imeli željo/namen preseliti se v oskrbovano stanovanje, s tem, da
svoje nepremičnine ne bi prodali oz. bi lastništvo obdržali. Te nepremičnine bi lahko
občina ponudila mladim družinam. Za ta namen naj se v proračunu zagotovijo potrebna
sredstva v letu 2022 in dalje v naslednjih letih. Po potrebi se naj v cilju večje učinkovitosti
na področju stanovanjskega gospodarstva prouči možnost ustanovitve lastnega
stanovanjskega podjetja po vzoru v nekaterih slovenskih občinah in prenos deleža iz Zarje
d.o.o. v to novo podjetje.
Opredelitev župana in OU:
Odgovori zajemajo tudi pojasnila s strani podjetja Zarja d.o.o. Novo mesto (v nadaljevanju:
Zarja), ki deluje kot pravna oseba zasebnega prava, skladno z zahtevami Zakona o
gospodarskih družbah in družbeno pogodbo. Vizija družbe Zarja ostaja »utrditi svoj položaj
največjega ponudnika najemniških stanovanj na območju Dolenjske«, kamor sodi tudi skrb za
zagotovitev ustreznega števila stanovanj za vse prebivalce občine, ki to potrebujejo. V ta namen
Zarja lahko poleg obstoječe baze najemnih stanovanj ponudi tudi storitev »poslovanja po
pooblastilu«, kar pomeni, da z lastnikom, ki ne želi prodati svoje nepremičnine, sklene najemno
pogodbo s pravico oddaje v podnajem – npr. mladim družinam (morebitno razliko med
najemnino in »podnajemnino« pa lahko krije proračunski vir). Društvu upokojencev so bile
neformalno predstavljene tudi druge možnosti sodelovanja oz. reševanja njihovega
stanovanjskega problema: od nakupa/najema njihovih nepremičnin, z namenom, da z zbranimi
sredstvi krijejo stroške svojega bivanja v oskrbovanih stanovanjih ali Domu starejših občanov,
do organizacije podnajema v njihovih nepremičninah (z možnostjo pomoči v gospodinjstvu). Ker
odziva (še) ni bilo, bodo tovrstno ponudbo objavili v njihovi reviji Sopotja decembra letos. MONM
sicer načrtuje ustanoviti stanovanjski sklad. S tem razlogom smo tudi dali pobudo na Ministrstvo
za finance za spremembo enega od pogojev v Zakonu o javnih skladih, ki je potreben za
ustanovitev le-tega, in sicer, da mora občina zagotoviti namensko premoženje v višini iz 10 mio
EUR na 2 mio oz. največ 5 mio EUR.
12. V obeh proračunih je potrebno predvideti potrebna sredstva za realizacijo sprejete
obveznosti v dolgoročni strategiji, da bo leta 2023 v MO Novo mesto zgrajenih
nadaljnjih 30 oskrbovanih stanovanj.
Opredelitev župana in OU:
Poleg razgovorov z NSPIZ glede pospešitve gradnje stanovanjskih blokov z oskrbovanimi
stanovanji so le-ta potekala tudi s Stanovanjskim skladom RS, ki ima oskrbovana stanovanja
namen graditi v soseski Brod – Drage in Podbrezniku. Aktivnosti tečejo predvsem v smeri
zagotavljanja ustrezne komunalne opreme za novo stanovanjsko sosesko in za gradnjo več
stanovanjskih objektov, v katerih bodo tudi oskrbovana stanovanja, za kar ima MONM
zagotovljena sredstva na proračunskih postavkah v okviru področja porabe prostorsko
planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost. V prvi fazi je torej predvideno cca. 20 novih
oskrbovanih stanovanj na Šegovi ulici, kjer bo gradil NSPIZ, oskrbovana stanovanja pa so
predvidena še v Podbrezniku, v okviru izgradnje petih stanovanjskih blokov ter na območju
naselja Brod - Drage (skupaj cca. 100 oskrbovanih stanovanj). Omeniti velja še pobudo na
območju Bučne vasi – vzhod, kjer je investitor, ki trenutno gradi stanovanjske hiše za trg, izkazal
zanimanje za spremembo prostorskega akta za namen gradnje oskrbovanih stanovanj.
13. Po potrebi se spremeni oziroma dopolni 16. člen Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje naše občine tako, da bodo opredeljene
tudi oprostitve plačila komunalnega prispevka za socialno – varstvene objekte, ki
delujejo v javnem interesu. Kot povračilo za tak naš odnos se dogovori prednost za najem
ali nakup našim občanom. Predlog je primerljiv z nekaterimi drugimi slovenskimi občinami,
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v katerih se odločajo podobno; podeljujejo za več desetletij stavbno pravico ipd. (primer
občin Izola, Bled).
Opredelitev župana in OU:
Občinska uprava je že v letošnjem letu začela s pripravo novega odloka za obstoječo
komunalno opremo, saj smo skladno z določilom ZUreP-2 dolžni obstoječi odlok uskladiti z
zakonom. Pri pripravi odloka bomo preučili tudi možnost oprostitev za zgoraj navedene
dejavnosti.
14. Občina naj omogoči po čim krajših postopkih pridobitev dovoljenj tudi za lokacije
oskrbovanih stanovanj zasebnim investitorjem, ki bodo zgradili stanovanja za najem
ali prodajo.
Opredelitev župana in OU:
Občinska uprava si ob podpori župana že prizadeva za zagotavljanje prilagojenih stanovanj za
starejšo populacijo tudi v dialogu z drugimi investitorji gradnje večstanovanjskih stavb, pri čemer
jim nudi tudi vso potrebno podporo.
15. V proračunu za leto 2022 se naj določi postavka - Subvencioniranje vgradnje dvigal v
več stanovanjske stavbe in hiše (npr.: "Pomoč pri prilagoditvah bivalnih razmer") in
sredstva v višini 40.000 eur.
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta na str. 1.

Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogi članov odbora mag. Adolfa
Zupana in pričakuje od občinske uprave, da se do predlogov opredeli do 2. obravnave.
Opredelitev župana in OU:
Odgovori so navedeni pri konkretnih pobudah in predlogih članov delovnih teles in občinskih
svetnikov.

B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane
na 15. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12.
11. 2020
Maja Žunič Fabjančič
Občina bi morala vlagati več v mehke vsebine, še posebej s področja socialnega varstva;
sredstva za sofinanciranje socialnega in zdravstvenega varstva glede na prejšnja leta
stagnirajo; iz sredstev na tej postavki se sofinancirajo programi, ki dejansko skrbijo za najbolj
ranljive skupine, kot so starejši, žrtve nasilja, invalidi, kronični bolniki, osebe, ki se znajdejo v
duševnih stiskah itd., obstoj teh ključnih programov je v Mestni občini Novo mesto že kar nekaj
let ogrožen zaradi pomanjkanja sredstev; predlog, da se zaradi trenutne zdravstvene krize, ki
se bo v naslednjih letih odražala tudi v socialni krizi, to področje podpre z namenom ohranitve
teh obstoječih programov in z možnostjo zagona novih projektov in programov, ki bodo
naslavljali stiske, ki prihajajo – zato predlog za dvig postavke za 20% vsako leto od leta 2022
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do 2024, ker gre za področje, ki je že vrsto let kronično podhranjeno in tudi nima svojega
javnega zavoda, kot npr. kultura in šport; več denarja v neprofitne organizacije pomeni več
zaposlitev in tudi več pridobljenih sredstev; z dodatno podporo bi omogočili več storitev za
občanke in občane);
Opredelitev župana in OU:
Menimo, da so društva na področju socialnega varstva sofinancirana v ustrezni višini glede na
vsakoletne prijavljene programe preko razpisa socialnega in zdravstvenega varstva. To
izkazujejo tudi vsakoletna poročila, kjer je MO NM poleg MDDSZ največji sofinancer društev na
področju socialnih programov. Poleg denarnih sredstev namenja v številnih primerih tudi
brezplačne prostore. Ker gre za programe »regionalnega« pomena (kot take jih tudi sofinancira
MDDSZ) pa je jasno razvidno, da društva ne uspejo pridobiti ustreznih sredstev iz drugih virov
(ostale občine, donatorji), saj MO NM zagotavlja na občana več kot 10-kratnik sredstev v
primerjavi z drugimi občinami, ki tudi koristijo regijske socialne programe (v to primerjavo ni
všteta brezplačna uporaba prostorov). Poleg navedenega pa so se sredstva v teh letih
poviševala glede na potrebe, ki so jih izkazovala društva. Prioriteta Mestne občine Novo mesto
v naslednjih dveh letih je zagotoviti sredstva za ureditev ustreznejših prostorskih pogojev, ki so
potrebna za kvalitetno izvajanje programskih vsebin na področju socialnega in zdravstvenega
varstva. Tako bomo bolj dolgoročno in sistematično pomagali nevladnim organizacijam na
področju sociale.
Alojz Kobe
Predlog, da se nameni več sredstev za izvirne naloge občine, in sicer predvsem preplastitve
občinskih cest ter da se tudi te preplastitve delajo bolj gospodarno; občina ima že zelo dolgo
podpisano s Krajevno skupnostjo Brusnice pogodbo na račun rente - do 30. 6. 2012 bi moralo
biti zgrajeno križišče na Ratežu, vendar do leta 2020 nič, niti za leto 2021 in 2022 ni
zagotovljenih nobenih sredstev, z izjemo nekih dodatnih stvari; kanalizacij praktično kot da ni,
skoraj 30% občanov nima vodovoda… zato poziv k bolj gospodarnemu obnašanju in bolj
preudarnemu razporejanju davkoplačevalskih sredstev za tiste namene, za katera naj bi bila
namenjena in šele potem, ko so prioritete izvršene, za ostale stvari.
Opredelitev župana in OU:
Za preplastitve cest je v proračunu za leto 2022 namenjenih več sredstev in sicer 450.000 EUR,
kar je za 150.000 EUR več kot v trenutno veljavnem proračunu, kar je bilo pojasnjeno že na
sami seji OS s strani župana. Ravno tako so bili na sami seji OS že podani odgovori tudi na
ostale zgoraj navedene pripombe.
Peter Kostrevc
Predlog za povečanje sredstev za izgradnjo otroških in športnih igrišč na investicijskih odhodkih
za leto 2022, saj v nekaterih KS ni ustreznih površin za šport in igro otrok.
Opredelitev župana in OU:
Sredstva za projekte, ki vključujejo tako športne površine kot otroška igrišča (kot je primer
načrtovano na Kamencah) so planirana na več postavkah (Otroška igrišča, Športna
infrastruktura, Projekti KS). Bomo pa v dogovoru s KS-i poskusili prepoznati, kje so potrebe
največje in se temu primerno odzvali.
Mario Krapež
Predlog, da se v letu 2022 umesti projekt izgradnje avtobusnega postajališča v Prečni, saj
šoloobvezni otroci tam sedaj čakajo na cesti; sam projekt je bil končan že leta 2018 in čaka na
investicijah.
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Opredelitev župana in OU:
Sredstva so v proračunu za leto 2022 planirana v okviru proračunske postavke 2312045123 Avtobusno postajališče Prečna v višini 50.000 EUR.
Srečko Vovko
Predlog, da bi se pločnik Stopiče – Črmošnjice potegnil do Jedinščice oziroma do Novega mesta
in bi se zaključil kot celota; za sistem za izposojo koles se vsako leto nameni ogromno sredstev;
zaprosilo za pojasnilo, zakaj se namenjajo sredstva za kanalizacijo Ulica Slavka Gruma in
rekonstrukcija črpališča Brod, kjer se gradi Spar in zdaj tudi občina namenja dodatna sredstva;
vprašanje, zakaj spet dodatna sredstva za Velodrom - nikakor se ne more dokončati
olimpijskega kompleksa; v letu 2021 in 2022 je absolutno preveč sredstev v višini 6 mio
namenjenih za bazenski kompleks; v naslednjih nekaj letih se bodo še bolj čutile stiske in
revščina, zato je potrebno poiskati neko celovito rešitev na strani občinske uprave; tudi za
ureditev mestnega jedra je spet namenjenega veliko denarja – Glavni trg bo potrebno enkrat
končati.
Opredelitev župana in OU:
Odgovori in pojasnila na razpravo so bila podana na seji OS.
Dr. Janez Povh
1. predlog, da se nameni posebno pozornost in kreativnost stanovanjskemu programu v
Podbrezniku, saj so tam zametki novega regijskega znanstveno - tehnološkega središča, kjer
naj bi se v bodoče povečevalo število delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ki ga opravljajo
ljudje z drugačnimi stanovanjskimi potrebami – zato predlog, da se pri definiciji stanovanjskega
programa za Podbreznik poskuša zaznati tovrstne potrebe in se jih vgradi v specifikacije tega
stanovanjskega programa; 2. predlog, da se da podporo ljudem v zvezi z vodovodom na Trški
gori ter da se z združenimi močmi najde kakšen nov vir financiranja, kjer bo delež MO NM
znosen in bo pripeljal do izgradnje vodovoda na Trški gori.
Opredelitev župana in OU:
Odgovori in pojasnila na razpravo so bila podana na seji OS.

Mira Retelj
Predlog, da se več sredstev nameni za socialo in preplastitve cest – gre za dve področji, ki se
jih čuti v krajevnih skupnostih in bi bilo potrebno iz nekega projekta za leto 2022, ki ni tako nujen,
nameniti sredstva na to področje).
Opredelitev župana in OU:
Za preplastitve cest je v proračunu za leto 2022 namenjenih več sredstev in sicer 450.000 EUR,
kar je za 150.000 EUR več kot v trenutno veljavnem proračunu, kar je bilo pojasnjeno že na
sami seji OS s strani župana. Ravno tako so bili na sami seji OS že podani odgovori tudi na
ostale zgoraj navedene pripombe.

Adolf Zupan
I.

Zagotovitev oskrbovanih stanovanj v lasti NS PIZ (z nižjimi najemninami), najemnih
oskrbovanih stanovanj, oskrbovanih stanovanj za nakup in drugo s področja
stanovanjske problematike
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II.

Potrebno je predvideti potrebna sredstva za realizacijo zapisane obveznosti v
dolgoročni strategiji, da bo leta 2023 v MO Novo mesto zgrajenih nadaljnjih 30
oskrbovanih stanovanj

Utemeljitev:
Med opredeljenimi razvojnimi cilji je zapisan tudi izziv Aktivno načrtovanje prostorske in
stanovanjske politike (neprofitna stanovanja, bivalne enote za ranljive ciljne skupine, varovana
stanovanja). V poglavju 6. Razvojna področja za višjo kakovost bivanja in dela, Strateški cilj 3:
Prebivalcem zagotoviti prijeten in zdrav življenjski prostor, v katerem se počutijo varno, je
zapisano tudi:
• »Poskrbeli bomo za kakovosten stanovanjski fond in omogočili dostopnost do stanovanj
ranljivim skupinam, mladim, socialno ogroženim skupinam in starostnikom.
• Občinsko stanovanjsko politiko bomo usmerili v povečanje javnega stanovanjskega fonda
in komunalno opremljanje zemljišč za novogradnje večstanovanjskih objektov.«
Ob ugotovitvi pereče problematike in dejstvu, da smo ena od redkih občin, ki še nima
oskrbovanih stanovanj, je nujno pripraviti časovnico za njihovo izgradnjo, vključno z nosilci
odgovornih za izvedbo.
Cilja pod I in II se lahko dosežeta tako, da se med drugim:
1. Da se pospešijo vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo oskrbovanih stanovanj tako, da se prva
stanovanja zagotovijo v začetku leta 2022.
2. Podpiramo lokacijo na Šegovi ulici, ki ustreza kriterijem dostopnosti do zdravstvenih in
drugih storitev (trgovine, obrtne storitve ), cerkva, medgeneracijsko druženje (vrtci, šole) in
uporabo, rekreativnih mestnih površin (Portoval) – skratka – taka stanovanja naj bi bila na
lepih lokacijah
3. se spremeni oziroma dopolni 16. člen Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje naše občine tako, da bodo opredeljene tudi
oprostitve plačila komunalnega prispevka za socialno – varstvene objekte, ki delujejo v
javnem interesu. Kot povračilo za tak naš odnos se dogovori prednost za najem ali
nakup našim občanom. Predlog je primerljiv z nekaterimi drugimi slovenskimi
občinami, v katerih se odločajo podobno, podeljujejo za več desetletij stavbno pravico
in podobno ( Izola, Bled ? )
4. Občina naj omogoči po čim krajših postopkih pridobitev dovoljenj tudi za lokacije
oskrbovanih stanovanj zasebnim investitorjem, ki bodo zgradili stanovanja za najem ali
prodajo.
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020, pod tč. 10, 11,12 in 13 na
str. 3 in 4.
III.

V proračunu za leto 2022 se naj določi postavka - Subvencioniranje vgradnje dvigal v
več stanovanjske stavbe in hiše ( na primer: POMOČ PRI PRILAGODITVAH BIVALNIH
RAZMER v 2022 v višini 40.000 EUR )

Utemeljitev:
Splošno znano je, da v občini primanjkuje prostora za starejše v DSO, ni oskrbovanih stanovanj,
ni dnevnih centrov, ni poskrbljeno za dementne….Poleg tega pa se v razvitem delu EU in tudi
pri nas uveljavlja doktrina, da je človeško in bolj spoštljivo do starejših, da ti čim dlje ostanejo v
domačem okolju. Poleg tega je nerealno pričakovati, da bi v krajšem obdobju bilo zgrajenih vsaj
približno zadostno število potrebnih prostorskih kapacitet v DSO.
Grozljivo stanje je še dodatno obelodanil pojav virusa Covid 19, ko ni negovalnih bolnic, ko bolni
nimajo kam, ko se te vozi namesto v DSO v psihiatrične bolnice po Sloveniji…
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Vodstvo MO in Občinski svet sta seznanjena s problemom prilagoditve bivalnih razmer v več
stanovanjskih stavbah in nekaterih hišah. Postavljeno je bilo svetniško vprašanje o možnosti
pomoči pri reševanju teh vprašanj s strani lokalne skupnosti in dana pobuda, da MO Službi
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko predlaga, da se aktivno vključi v pripravo
dokumentov pridobitev sredstev za ta namen v finančni perspektivi 2021-2027. Odgovora še
nimamo. Brez odgovora smo zaenkrat še na svetniško vprašanje o ugotovitvi števila stavb in/ali
stanovanjskih enot v naši občini, ki bi potrebovale prilagoditve.
Princip dodeljevanja pomoči bi bil enak kot pri sanaciji fasad, ogrevalnih naprav in podobno.
Ker so v eni več stanovanjski stavbi že pridobili gradbeno dovoljenje za vgradnjo dvigalo bi bilo
modro, da vsaj lokalna skupnosti pokaže voljo za finančno pomoč stanovalcem pri reševanju
tako pomembnega vprašanja. Zato predlagamo v Odloku o spremembah in dopolnitvah
proračuna za leti 2021 in 2022 v okviru Drugi programi na stanovanjskem področju oblikovanje
posebne postavke:
Za realizacijo pomoči se sprejme poseben pravilnik ( pogoji, javni razpis…).
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta na str. 1.
IV.

da MO Novo mesto kot največji deležnik v Stanovanjskem podjetju ZARJA d.o.o.
pripravi sistem upravljanja s stanovanjskimi hišami ali stanovanji lastnikov, ki bi
želeli v oskrbovano stanovanje pa ne želijo prodati svoje sedanje nepremičnine. Za
ta namen se naj namenijo potrebna sredstva že v letu 2022, ki se naj povečujejo v
prihodnjih letih.
Če je bolj smiselno lastninski delež vložiti v novo stanovanjsko podjetje, se naj to
ustanovi s tem deležem ali v drugi obliki

Utemeljitev:
Takšne nepremičnine bi lahko ponudili mladim družinam. Usposobi naj tudi obstoječe bivalne
enote, v smislu aktivnega načrtovanja prostorske in stanovanjske politike, navedeni v Strategiji
razvoja, za tiste posameznike, ki si večjih stanovanj ne morejo privoščiti ( projekt Sobivamo ).
V društvih upokojencev beležijo stanovanjske probleme starejših občanov, do katerih je prišlo
zaradi različnih razlogov. Samo v DU Novo mesto imajo evidentiranih cca 30 stanovanjskih
problemov upokojencev, največkrat zaradi sporov s svojci, deložacij zaradi danih poroštev,
dotrajane hiše in nezmožnost vzdrževanja, neprimerne lokacije, tudi nikoli rešenega
stanovanjskega vprašanja ( socialna stanovanja …)
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta pod tč. 11 na
str. 4.
V.

že v letu 2021 se naj sprejme stanovanjska strategija, ki bo dala odgovore o
obsegu potrebnih vlaganj v to področje v naslednjem srednjeročnem obdobju
Utemeljitev:
Po naših podatkih naša občina v preteklih 20 letih ni imela sprejete stanovanjske politike in ni
zgradila praktično nobenega stanovanja za najem. V koalicijski pogodbi je predvideno, da bo ta
sprejeta v letu 2020.
Občina je na stanovanjsko podjetje Zarja d. o. o. ob ustanovitvi leta 1990 prenesla kot kapitalski
vložek vsa stanovanja v občinski lasti, kar je bila napačna politična odločitev. V tem obdobju so
pretekle politične garniture to podjetje napačno upravljale in finančno izčrpavale tako, da je
podjetje postalo le upravljalec svojih (nekdanjih občinskih) in drugih stanovanj, nikoli pa se ni
usposobilo za investitorja. Iz teh razlogov naša občina danes ne rešuje mladim družinam in
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upokojencem njihovih stanovanjskih problemov. Zato pozdravljamo namero za izgradnjo novih
stanovanj za mlade družine v mestnem jedru.
Strategija naj med drugim odgovori:
• da se manjša stanovanja namenijo tudi starejšim občanom, ki imajo stanovanjski problem.
S tem bi vzpodbudili tudi sosedsko pomoč in medgeneracijsko sožitje.
• V stanovanjskem podjetju Zarja d. o. o. je potrebno vzpostaviti sistem oddaje stanovanj
socialno ranljivim skupinam (upokojencem, družinam brez stalne zaposlitve…) in to v
stanovanjih, ki so bila pred prenosom lastništva iz občine na Zarjo v tako imenovanem
solidarnostnem skladu.
• da se v tem času pristopi tudi k novim oblikam reševanja stanovanjskih vprašanj naših
občanov (npr. prouči pobudo podjetja ADRIA za postavitev naselja mobilnih hišk),
• da se ugotovijo vsi možni viri financiranja (EU skladi in ministrstev ter občinski) za izgradnjo
vseh stanovanj v občini in z njimi seznanijo vse potencialne investitorje.
• V vsakem primeru pa se naj v teh dveh letih določi prostor za izvedbo opisanih projektov (
sprejem ustreznih prostorskih aktov in po možnosti po vzoru nekaterih občin – Bled, Izola…
tudi odkup prostora za te namene..)
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta pod tč. 11 na
str. 3 in 4.
VI.

Pričnejo se naj aktivnosti za izgradnjo dnevnega centra po vzoru občine Krško

Opredelitev župana in OU:
MONM že sedaj izvaja aktivnosti dnenega centra v sklopu financiranja programa
medgeneracijskega centra Hiša sožitja, ki ga izvaja DU Novo mesto in v okviru
Večgeneracijskega centra, ki ga izvaja RIC Novo mesto. Po vzoru pilotnega projekta Občine
Krško MOST se bomo skupaj z DSO Novo mesto trudili za vzpostavitev podobnega socialno
varstvenega modela preko pridobitve sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna ali EU
sredstev.
VII.

zagotovitev sredstev za izgradnjo vsaj petih neprofitnih stanovanj v obdobju dveh let
za najranljivejše skupino občanov ( ki danes živi brez elektrike, vodovoda… )

Utemeljitev:
Podatke o tem je MO Novo mesto posredovalo DU Novo mesto s navedbami konkretnih imen
in opisom težkih situacij za te ljudi. Skrb za te ljudi spada med obveznosti občine.
Opredelitev župana in OU:
Občina trenutno ne razpolaga s prostimi in primernimi stanovanji, ki bi jih lahko oddala v najem,
ima pa v fazi obnove 8 stanovanj. Ravno tako nima namenskih stanovanj, ki bi jih lahko oddala
v kratkotrajni najem in s čimer bi začasno rešili stanovanjsko stisko posameznikov. Predvidoma
konec tega leta ali v začetku naslednjega leta bo objavljen javni razpis za oddajo teh stanovanj
v najem. Trajnejše rešitve glede nastanitve oseb, ki so se znašle v socialni stiski so podvržene
veljavni zakonodaji, kar pomeni, da občina ne more nikogar neposredno nastaniti v prosto
občinsko stanovanje za nedoločen čas, v kolikor bi z njim razpolagala. V kolikor bi ravnala tako,
bi s temi dejanji postavili druge osebe, ki so v enaki ali podobni situaciji v neenakopraven
položaj. Neprofitna stanovanja sme oddati v najem le na podlagi javnega razpisa, kot to določa
87. člen Stanovanjskega zakona, in pod pogoji, kot jih določa Pravilnik o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem, ter pod pogoji, ki bodo določeni v javnem razpisu. Dolžnost
najemnikov je pravočasno plačevanje obveznosti (najemnin, obratovalnih stroškov in drugih
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stroškov, vezanih na stanovanje), sicer jih ima najemodajalec pravico in v primeru javnih
subjektov, ki morajo z javnimi sredstvi ravnati kot dobri gospodarji, tudi dolžnost terjati za plačilo
zapadlih terjatev in v skrajnem primeru tudi zahtevati deložacijo. Planiramo pa v prihodnjih letih
izgradnjo več 10 novih javnih najemniških stanovanj v Podbrezniku, ki bodo namenjena
neprofitnemu najemu za socialno šibke.
VIII.

stalna zagotovitev potrebnih sredstev za pomoč na domu in zadostno število
oskrbovalcev pri izvajalcih, ki to pomoč izvajajo

Utemeljitev:
1 - II. steber Strategije…..: Družbene dejavnosti v prednostnem področju Zdravstvo in sociala,
z opredeljenimi ukrepi za zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev za krepitev zdravja
in za povečanje socialne vključenosti, zagotavljanje zdravega staranja in aktivnosti v starosti ter
skrb in pomoč ranljivim ciljnim skupinam pri vključevanju v družbo nalaga naši občini vrsto
obveznosti. Zelo pomembno je institucionalno varstvo starejših občanov in pomoč na domu.
V občini imamo dom starejših občanov, ki pa ne izpolnjuje sedanjih bivalnih normativov, saj ima
še vedno sobe s 3 in več posteljami in premajhne kapacitete za dementne osebe, ima pa
lokacijo za možno širitev (proti vrtnariji GG).
Potrebe po pomoči starejšim občanom na domu so vsako leto večje. Po podatkih DSO je
ocenjena potreba samo za našo občino v letu 2020 2000 efektivnih ur mesečno, v letu 2021
pa 2200 ur mesečno. Potreben znesek za leto 2020 je 420.000 EUR, za leto 2021 pa 470.000
EUR. Danes je čakalna doba zaradi pomanjkanja potrebnega števila delavcev oskrbovalcev.
Razlog naj bi bile prenizke plače in veliko bolniške odsotnosti. . Poudarjamo, da za storitve
pomoči na domu ne bi smelo biti čakalnih vrst oz. omejevanja dovoljenega števila ur.
Opredelitev župana in OU:
MONM že sedaj v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje socialno
varstvenega programa pomoč na domu v višini kot je realno potrebno oz. kot jo predlaga
izvajalec DSO in v taki višini so tudi planirana sredstva. V kolikor planirana sredstva ne bodo
zadostna se bo z razporeditvami znotraj proračuna zagotovilo dodatna sredstva
IX.

V prihodnjih dveh letih se naj v sako vas v občini namesti po en avtomatski
defibrilator,
ki bo lahko pomagal reševati življenja ob srčnem zastoju. Ob tem se ne sme pozabiti na
potrebno izobraževanje potencialnih uporabnikov in vzdrževanje opreme. Prizadevati bi se bilo
treba, da bi v prihodnjem letu prišlo vsaj do 80 % realizacije v vsaj 80 % naselij v naši občini.
To je zdaj še posebej pomembno, ker je dostopnost do zdravstvenih storitev močno omejena.
Opredelitev župana in OU:
MONM bo sledila pobudi tako, da bo defibrilatorje še naprej nameščala tam, kjer je
koncentracija ljudi večja oz. gre za ogrožene skupine in je dostopnost do profesionalne prve
pomoči časovno daljša. Naš cilj je vsako leto namestiti 3 do 5 novih defibrilatorjev. Še naprej
bomo glavnino sredstev za ta namen zagotavljali iz sponzorskih in donatorskih sredstev.

X.

Nujna bi bila uvedba novega področja ( referata ) za starejše na občini – lahko med
obstoječimi uradniki določiti na primer vsaj dva dni na teden ure za pomoč starejšim.
Opredelitev župana in OU:
Izmed obstoječih uradnikov je že določena oseba za delo s starejšimi in je že sistemizirano
delovno mesto podsekretar za socialno in zdravstveno varstvo in varstvo starejših. Ocenjujemo,
da zgolj nova organizacijsko institucionalna rešitev ne bi prinesla toliko dobrobiti kot dobre
vsebine za starejše, ki jih že izvajamo in jih bomo sistematično izpostavljali v projektu lokalne
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blaginje, v okviru katerega načrtujemo tudi neposredno dežurno oz. kontaktno osebo za stik z
občani.
XI.

Uvede naj se brezplačni prevoz za upokojence in šolarje z mestnim javnim prometom
( in primestnim prometom )

Opredelitev župana in OU:
Mestna občina Novo mesto že dlje časa subvencionira mesečno vozovnico za mestni javni
promet. Cena mesečne vozovnice je 9€ (šolarji, odrasli, upokojenci) in nima omejitve glede
števila voženj. Na ta način MO NM subvencionira vozovnico v višini več kot 90%. Pri tem je
potrebno izpostaviti, da se zavzemamo za poenotenje vseh mestnih občin pri načinu pristopa k
zagotavljanju mestnega prevoza. V fazi delovanja je tudi projekt Rudi, ki ponuja brezplačne
prevoze in je namenjen upokojencem za lažji dostop do zdravstvenih storitev, upravnih enot,
občine in podobnih storitev. Storitev je namenjena vsem upokojencem MONM. Predvidena je
tudi širitev tovrstnih prevozov z dvema voziloma, kar bo še razširilo dostopnost do prevoza, ki
je-kot poudarjamo, brezplačna za uporabnika. V letošnjem letu je bila na državni ravni sprejeta
odločitev, da je za upokojence brezplačen primestni prevoz.
XII.

Po vzoru nekaterih občin bi bilo primerno zagotoviti popuste za upokojence za obisk
kulturnih in športnih prireditev, uporabo telovadnic in drugih objektov v njeni lasti.

Opredelitev župana in OU:
Upokojenci že imajo pri nakupu vstopnic za prireditve 25 % popust, prav tako invalidi in
mladoletne osebe. Pri najemu telovadnic pa vsa društva plačujejo 50% nižjo tržno ceno najema
telovadnice. Tudi pri plačilu članarine v Knjižnici Mirana Jarca so upravičeni do popusta.
XIII.

Za delovanje društev upokojencev je treba zagotoviti vsaj 10 EUR na člana na letnem
nivoju in prostore, v katerih naj bil nameščen računalnik in tiskalnih za potrebe DU.

Utemeljitev:
Ta DU opravljajo izjemno pomembno delo, ki ima dolgoročno vpliv na zdravje teh ljudi,
zmanjšuje se njihova osamljenost, opravljajo na tisoče ur prostovoljnega dela in drugo. V obeh
proračunih ni razvidno niti ali je upoštevan demografski prirast.
Če upoštevamo, da je sedaj za te namene v proračunu določeno 18.000 eur, to pomeni na 9000
upokojencev le 2 eur letno na upokojenca, na člane DU ( v vseh DU je okrog 5000 članov ) pa
3,6 eur na člana letno. Zato se nam zdi dvig na okrog 10 eur na člana DU povsem smiselna.
Opredelitev župana in OU:
V proračunu MONM za leto 2022 je za redno delovanje vseh društev upokojencev zagotovljenih
30.000 EUR, ki so razdeljena na podlagi javnega razpisa. Glede na proračune iz preteklih let
so se sredstva iz 16.900 EUR v letu 2014 redno povečevala in so v proračunu za leto 2022
planirana v višini 30.000 EUR.
XIV.

DU Novo mesto,kot najštevilčnejšemu društvu je treba iz proračuna zagotoviti za
Center dnevnih aktivnosti »Hišo sožitja«, 25.000 EUR letno, saj s svojim
medgeneracijskim programom preprečuje socialno izključenost 1.700 udeležencem,
z vključevanjem mladih pa gradi most med generacijami.
Podrobnejšo utemeljitev vam je to DU posredovalo posebej.
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Opredelitev župana in OU:
Sredstva smo z vsakoletnim proračunom zviševali, leta 2018 iz 16.000 EUR na 18.000 EUR v
letu 2019 in na 20.000 EUR v letu 2020. V proračunu za leto 2022 je planiranih sredstev v višini
20.000 EUR, ki po naši oceni zadostujejo za pokritje stroškov za izvajanje omenjenega
programa; tudi v primerjavi s podobnimi programi drugih izvajalcev.
XV.

V letu 2022 naj se v proračunu zagotoviti vsaj 20.000 eur za nadaljevanje projekta e
–oskrbe po predlogu projektnega sveta za boljšo kakovost življenja starejših (
storitev lajša problem nedostopnosti do zdravnika v času epidemije ). V tem smislu
je treba tudi spremeniti ustrezen pravilnik, ki določa pogoje za pridobitev te
subvencije ( na primer določena starost brez drugih pogojev.. ).
( Po podatkih TS naj bi Trst na podlagi izkušenj iz epidemije oz. pandemije virusa covid 19
subvencioniral 5000 novih storitev e-oskrbe ).
Opredelitev župana in OU:
V letu 2020 sredstva za subvencioniranje e-oskrbe niso bila v celoti porabljena. Pri planiranju
za leto 2022 smo izhajali iz realizacije tekočega leta in izkazanega interesa potencialnih
uporabnikov. Nabor upravičencev bomo povečali tudi z znižanjem kriterijev za pridobitev
sofinanciranja.

XVI.

vsem DU je potrebno omogočiti v prostorih na območju njihovega delovanja
internetni priključek na stroške občine ( nedostopnost do interneta onemogoča
izobraževanje na terenu….

Opredelitev župana in OU:
Pobudo podpiramo in bomo poskušali zagotoviti dostopnost do interneta na sedežih DU v
MONM preko sponzorjev.
XVII.

za IKT izobraževanje starejših o uporabi komunikacijskih storitev je potrebno v
proračunu za leto 2021 nameniti 10.000 eur, v letu 2022 pa 15.000 eur

Opredelitev župana in OU:
Sredstva za namen izobraževanja starejših o uporabi IKT so planirana v višini 5.000 EUR v
proračunu za leto 2021 in 2022. Izobraževanje bo izvajal RIC Novo mesto. Pri tem bomo
poskušali s ponudniki teh storitev (Telekom, T2…) pridobiti sponzorska sredstva.
XVIII.

MO Novo mesto naj se v večjem obsegu prijavlja na projekte EU tudi na mehkih
področjih ( reševanje problemov starejših, mladih, invalidov…). Za te namene naj se
sprejme usmeritev, da bo razmerje med prijavami na projekte ( ceste, pločniki, brvi,
mostovi…) vsaj dve tretjini proti ena tretjina – 1/3 za mehka področja ( dnevni centri,
izgradnja posebej prilagojenih parkov, subvencioniranje vgradnje dvigal…)

Opredelitev župana in OU:
Na MONM bomo redno spremljali objave javnih razpisov za sofinanciranje programov mehkih
vsebin za sredstva EU na področju starejših. Na ta način bomo poskušali v čim večji meri
zagotoviti dolgotrajno oskrbo starejših po zgledu pilotnega projekta integrirane oskrbe MOST.
XIX.

postavka za šport starejših naj se iz 10.000 eur v letu 2022 zviša vsaj na 20.000 eur in
postavka šport invalidov iz 5000 na 10.000 eur

13

Opredelitev župana in OU:
Na proračunski postavki Šport starejših je dodatno zagotovljenih sredstev v višini 5.000 EUR.
XX.

občina naj zagotovi vse potrebno za izgradnjo helioporta ( prostorsko, finančno ), da
bo v letu 2022 ta zgrajen
Opredelitev župana in OU:
Lokacija za heliport je že določena z Ureditvenim načrtom Zdravstveni kompleks Novo mesto
in sicer na strehi dozidave bolnišnice. S strani SB bi morali torej zgolj vztrajati, da se heliport
zgradi na nadzidavi urgence, četudi je zaradi tega potrebno dograditi urgenco za 2 nadstropji,
saj bo le ta lokacija zadostila vsem zahtevanim tehnološkim potrebam delovanja urgentnega
centra oziroma z letalsko tehnološko zasnovo za obstoječe stanje (pozidava urgence v
zmanjšanem obsegu: K+P+1 namesto K+P+3). Ne glede na to je v osnutku sprememb in
dopolnitev OPN, ki je bil v septembru posredovan v pridobitev prvih mnenj NUP, kljub
odsotnosti strokovne podlage - letalsko tehnološke zasnove, ki naj bi jo zagotovila SB, na
podlagi zbranih informacij in podatkov s strani letalske policijske enote, na območju zelenih
površin ob pokopališču Šmihel (par. št. 431/1 k.o. Šmihel pri NM) bila predvidena možnost
ureditve heliporta, tako da bo to lokacijo kot začasno lokacijo mogoče ustrezno urediti za varno
pristajanje helikopterja. Na podlagi predloga Splošne bolnišnice Novo mesto smo tudi že podali
pobudo Skladu KZ za prenos parcele 431/1 k.o. Šmihel pri NM na Mestno občino Novo mesto
z namenom, da se na lokaciji uredi začasni heliport. V kolikor bo prenos zemljišča iz sklada na
MONM uspešen bo potrebno za ureditev heliporta na lokaciji, kjer je SB po navedbah le-tega
pripravljeni izvesti, med MONM in SB skleniti ustrezen pravni posel, ki se bo štel kot dokazilo o
pravici graditi. Glede na vsa dejstva, je sicer smiselno, da vse postopke v zvezi z načrtovanjem
izgradnje helioporta vodi SB (predpostavljamo, da je eden prvih korakov naročilo izdelave
letalsko tehnološke zasnove o primernosti lokacij za heliport , iz katere naj bi izhajale tudi
smernice za naslednjo fazo projektiranja), MO Novo mesto pa bo še naprej v okviru svojih
pristojnosti na področju prostorskega načrtovanja podpirala tovrstna prizadevanja. Hkrati pa
predlagamo tudi, da obe instituciji potrebo po izgradnji helioporta umeščamo v spisek nujnih
investicij v naslednjih letih, ki imajo tudi možnost financiranja iz državnih in EU sredstev.

XXI.

Ostalo: v letu 2022 se naj obnovi celotna dolžina Ragovske in Jakčeve ulice ( od
Ragovega do križišča v Kandiji ). Pri tem se naj upošteva predloge KS Majde Šilc.

Opredelitev župana in OU:
V izdelavi je projektna dokumentacija za ureditev površin za kolesarje in pešce ob LZ 299061
(Jakčeva ulica – Ragovska ulica) in ob LZ 299062 (Ragovo). V sklop načrtovanja ureditve je
vključena tudi povezava in sicer med ulico Ragovo in večnamensko potjo ob glavni cesti G2105 (dolžina odseka cca. 100 m), kar je skladno s predlogom KS Majde Šilc.

Maja Žunič Fabjančič
•

Predlog za zvišanje proračunske postavke 08109006 - Programi socialnega in
zdravstvenega varstva v predlogu proračuna MONM za leto 2022

•

Občinska uprava naj preveri, s katerih postavk se lahko prerazporedi sredstva tako,
da se na postavki za Programe socialnega in zdravstvenega varstva zagotovi 20odstotni dvig sredstev, in v enakem obsegu vse do leta 2024.

Pri pregledu predloga proračuna za leto 2022 ugotavljamo, da sredstva za sofinanciranje
programov socialnega in zdravstvenega varstva glede na prejšnja leta ostajajo na enaki ravni.
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Iz sredstev na postavki Programi socialnega in zdravstvenega varstva se sofinancirajo
programi, s katerimi skrbimo za najbolj ranljive skupine občanov: starejše, žrtve nasilja, invalide,
kronične bolnike, ljudi, ki se znajdejo v duševnih stiskah, socialnih stiskah itd.
Socialne stiske ljudi se iz leta v leto večajo, epidemija Covid-19 jih je še poglobila in posledice
trenutnih razmer bomo v polnem obsegu začutili šele v naslednjih letih. Navedeni programi, ki
so za uporabnike brezplačni, so pri tem ključnega pomena, zato predlagamo, da se zagotovi
dovolj sredstev za njihovo okrepitev in možnost razvoja novih projektov, ki bodo ustrezno
naslavljali stiske občanov ter jim nudili sistem storitev in podporno mrežo. Predlagamo
postopni dvig, in sicer vsako leto za 30.000 €.
Obrazložitev:
Sredstva za programe socialnega in zdravstvenega varstva so se v obdobju zadnjih sedmih let
(od leta 2014 do danes) v povprečju zvišala za 5 % (v 2014 smo jim namenili 148.000 €, v 2020
pa 162.000 € - z vmesnimi nihanji v zneskih). Za primerjavo: za primerljive programe na
področju športu smo v enakem obdobju zagotovili 70 % več sredstev (v 2014 291.000 €, v 2020
600.000 €), na področju kulture pa 57 % več sredstev (v 2014 149.000 €, v 2020 231.000 € - z
vmesnimi nihanji v zneskih).
Dvig sredstev na omenjenih področjih zagotavlja kakovostno izvajanje storitev, ki so na voljo
občanom. Na tem mestu zato opozarjamo na skromen dvig sredstev na področju socialnega in
zdravstvenega varstva, ki je že vrsto let finančno podhranjeno. Izvajalke teh programov so
nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi), ki s svojimi storitvami in programi pomembno
dopolnjujejo javne institucije (CSD, ZD, DSO, VDC…). Javne institucije so sicer eden izmed
stebrov socialne varnosti in podpore v družbenem sistemu, vendar pa zagotavljajo obvezno
osnovno oskrbo. Te institucije ne izvajajo programov, s katerimi bi zmogle nasloviti široko paleto
potreb občanov v vseh starostnih obdobjih, ki potrebujejo pomoč (npr. naglušna oseba in oseba
v duševni stiski v javnem sistemu pridobita slušni aparat in zdravila, ne dobita pa psihološke in
ostale podpore pri vključevanju, ki preprečuje socialno izolacijo, ki bi njene težave še poglobila).
Te vrzeli na terenu uspešno zapolnijo programi nevladnih organizacij. Za primerjavo: v občini
na področju kulture deluje pet močnih javnih zavodov in kulturnih producentov (KCJT, APT,
muzej, knjižnica, JSKD), kljub temu pa so potrebe širše, zato preko razpisa za kulturne
organizacije podpiramo še številne projekte in programe kulturnih društev in zasebnih zavodov.
Na področju športa deluje Zavod Novo mesto (prej Agencija za šport), ki pa šele skupaj z mrežo
programov športnih društev tvori kakovosten športni program za prebivalstvo. Na področju
socialnega varstva primerljivega javnega zavoda ni, zato za programe in storitve skrbijo
izključno nevladne organizacije.
Če smo torej razumeli, da je treba sredstva na področju kulture in športa povišati, če želimo
zagotavljati kakovostne programe in projekte, ki jih vodijo strokovno usposobljene osebe (npr.
umetniški vodje, športni trenerji in ne zgolj prostovoljci), potem bi morali razumeti tudi, da za
lajšanje socialnih stisk potrebujemo strokovno usposobljene osebe za pomoč ljudem v stiski in
kakovostne programe, in da tega dela ne morejo opravljati (zgolj) prostovoljci.
Ostajanje na enaki višini sredstev za področje socialnega in zdravstvenega varstva zato ne
zadošča, smiselno se je treba usmeriti v cilj, da na tem področju razvijemo čim več delovnih
mest, ki omogočijo tudi črpanje sredstev iz drugih (neobčinskih) virov. Pri tem so nevladne
organizacije izjemno uspešne: v MONM vse nevladne organizacije skupaj letno ustvarijo 16,4
mio € prihodkov, od tega iz občinskega proračuna pridobijo le 11 % (1,8 mio €), ostalih 89 %
(14,6 mio €) pa pridobijo iz državnih, evropskih in drugih virov. To pomeni, da vložek občine
poosmerijo. Ker pa gre za nepridobitne in neprofitne organizacije, seveda vsa pridobljena
sredstva vložijo v storitve in programe za občane. Skoraj 60 % vseh teh sredstev ustvari 10 %
nevladnih organizacij z zaposlenimi, največ zaposlenih (40 %) pa je prav v socialnem varstvu.
Povečanje sredstev na postavki Programi socialnega in zdravstvenega varstva torej ne pomeni
zgolj izboljšanja kakovosti in obsega prepotrebnih programov in storitev, pač pa tudi večje
možnosti za črpanje sredstev iz drugih virov. V obdobju 2015–2019 je MONM večletne
programe soc. varstva financirala v višini 10 % njihove vrednosti (ta je znašala blizu milijon
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evrov). Preostalih 900.000 € so torej izvajalke teh programov pripeljale v občino iz drugih virov
in financirale brezplačne storitve za naše občane1.
Obstoj nekaterih programov je bil doslej zaradi premalo sredstev nemalokrat ogrožen. Stiske
občanov se zaradi Covid-19 že povečujejo in še se bodo, vse več je družinskega nasilja,
duševnih in socialnih stisk, ob vsem tem se soočamo tudi s staranjem prebivalstva in
naraščanjem stisk iz tega naslova. Ljudi, ki potrebujejo pomoč, je vse več, zato si ne moremo
več privoščiti vztrajanja na enakih sredstvih za programe, ki te stiske rešujejo.
Pri tem pozdravljamo pisarno lokalne blaginje, ki jo pripravlja MONM, saj bo identificirala
potrebe na terenu, ustrezno povezala obstoječe programe in tudi omogočila krepitev ponudbe
tistih storitev, za katere se bo izkazalo, da še manjkajo.
Opredelitev župana in OU:
Menimo, da so društva na področju socialnega varstva sofinancirana v ustrezni višini glede na
vsakoletne prijavljene programe preko razpisa socialnega in zdravstvenega varstva. To
izkazujejo tudi vsakoletna poročila, kjer je MO NM poleg MDDSZ največji sofinancer društev na
področju socialnih programov. Poleg denarnih sredstev namenja v številnih primerih tudi
brezplačne prostore. Ker gre za programe »regionalnega« pomena (kot take jih tudi sofinancira
MDDSZ) pa je jasno razvidno, da društva ne uspejo pridobiti ustreznih sredstev iz drugih virov
(ostale občine, donatorji), saj MO NM zagotavlja na občana več kot 10-kratnik sredstev v
primerjavi z drugimi občinami, ki tudi koristijo regijske socialne programe (v to primerjavo ni
všteta brezplačna uporaba prostorov). Poleg navedenega pa so se sredstva v teh letih
poviševala glede na potrebe, ki so jih izkazovala društva. Prioriteta Mestne občine Novo mesto
v naslednjih dveh letih je zagotoviti sredstva za ureditev ustreznejših prostorskih pogojev, ki so
potrebna za kvalitetno izvajanje programskih vsebin na področju socialnega in zdravstvenega
varstva. Tako bomo bolj dolgoročno in sistematično pomagali nevladnim organizacijam na
področju sociale.

C) Predlogi in pripombe, podane v času javne razprave od 13. 11. 2020
do 27. 11. 2020 (zbiranje v kabinetu župana)
Krajevna skupnost Majde Šilc, Svet KS, predsednik Adolf Zupan
•

Izgradnja peš in kolesarske poti iz Žibertovega hriba na Levičnikovo cesto – predlog
za uvrstitev izgradnje v letu 2021 v seznam investicij MO Novo mesto, podrejeno pa
v proračun za leto 2022

Za peš in kolesarsko pot iz Žibertovega hriba na Levičnikovo cesto je KS Majde Šilc
zagotovila izdelavo projektne naloge in na podlagi te projekt za izvedbo. Projekt se zaključuje v
kratkem. Tega vam bomo takoj po prejemu dostavili. Pričakujemo, da boste izgradnjo tega
projekta izvedli v letu 2021 brez nadaljnjega sodelovanja KS. Razloga sta v tem, da gre za večji
projekt, po projektantski oceni vreden okrog 20.000 eur. Projekte teh vrednosti KS ni sposobna
realizirati zaradi omejenih sredstev niti v primeru, da bi v posameznem letu namenil vsa lastna
sredstva za sofinanciranje. Drug razlog je v tem, da je KS v preteklih letih z lastnimi sredstvi in
kasneje v sofinanciranju z MO Novo mesto obnovila več daljših stopnišč ( po slednjih močno
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izstopa po številu teh; pomemben del območja KS se nahaja na hribu – štiri ulice Žibertovega
hriba, Ulica Marjane Kozine … ).
Opredelitev župana in OU:
Načrtovano je sistematsko in celovito urejanje infrastrukture za pešce in kolesarje na
obravnavanem območju v sodelovanju med MO Novo mesto in KS Majde Šilc, pri čemer se bo
del investicije izvedel skladno s planom investicij v KS.
•

Nakup prostorov za potrebe KS v novozgrajenem bloku na Jakčevi – predlog za
uvrstitev v načrt nabave nepremičnin v letu 2021, podrejeno pa v proračun za leto
2022

V letu 2021 je potrebno v načrt nabave nepremičnin uvrstiti tudi nabavo prostorov za KS
Majde Šilc v novozgrajenem bloku na Jakčevi ulici. Po zadnjih informacijah iz sestanka z
investitorjem se bo gradnja bloka pričela najkasneje spomladi drugo leto. Trajala bo okrog
enega leta. V povezavi s to gradnjo obstaja zaveza MO Novo mesto, da bo v tem bloku kupila
prostore za potrebe naše KS v površini petdeset m2. Tej potrebi je bil tudi prilagojen projekt za
izvedbo del. Da bi se lahko obveznost realizirala, je potrebno planirati potrebna sredstva že v
letu 2021 in morda del teh v letu 2022.
Opredelitev župana in OU:
MONM spremlja sam potek izgradnje bloka na Jakčevi ulici in bo v dogovoru z investitorjem
poskrbela za realizacijo kupoprodajne pogodbe v letu 2021, plačilo oz. sam nakup pa se bo
izvedel po izgradnji. Sredstva za nakup prostorov za potrebe KS v novozgrajenem bloku na
Jakčevi so zagotovljena na proračunski postavki 2317062004.

Krajevna skupnost Prečna, Svet KS, predsednik Mario Krapež
•

Pobuda za umestitev sanacije izliva meteorne kanalizacije v Češči vasi v proračun
za leto 2022
Od leta 2014 naprej se KS Prečna trudi z vsemi pristojnimi institucijami sanirati izliv meteornega
mešanega kanalizacijskega voda v naselju Češča vas. V letu 2014 so si težavo na terenu
ogledali pristojni iz Komunale Novo mesto in predstavniki MONM. Takratni zapisnik izkazuje,
da so se pristojne službe dogovorile, da je sanacija potrebna in nujna. Zaradi volitev in
spreminjanja vrednotenja infrastrukture so se obljube o sanaciji vrstile vsako leto zapored.
Težavo, zaradi katere je sanacijo težko izvesti, so predstavniki MONM predstavljali v bližnji
infrastrukturi (železniška proga).
V letu 2020 smo se preko projektov MONM–KS prijavili na projekt za sanacijo omenjenega
voda. Na terenskem ogledu s predstavniki Komunale Novo mesto in predstavniki MONM smo
prišli do popisa del, ki naj bi jih opravili pri sami sanaciji. Pričakovali smo, da bo postopek vodila
MONM. Postopki so se ustavili zaradi trditev, da železnica ne da soglasja za potrebno sanacijo.
Posledično smo se preko predstavnika v svetu KS pozanimali o resničnosti teh podatkov.
Predstavnik Slovenskih železnic zatrjuje, da pri izdaji soglasja za sanacijo do nasprotovanj z
njihove strani ni prišlo in ne vidi razloga, zakaj se sanacija ne bi mogla izvesti. Ker KS Prečna
tako sanacijo ne more izvesti v lastni režiji, predlagamo, da se sanacija umesti v proračun za
leto 2022.
V prilogi vam posredujem tudi zapisnike predhodnih ogledov in specifikacijo potrebnih opravil
glede na predvidevanje Komunale.
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Opredelitev župana in OU:
Navedbe deloma držijo, predvsem v delu, da se zadeva vleče že daljše časovno obdobje. Na
podlagi večkratnih ogledov menimo, da je potrebno obstoječe stanje nujno sanirati. V primeru,
da bodo železnice izdale soglasje, je ena večjih ovir rešena. Pred leti (2010-2014) so zahtevali,
da bodo soglasje izdali na podlagi projektnih rešitev. Sami popisi jim niso zadostovali. Pred
posegom je potrebno pridobiti tudi mnenja ostalih ustreznih pristojnih inštitucij (Elektro, Arso,
Natura 2000…) za kar bo zagotovo potrebna projektna dokumentacije pred samo izvedbo.

Projektni svet za področje kvalitete bivanja starejših v Mestni občini Novo mesto,
predsednik, mag. Adolf Zupan
V proračunu za leto 2022 se naj predvidijo potrebna finančna sredstva in izvedejo vse potrebne
druge aktivnosti za:
1. Zagotovitev oskrbovanih stanovanj v lasti NS PIZ (z nižjimi najemninami), najemnih
oskrbovanih stanovanj, oskrbovanih stanovanj za nakup in drugo
s področja
stanovanjske problematike
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020, pod tč. 12 na str. 4.
2. Potrebno je predvideti potrebna sredstva za realizacijo zapisane obveznosti v občinski
dolgoročni strategiji, da bo leta 2023 v MO Novo mesto zgrajenih nadaljnjih 30
oskrbovanih stanovanj
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020, pod tč. 12 na str. 4.
3. V proračunu za leto 2022 se naj določi postavka - Subvencioniranje vgradnje dvigal v
več stanovanjske stavbe in hiše ( na primer: pomoč pri prilagoditvi bivalnih razmer v
višini 40.000 eur ). Starejši bodo lahko dlje ostajali v svojem domačem – bolj prijaznem
okolju
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta na str. 1.
4. MO Novo mesto naj kot največji deležnik v Stanovanjskem podjetju ZARJA d.o.o.
pripravi sistem upravljanja s stanovanjskimi hišami ali stanovanji lastnikov, ki bi želeli v
oskrbovano stanovanje pa ne želijo prodati svoje sedanje nepremičnine. Za ta namen se
naj namenijo potrebna sredstva že v letu 2022, ki se naj povečujejo v prihodnjih letih. Če
je bolj smiselno lastninski delež vložiti v novo stanovanjsko podjetje, se naj to ustanovi
s tem deležem ali v drugi obliki
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta pod tč. 11 na
str. 4.
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5. Že v letu 2021 se naj sprejme stanovanjska strategija, ki bo dala odgovore o obsegu
potrebnih vlaganj v to področje v naslednjem srednjeročnem obdobju
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri A) Predlogi in pripombe delovnih teles Občinskega sveta pod tč. 10 na
str. 3.
6. Pričnejo se naj aktivnosti za izgradnjo dnevnega centra
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 10.
7. Za ljudi, ki živijo v nemogočih razmerah ( brez elektrike, vode… ) naj se zagotovijo
sredstva za nakup vsaj petih stanovanj za te potrebe
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 10.
8. Še naprej mora biti stalno zagotovljenih dovolj potrebnih sredstev za pomoč na domu
in zadostno število oskrbovalcev pri izvajalcih, ki to pomoč izvajajo
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 10.
9. V prihodnjih dveh letih se naj v sako vas v občini namesti po en avtomatski defibrilator
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 11.
10. V občinski upravi se naj uvede novo področje ( referat ) za starejše– lahko med
obstoječimi uradniki določiti na primer vsaj dva dni na teden ure za pomoč starejšim
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 11.
11. Uvede naj se brezplačni prevoz za upokojence in šolarje z mestnim javnim prometom
( in primestnim prometom )
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 11.
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12. Po vzoru nekaterih občin bi bilo primerno zagotoviti popuste za upokojence za obisk
kulturnih in športnih prireditev, uporabo telovadnic in drugih objektov v njeni lasti
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 11.
13. Za delovanje društev upokojencev je treba zagotoviti vsaj 10 EUR na člana na letnem
nivoju in prostore, v katerih naj bil nameščen računalnik in tiskalnih za potrebe DU
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 11.
14. DU Novo mesto,kot najštevilčnejšemu društvu je treba iz proračuna zagotoviti za
Center dnevnih aktivnosti »Hišo sožitja«, 25.000 EUR letno, saj s svojim
medgeneracijskim programom preprečuje socialno izključenost 1.700 udeležencem, z
vključevanjem mladih pa gradi most med generacijami
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 12.
15. V letu 2022 naj se v proračunu zagotoviti vsaj 20.000 eur za nadaljevanje projekta e
– oskrbe po predlogu projektnega sveta za boljšo kakovost življenja starejših ( storitev
lajša problem nedostopnosti do zdravnika v času epidemije ). V tem smislu je treba tudi
spremeniti ustrezen pravilnik, ki določa pogoje za pridobitev te subvencije ( na primer
določena starost brez drugih pogojev.. )
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 12.
16. Vsem DU je potrebno omogočiti v prostorih na območju njihovega delovanja
internetni priključek na stroške občine ( nedostopnost do interneta onemogoča
izobraževanje na terenu….
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 12.
17. Za IKT izobraževanje starejših o uporabi komunikacijskih storitev je potrebno v
proračunu za leto 2022 nameniti najmanj 15.000 eur
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 12.

20

18. MO Novo mesto naj se v večjem obsegu prijavlja na projekte EU tudi na mehkih
področjih ( reševanje problemov starejših, mladih, invalidov…). Za te namene naj se
sprejme usmeritev, da bo razmerje med prijavami na projekte ( ceste, pločniki, brvi,
mostovi…) vsaj dve tretjini proti ena tretjina – 1/3 za mehka področja ( dnevni centri,
izgradnja posebej prilagojenih parkov, subvencioniranje vgradnje dvigal…)
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 12.
19. Postavka za šport starejših se naj v 2022 zviša vsaj na 20.000 eur in postavka šport
invalidov vsaj na 10.000 eur ( podvoji )
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 12.
20. občina naj zagotovi vse potrebno za izgradnjo helioporta ( prostorsko, finančno ), da
bo v letu 2022 ta zgrajen
Opredelitev župana in OU:
Odgovor je podan pri B) Predlogi in pripombe članic in članov Občinskega sveta, podane na 15.
seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2020 na str. 13.
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Krajevna skupnost Gabrje, predsednik Rok Mežnar
Krajevna skupnost Stopiče, predsednik Janez Murn
Poziv za uvrstitev projekta Rekonstrukcija ceste Pangrč grm – Gabrje v proračun za leto
2022.
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Opredelitev župana in OU:
V proračunu za leto 2022 so sredstva planirana na proračunski postavki 231304516 –
rekonstrukcija ceste Gabrje – Pangrč Grm. Pri tem je za izvedbo rekonstrukcije LC 295170
Pangrč grm – Gabrje z dvema premostitvenima objektoma predvidena časovna dinamika, ki
zajema novelacijo projekta v letu 2022 in izvedbo v prihodnjih letih.
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OZARA, Nacionalno združenje za kakovost življenja, direktor Boštjan Repnik
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Opredelitev župana in OU:
Menimo, da so društva na področju socialnega varstva sofinancirana v ustrezni višini glede na
vsakoletne prijavljene programe preko razpisa socialnega in zdravstvenega varstva. To
izkazujejo tudi vsakoletna poročila, kjer je MO NM poleg MDDSZ največji sofinancer društev na
področju socialnih programov. Poleg denarnih sredstev namenja v številnih primerih tudi
brezplačne prostore. Ker gre za programe »regionalnega« pomena (kot take jih tudi sofinancira
MDDSZ) pa je jasno razvidno, da društva ne uspejo pridobiti ustreznih sredstev iz drugih virov
(ostale občine, donatorji), saj MO NM zagotavlja na občana več kot 10-kratnik sredstev v
primerjavi z drugimi občinami, ki tudi koristijo regijske socialne programe (v to primerjavo ni
všteta brezplačna uporaba prostorov). Poleg navedenega pa so se sredstva v teh letih
poviševala glede na potrebe, ki so jih izkazovala društva. Prioriteta Mestne občine Novo mesto
v naslednjih dveh letih je zagotoviti sredstva za ureditev ustreznejših prostorskih pogojev, ki so
potrebna za kvalitetno izvajanje programskih vsebin na področju socialnega in zdravstvenega
varstva. Tako bomo bolj dolgoročno in sistematično pomagali nevladnim organizacijam na
področju sociale.

Društvo DOZIS Dolenjske in Bele krajine
Spoštovani,
smo ena od novomeških organizacij, ki že več kot šest desetletji nudi strokovno pomoč in
podporo ljudem v stiski ter z zaskrbljenostjo opazujemo trenutne razmere. Povečevanje stisk
občanov MO Novo mesto opažamo že vsa leta – vsako leto se jih na nas obrača vsaj 5% več.
Epidemija Covid-19 pa je stiske ne le namnožila, pač pa že obstoječe dodatno poglobila.
Sprašujemo se, ali smo kot občina dovolj dobro pripravljeni na to?
Dnevno spremljamo podatke o porastu nasilja, duševnih stisk, različnih vrst odvisnosti,
osamljenosti starejših. Število predpisanih antidepresivov se je povečalo za petino. Ko bo
epidemije konec, vse našteto ne bo enostavno izginilo, temveč bo imelo dolgotrajne posledice.
Praksa kaže, da stiske pogosto vodijo v psihične in zdravstvene težave, kar vpliva na bolniške
odsotnosti, težave na delovnem mestu, večjo brezposelnost, to pa krožno vpliva nazaj na
duševno stanje. Ko bo epidemije konec, se bo naše delo šele dobro začelo.
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Javno koristni programi, s katerimi smo občanom brezplačno na voljo vsak dan, so dokazano
učinkoviti in zanje zagotavljamo večino sredstev iz državnih in drugih virov. Z njimi namreč
preprečujemo zdrse v vse večje stiske, odvisnosti, brezposelnost in s tem preprečimo preveliko
breme za javni sistem. Prav zato država takšnim programom namenja posebno pozornost (tudi
finančno), saj je preprečevanje škode bistveno cenejše od odpravljanja posledic, ki nastanejo
zaradi pomanjkljivega ukrepanja.
Zato pozivamo pripravljalce proračuna, da ga naravnajo tako, da bo tudi Mestna občina Novo
mesto leto 2022 pričakala ustrezno pripravljena na porast posledic stisk. Pred epidemijo
koronavirusne bolezni je za programe socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2020 preko
javnega razpisa namenila 162.800 € evrov, nekaterim izvajalcem teh programov pa omogočila
tudi brezplačen najem prostorov. A nastopile so nove razmere in na njihove negativne posledice
moramo biti čim bolje pripravljeni na vseh ravneh.
Trenutno predvidena sredstva po naši strokovni oceni ne bodo zadoščala. Predlagamo,
da se v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 postavka št. 08109006 (4120)
poveča za vsaj 10 odstotkov.
Če potrebujete kakršna koli dodatna pojasnila o naši brezplačni pomoči občanom in občankam
MO Novo mesto in naših izkušnjah »s terena«, smo dosegljivi na dgnnm56@gmail.com ali 07
33 24 777.
V upanju, da bomo skupaj premagali izzive tega negotovega časa, vas lepo pozdravljamo!

Društvo DOZIS Dolenjske in Bele krajine
Opredelitev župana in OU:
Menimo, da so društva na področju socialnega varstva sofinancirana v ustrezni višini glede na
vsakoletne prijavljene programe preko razpisa socialnega in zdravstvenega varstva. To
izkazujejo tudi vsakoletna poročila, kjer je MO NM poleg MDDSZ največji sofinancer društev na
področju socialnih programov. Poleg denarnih sredstev namenja v številnih primerih tudi
brezplačne prostore. Ker gre za programe »regionalnega« pomena (kot take jih tudi sofinancira
MDDSZ) pa je jasno razvidno, da društva ne uspejo pridobiti ustreznih sredstev iz drugih virov
(ostale občine, donatorji), saj MO NM zagotavlja na občana več kot 10-kratnik sredstev v
primerjavi z drugimi občinami, ki tudi koristijo regijske socialne programe (v to primerjavo ni
všteta brezplačna uporaba prostorov). Poleg navedenega pa so se sredstva v teh letih
poviševala glede na potrebe, ki so jih izkazovala društva. Prioriteta Mestne občine Novo mesto
v naslednjih dveh letih je zagotoviti sredstva za ureditev ustreznejših prostorskih pogojev, ki so
potrebna za kvalitetno izvajanje programskih vsebin na področju socialnega in zdravstvenega
varstva. Tako bomo bolj dolgoročno in sistematično pomagali nevladnim organizacijam na
področju sociale.

Društvo življenja brez nasilja
Spoštovani,
smo ena od novomeških organizacij, ki že 21 leto nudi strokovno pomoč in podporo ljudem v
stiski ter z zaskrbljenostjo opazujemo trenutne razmere. Povečevanje stisk občanov MO Novo
mesto opažamo že vsa leta – vsako leto se jih na nas obrača vsaj za 10 % več. Epidemija Covid19 pa je stiske ne le namnožila, pač pa že obstoječe dodatno poglobila. Sprašujemo se, ali smo
kot občina dovolj dobro pripravljeni na to?
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Dnevno spremljamo podatke o porastu nasilja, duševnih stisk, različnih vrst odvisnosti,
osamljenosti starejših. Število predpisanih antidepresivov se je povečalo za petino. Ko bo
epidemije konec, vse našteto ne bo enostavno izginilo, temveč bo imelo dolgotrajne
posledice. Praksa kaže, da stiske pogosto vodijo v psihične in zdravstvene težave, kar vpliva na
bolniške odsotnosti, težave na delovnem mestu, večjo brezposelnost, to pa krožno vpliva
nazaj na duševno stanje. Ko bo epidemije konec, se bo naše delo šele dobro začelo.
Javno koristni programi, s katerimi smo občanom brezplačno na voljo vsak dan, so dokazano
učinkoviti in zanje zagotavljamo večino sredstev iz državnih in drugih virov, v veliki meri pa
smo odvisni od donacij, kar za naše delovanje predstavlja preveliko negotovost. Z njimi
namreč preprečujemo zdrse v vse večje stiske, odvisnosti, brezposelnost in s tem preprečimo
preveliko breme za javni sistem. Prav zato država takšnim programom namenja posebno
pozornost (tudi finančno), saj je preprečevanje škode bistveno cenejše od odpravljanja
posledic, ki nastanejo zaradi pomanjkljivega ukrepanja.
Zato pozivamo pripravljalce proračuna, da ga naravnajo tako, da bo tudi Mestna občina Novo
mesto leto 2022 pričakala ustrezno pripravljena na porast posledic stisk. Pred epidemijo
koronavirusne bolezni je za programe socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2020 preko
javnega razpisa namenila 162.800 € evrov, nekaterim izvajalcem teh programov pa omogočila
tudi brezplačen najem prostorov. A nastopile so nove razmere in na njihove negativne
posledice moramo biti čim bolje pripravljeni na vseh ravneh.
Trenutno predvidena sredstva po naši strokovni oceni ne bodo zadoščala. Predlagamo, da
se v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 postavka št. 08109006 (4120)
poveča za vsaj 10 odstotkov.
Če potrebujete kakršna koli dodatna pojasnila o naši brezplačni pomoči občanom in
občankam MO Novo mesto in naših izkušnjah »s terena«, smo dosegljivi na (031 696 389
tajnica društva).
V upanju, da bomo skupaj premagali izzive tega negotovega časa, vas lepo pozdravljamo!
Društvo življenje brez nasilja
Opredelitev župana in OU:
Menimo, da so društva na področju socialnega varstva sofinancirana v ustrezni višini glede na
vsakoletne prijavljene programe preko razpisa socialnega in zdravstvenega varstva. To
izkazujejo tudi vsakoletna poročila, kjer je MO NM poleg MDDSZ največji sofinancer društev na
področju socialnih programov. Poleg denarnih sredstev namenja v številnih primerih tudi
brezplačne prostore. Ker gre za programe »regionalnega« pomena (kot take jih tudi sofinancira
MDDSZ) pa je jasno razvidno, da društva ne uspejo pridobiti ustreznih sredstev iz drugih virov
(ostale občine, donatorji), saj MO NM zagotavlja na občana več kot 10-kratnik sredstev v
primerjavi z drugimi občinami, ki tudi koristijo regijske socialne programe (v to primerjavo ni
všteta brezplačna uporaba prostorov). Poleg navedenega pa so se sredstva v teh letih
poviševala glede na potrebe, ki so jih izkazovala društva. Prioriteta Mestne občine Novo mesto
v naslednjih dveh letih je zagotoviti sredstva za ureditev ustreznejših prostorskih pogojev, ki so
potrebna za kvalitetno izvajanje programskih vsebin na področju socialnega in zdravstvenega
varstva. Tako bomo bolj dolgoročno in sistematično pomagali nevladnim organizacijam na
področju sociale.
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Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto, predsednik Janez Kermc

Opredelitev župana in OU:
Menimo, da so društva na področju socialnega varstva sofinancirana v ustrezni višini glede na
vsakoletne prijavljene programe preko razpisa socialnega in zdravstvenega varstva. To
izkazujejo tudi vsakoletna poročila, kjer je MO NM poleg MDDSZ največji sofinancer društev na
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področju socialnih programov. Poleg denarnih sredstev namenja v številnih primerih tudi
brezplačne prostore. Ker gre za programe »regionalnega« pomena (kot take jih tudi sofinancira
MDDSZ) pa je jasno razvidno, da društva ne uspejo pridobiti ustreznih sredstev iz drugih virov
(ostale občine, donatorji), saj MO NM zagotavlja na občana več kot 10-kratnik sredstev v
primerjavi z drugimi občinami, ki tudi koristijo regijske socialne programe (v to primerjavo ni
všteta brezplačna uporaba prostorov). Poleg navedenega pa so se sredstva v teh letih
poviševala glede na potrebe, ki so jih izkazovala društva. Prioriteta Mestne občine Novo mesto
v naslednjih dveh letih je zagotoviti sredstva za ureditev ustreznejših prostorskih pogojev, ki so
potrebna za kvalitetno izvajanje programskih vsebin na področju socialnega in zdravstvenega
varstva. Tako bomo bolj dolgoročno in sistematično pomagali nevladnim organizacijam na
področju sociale.
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Društvo Srečanje, predsednik Toni Kočevar
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Opredelitev župana in OU:
Menimo, da so društva na področju socialnega varstva sofinancirana v ustrezni višini glede na
vsakoletne prijavljene programe preko razpisa socialnega in zdravstvenega varstva. To
izkazujejo tudi vsakoletna poročila, kjer je MO NM poleg MDDSZ največji sofinancer društev na
področju socialnih programov. Poleg denarnih sredstev namenja v številnih primerih tudi
brezplačne prostore. Ker gre za programe »regionalnega« pomena (kot take jih tudi sofinancira
MDDSZ) pa je jasno razvidno, da društva ne uspejo pridobiti ustreznih sredstev iz drugih virov
(ostale občine, donatorji), saj MO NM zagotavlja na občana več kot 10-kratnik sredstev v
primerjavi z drugimi občinami, ki tudi koristijo regijske socialne programe (v to primerjavo ni
všteta brezplačna uporaba prostorov). Poleg navedenega pa so se sredstva v teh letih
poviševala glede na potrebe, ki so jih izkazovala društva. Prioriteta Mestne občine Novo mesto
v naslednjih dveh letih je zagotoviti sredstva za ureditev ustreznejših prostorskih pogojev, ki so
potrebna za kvalitetno izvajanje programskih vsebin na področju socialnega in zdravstvenega
varstva. Tako bomo bolj dolgoročno in sistematično pomagali nevladnim organizacijam na
področju sociale.

Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice, Društvo Metuljčica, predsednica Janja
Drenšek

Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice
Skupina za samopomoč Novo mesto
Ul. Slavka Gruma 66, 8000 Novo mesto

Mestna občina Novo mesto
Kabinet župana
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
kabinet@novomesto.si
Spoštovani,
smo ena od novomeških organizacij, ki že štirinajst let nudi strokovno pomoč in podporo ljudem
v stiski ter z zaskrbljenostjo opazujemo trenutne razmere. Povečevanje stisk občanov MO Novo
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mesto opažamo že vsa leta – vsako leto se jih na nas obrača vsaj 5% več. Epidemija Covid-19
pa je stiske še dodatno dodatno poglobila.
Dnevno spremljamo podatke o porastu nasilja, duševnih stisk, različnih vrst odvisnosti,
zdravstvenih težav, osamljenosti starejših. Ko bo epidemije konec, vse našteto ne bo enostavno
izginilo, temveč bo imelo dolgotrajne posledice. Praksa kaže, da stiske praviloma vodijo v
psihične in zdravstvene težave, kar vpliva na bolniške odsotnosti, težave na delovnem mestu,
večjo brezposelnost, to pa povratno vpliva na duševno stanje. Ko bo epidemije konec, se bo
naše delo šele dobro začelo.
Javno koristni programi, s katerimi smo občanom brezplačno na voljo vsak dan, so dokazano
učinkoviti in zanje zagotavljamo večino sredstev iz državnih in drugih virov. Z njimi namreč
skušamo preprečiti vse večje stiske in izboljšati zdravstveno stanje ljudi in s tem tudi olajšati
preveliko breme za javni sistem.
Zato pozivamo pripravljalce proračuna, da ga pripravijo tako, da bo tudi Mestna občina Novo
mesto leto 2022 pričakala ustrezno pripravljena na porast posledic stisk. Pred epidemijo
koronavirusne bolezni je za programe socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2020 preko
javnega razpisa namenila 162.800 € evrov, nekaterim izvajalcem teh programov pa omogočila
tudi brezplačen najem prostorov. A nastopile so nove razmere in na njihove negativne posledice
moramo biti čim bolje pripravljeni na vseh ravneh.
Trenutno predvidena sredstva po naši strokovni oceni ne bodo zadoščala. Predlagamo,
da se v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 postavka št. 08109006 (4120)
poveča za vsaj 10 odstotkov.
Če potrebujete kakršna koli dodatna pojasnila o naši brezplačni pomoči občanom in občankam
MO Novo mesto in naših izkušnjah »s terena«, smo dosegljivi na tel. 040 276 103 ali mail
metuljcica.drustvo@gmail.si.
V upanju, da bomo skupaj premagali izzive tega negotovega časa, vas lepo pozdravljamo!

Društvo Metuljčica
predsednica
Janja Drenšek
Opredelitev župana in OU:
Menimo, da so društva na področju socialnega varstva sofinancirana v ustrezni višini glede na
vsakoletne prijavljene programe preko razpisa socialnega in zdravstvenega varstva. To
izkazujejo tudi vsakoletna poročila, kjer je MO NM poleg MDDSZ največji sofinancer društev na
področju socialnih programov. Poleg denarnih sredstev namenja v številnih primerih tudi
brezplačne prostore. Ker gre za programe »regionalnega« pomena (kot take jih tudi sofinancira
MDDSZ) pa je jasno razvidno, da društva ne uspejo pridobiti ustreznih sredstev iz drugih virov
(ostale občine, donatorji), saj MO NM zagotavlja na občana več kot 10-kratnik sredstev v
primerjavi z drugimi občinami, ki tudi koristijo regijske socialne programe (v to primerjavo ni
všteta brezplačna uporaba prostorov). Poleg navedenega pa so se sredstva v teh letih
poviševala glede na potrebe, ki so jih izkazovala društva. Prioriteta Mestne občine Novo mesto
v naslednjih dveh letih je zagotoviti sredstva za ureditev ustreznejših prostorskih pogojev, ki so
potrebna za kvalitetno izvajanje programskih vsebin na področju socialnega in zdravstvenega
varstva. Tako bomo bolj dolgoročno in sistematično pomagali nevladnim organizacijam na
področju sociale.
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Medgeneracijsko društvo Žarek, predsednica Marija Padovan
Spoštovani,
smo Medgeneracijsko društvo Žarek, ki že več kot dve desetletji nudi pomoč in podporo ljudem
v stiski. Z zaskrbljenostjo opazujemo trenutne razmere. Povečevanje stisk občanov MO Novo
mesto opažamo že vsa leta, epidemija Covid-19 pa jih je ne le namnožila, temveč že obstoječe
dodatno poglobila. Sprašujemo se, ali smo kot občina dovolj dobro pripravljeni na to?
Dnevno spremljamo podatke o porastu nasilja, duševnih stisk, različnih vrst odvisnosti,
osamljenosti starejših. Število predpisanih antidepresivov se je povečalo za petino. Ko bo
epidemije konec, vse našteto ne bo enostavno izginilo, temveč bo imelo dolgotrajne posledice.
Praksa kaže, da stiske pogosto vodijo v psihične in zdravstvene težave, kar vpliva na bolniške
odsotnosti, težave na delovnem mestu, večjo brezposelnost, to pa vpliva nazaj na duševno
stanje. Ko bo epidemije konec, se bo naše delo šele dobro začelo.
Javno koristni programi, s katerimi smo občanom na voljo brezplačno, so dokazano učinkoviti,
saj z njimi preprečujemo zdrse v vse večje stiske tako preprečimo preveliko breme za javni
sistem. Prav zato država takšnim programom namenja posebno pozornost, saj je preprečevanje
škode bistveno cenejše od odpravljanja posledic, ki nastanejo zaradi pomanjkljivega ukrepanja.
Zato pozivamo pripravljalce proračuna, da ga naravnajo tako, da bo tudi Mestna občina Novo
mesto leto 2022 pričakala ustrezno pripravljena na porast posledic stisk. Pred epidemijo
koronavirusne bolezni je za programe socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2020 preko
javnega razpisa namenila 162.800 € evrov, nekaterim izvajalcem teh programov pa omogočila
tudi brezplačen najem prostorov. A nastopile so nove razmere in na njihove negativne posledice
moramo biti čim bolje pripravljeni na vseh ravneh.
Trenutno predvidena sredstva po naši oceni ne bodo zadoščala. Predlagamo, da se v
proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 postavka št. 08109006 (4120) poveča
za vsaj 10 odstotkov. Če potrebujete kakršna koli dodatna pojasnila o naši brezplačni pomoči
občanom in občankam MO Novo mesto in naših izkušnjah, smo dosegljivi na
mdzarek@gmail.com.
V upanju, da bomo skupaj premagali izzive tega negotovega časa, vas lepo pozdravljamo!
Marija Padovan
predsednica
Opredelitev župana in OU:
Menimo, da so društva na področju socialnega varstva sofinancirana v ustrezni višini glede na
vsakoletne prijavljene programe preko razpisa socialnega in zdravstvenega varstva. To
izkazujejo tudi vsakoletna poročila, kjer je MO NM poleg MDDSZ največji sofinancer društev na
področju socialnih programov. Poleg denarnih sredstev namenja v številnih primerih tudi
brezplačne prostore. Ker gre za programe »regionalnega« pomena (kot take jih tudi sofinancira
MDDSZ) pa je jasno razvidno, da društva ne uspejo pridobiti ustreznih sredstev iz drugih virov
(ostale občine, donatorji), saj MO NM zagotavlja na občana več kot 10-kratnik sredstev v
primerjavi z drugimi občinami, ki tudi koristijo regijske socialne programe (v to primerjavo ni
všteta brezplačna uporaba prostorov). Poleg navedenega pa so se sredstva v teh letih
poviševala glede na potrebe, ki so jih izkazovala društva. Prioriteta Mestne občine Novo mesto
v naslednjih dveh letih je zagotoviti sredstva za ureditev ustreznejših prostorskih pogojev, ki so
potrebna za kvalitetno izvajanje programskih vsebin na področju socialnega in zdravstvenega
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varstva. Tako bomo bolj dolgoročno in sistematično pomagali nevladnim organizacijam na
področju sociale.

Solidarnost Novo mesto, Uroš Lubej
Predšolska vzgoja
Investicija v nov vrtec
Predlagam, da občina nameni sredstva za investicijo v nov vrtec na območju, kjer se glede na
podatke o številnih premestitvah, izkazujejo največje potrebe. Gre za območje na desnem bregu
reke Krke v Novem mestu. Po podatkih Vrtca Ciciban ima ta vrtec vsako leto veliko število
premestitev (okoli 100), Vrtec Pedenjeped pa nekaj čez 30. To pomeni, da starši otroka v prvem
letu vpisa vpišejo v enoto, ki jim nikakor ne ustreza, vendar so jo prisiljeni sprejeti, saj druge
možnosti nimajo. Naslednje leto zato premeščajo otroka v želeno enoto, nova generacija otrok
pa je spet vpisana v enote, ki niso optimalne. Razlog temu je v neoptimalni pokritosti novomeške
občine s posameznimi enotami vrtca. Potrebno bi bilo zgraditi nov večoddelčni vrtec.
Predlagam, da se v letu 2021 naredi analiza možnih lokacij, v letu 2022 pa naj se v proračunu
zagotovijo prva sredstva za to investicijo.
Opredelitev župana in OU:
Po Zakonu o vrtcih je občina dolžna poskrbeti za vključenost vseh otrok v predšolsko vzgojo.
Pomembno je, da zagotovimo mesta in na ta način omogočimo staršem varstvo njihovih otrok.
V MONM bomo z dodatnimi kapacitetami na Otočcu pri OŠ Otočec pridobili 3 oddelke, za okoli
50 otrok. Skladno s potrebami in demografskimi kazalniki imamo možnost razširitve v okviru
obstoječih kapacitet.
Sredstva za odpravljanje čakalnih vrst za (prvi) medletni vpis v novomeške vrtce
Na podlagi pobude člana občinskega sveta je župan napovedal ukrepe, ki bodo omogočili
staršem, katerih otroci izpolnjuje pogoje za vpis v medletnem obdobju, da otroke dejansko tudi
vpišejo v javno mrežo vrtec. Zanima me, ali in kako se ta napovedan ukrep izkazuje v predlogu
proračuna. Če se ne izkazuje, predlagam, da se predvidena sredstva ustrezno povišajo.
Opredelitev župana in OU:
Dodatna sredstva za odprtje morebitnega medletnega oddelka zagotovimo na podlagi potreb v
okviru prerazporeditev sredstev za nepredvidene namene ali z rebalansom proračuna.
Sredstva za logopeda
V novomeških vrtcih imajo težave s pridobitvijo in posledično zaposlitvijo logopeda za otroke s
posebnimi potrebami. Ko logopeda končno pridobijo, ga ne morejo obdržati, saj ga ne morejo
obdržati oziroma zadržati z zaposlitvijo za nedoločen čas. Vrtci tako ostanejo brez potrebnega
kadra. Potrebe po logopedu se sicer spreminjajo iz leta v leto, odvisno od potreb otrok. Občina
bi morala na ravni celotne občine (morda v Posvetovalnici za otroke in starše) zaposliti
logopeda, ki bi bil na voljo vsem vrtcem in šolam. Stroški zaposlitve logopeda začetnika so na
letni ravni približno 23.000 evrov. Rešitev je morda lahko tudi v obliki štipendiranja MO NM in
kasnejše nadstandardne zaposlitve.
Opredelitev župana in OU:
Zavedamo se, da imajo vrtci že nekaj let težave z zagotavljanjem dodatne strokovne pomoči za
otroke, ki imajo s strani zdravstvene stroke določeno to pomoč. Skupaj z vrtci bomo spremljali
potrebe in iskali rešitve za vključitev usposobljenega kadra za izvajanje logopedskih storitev za
otroke. Je pa večja težava zagotoviti ustrezne kadre kot finančna sredstva. MO NM vrtce
34

financira programsko in ne neposredno, zato daje samo soglasja k zaposlitvam. Vsa do sedaj
zaprošena soglasja za zaposlitve logopedov so bila odobrena.
Sredstva za sofinanciranja zaposlitve dodatnega vzgojitelja za pomoč otrokom
priseljencem V novomeški občini je po podatkih (zgolj) Vrtca Ciciban 28 na novo vpisanih otrok
priseljencev (podatek za 1.9.2020). Podatka o že vpisanih (starejših) otrocih ter podatkov Vrtca
Pedenjeped do zaključka pisanja te pobude nismo uspeli pridobiti, vendar tudi ta številka po
neuradnih informacijah ni zanemarljiva. Ti otroci imajo težave s sporazumevanjem v
slovenskem jeziku, kar dolgoročno pomeni težave v nadaljnjem šolanju in socialno izključenost.
Nujno bi potrebovali dodatno strokovno pomoč vzgojitelja, ki bi te otroke poučeval slovenski
jezik. Občina bi lahko pomagala s sofinanciranjem. Predlagam, da se zagotovijo sredstva za
polovično zaposlitev dodatnega vzgojitelja s pedagoškimi in metodičnimi znanji poučevanja
jezika. Ta oseba bi lahko krožila po enotah in skupinah, kjer otroci so, in izvajala v manjših
skupinah dodatne dejavnosti, kar pomeni, da bi šli otroci bolj opremljeni naprej v šolo.
Opredelitev župana in OU:
Tovrstna dodatna pomoč bi v vrtcih res nekoliko pripomogla pri sporazumevanju otrok
priseljencev, vendar menimo, da bi zaposlitev pomenila nadstandardni program, katerega cena
programa vrtca ne pokriva. Se pa na MIZŠ tovrstni program uvaja in MO NM podpira, da bodo
novomeški vrtci med prvimi, ki se bodo vključili v nacionalni program.
Parkirišča za kolesa
Kar manjka v NM je sistematična izgradnja kolesarskih parkirišč, stojal, po vzoru nosilcev na
Glavnem trgu. Treba je pohvaliti npr. Slovenske železnice, ki pravkar na postajah Kandija,
Bršljin gradita večje število kolesarskih stojal. MONM se je zavezala, da bo sledila prometni
strategiji, ki jo je sama sprejela in sicer, da bo vsako leto uredila eno funkcionalno, varno in
dovolj veliko kolesarsko parkirišče pri osnovih šolah. Od leta 2017, ko je bila strategija sprejeta
in do danes ni uresničila obljube pri nobeni osnovni šoli v občini. Prav tako ni prijazno do vseh
obstoječih kolesarjev z lastnimi kolesi, ki hočejo parkirati na javnih površinah in jim je to
onemogočeno na nek smiseln način (npr. za kolesarje GONM je to lepo poskrbljeno).
Predlagamo, da se naredi načrt izgradnje javnih parkirišč tudi za kolesarje z lastnim kolesom,
da bodo lahko tudi oni imeli ustrezen prostor in ne bodo kolesa naslanjali na fasade objektov ali
vegetacijo.
Opredelitev župana in OU:
MO Novo mesto se je navedenega problema izgradnje kolesarskih parkirišč že lotila, kar je
skladno z dokumentom CPS sprejetim leta 2017. V dokumentu se je z ukrepom 78 zavezala,
da bo od leta 2018 izgradila vsaj eno stojalo na leto na večjih avtobusnih in železniških
postajališčih, kar je bilo izvedeno. Dodatno smo parkirišče za kolesa zgradili še na Kettejevem
drevoredu. V prihodnosti pa se bo občina sistematično lotila urejanja parkirišč za kolesa tudi ob
osnovnih šolah in javnih parkiriščih, vendar je bilo doslej glede na CPS prioritetno urejanje
parkirišč za kolesarje na intermodalnih točkah.
Oblikovanje krajine
MONM zadnja leta gradi določene nove večnamenske poti izven koridorja cest, kar je korak v
pravo smer. Žal pa so nekateri odseki še vedno zelo blizu prometnih koridorjev, zato je hrup, ki
nastaja pri motornem prometu, zelo moteč za sprehajalce. Ker so hitrosti na ta cestah višje, je
tudi hrup veliko večji in se je nezmožno včasih celo normalno pogovarjati, saj gre za velik tovorni
tranzit (npr. Levičnikova cesta). Predlagamo, da se poskrbi za ustrezno vegetacijo, ki bi ublažila
hrup, varnost in tudi izgled teh odsekov. pri ostalih, jer se bodo izvajale rekonstrukcije, pa se ob
cesti uvede zeleni pas in nato kolesarka/peš povezava (Andrijaničeva cesta, Otoška cesta)
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Opredelitev župana in OU:
Kot ste že sami ugotovili se MO Novo mesto trudi umeščati kolesarske in pešpoti (večnamenske
poti) izven koridorja prometnih cest, kar včasih zaradi prostorskih omejitev in funkcionalnosti
(dostopnost,…) ni možno. Konkreten primer Levičnikove ceste je načrtovan v širšem kontekstu.
Tako bo v prihodnosti glede na predvideno izgradnjo zahodne obvoznice, v sklopu izgradnje 3.
razvojne osi, rešen večjega dela tranzitnega prometa, ki povzroča naveden hrup. Konkreten
predlog vegetacije ob Levičnikovi cesti je zaradi pogojev DRSI težko izvedljiv in ni v pristojnosti
občine, poleg tega je pas ob cesti v lasti države. Je pa občina že pred 3 meseci z DRSI
dogovorila postavitev varovalne ograje (zaželeno v leseni izvedbi), ki bi povečala varnost
uporabnikov večnamenske poti
Kolesarska povezava Center – Seidlova
Proračun predvideva veliko novih kolesarskih povezav. Pri tem pa pogrešam ključno
manjkajočo povezavo (Seidlova-center). Zanima me, zakaj te povezava ni v proračunu –
predlagam, da občina začne aktivnosti v tej smeri in v proračunu za to nameni potrebna
sredstva.
Opredelitev župana in OU:
V sklopu projekta regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan
se bo na odseku Seidlove ceste, kjer ni urejenih površin za vodenje kolesarjev in kolesarski
promet poteka po vozišču, uredila enosmerna dvostranska kolesarska steza, v dolžini 420 m.
Zaradi prostorske omejitve pa takega načina vodenja ni mogoče zagotoviti povsod, zato na
odseku proti centru poteka kolesarska povezava po obstoječi cesti oz. so kolesarji vodeni po
prometnem pasu namenjenim mešanemu prometu – »sharrow«, kjer je »prisotnost« kolesarjev
posebej označena s talno označbo. V nadaljevanju bomo posebno pozornost namenili
odsekom, kjer so kolesarji posebej izpostavljeni in z izbiro primernih ukrepov oz. investicij
zagotovili ustrezno prometno varnost za kolesarje. Investicije v takšne odseke so načrtovanje
fazno. Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev.
Poti ob Težki vodi in Pot od Mlina do mlina
Zanima me, zakaj se zopet zamika izvedba teh dveh poti. Predlagam, da se občina teh ključnih
pešpovez loti pospešeno in zanje v proračunu nameni potrebna sredstva.
Opredelitev župana in OU:
Občina pospešeno izvaja aktivnosti za izvedbo projektov Poti od mlina do mlina in Poti ob Težki
vodi. Projektna dokumentacija je v zaključni fazi, njeno dokončanje pa je odvisno tudi od
pogovorov z lastniki tangiranih zemljišč. Žal z nekaterimi lastniki še niso bili sklenjeni ustrezni
dogovori.
Pristanišča
V odloku, ki je ravno kar v obravnavi (Odlok o določitvi plovbnega režima) so predvidena nova
pristanišča. V proračunu ustreznih postavk nismo našli. Predlagam, da se te postavke vpeljejo
oziroma da se zagotovi potrebna sredstva.
Opredelitev župana in OU:
V proračunu za leto 2022 so sredstva predvidena na proračunski postavki 2321000001 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov.
Umetniška rezidenca
MONM naj omogoči pogoje za t.i. umetniško rezidenco vizualnim umetnikom (npr. 2 na leto), ki
bi v mestu ustvarjal, raziskoval, rastel in bil ob enem tudi ambasador/povezovalec med nami in
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drugim kulturnim okoljem. Vrhunsko zadevo že sedaj ustvarja Založba Goga z literarnimi
rezidencami, lahko pa bi spodbudili po vzoru sodobnih evropskih mest tudi t.i umetniške
rezidence na področju vizualne umetnosti.
Opredelitev župana in OU:
Pobuda je dobrodošla in bo obravnavana znotraj obnove in oživitve Narodnega doma in v
ostalih podobnih projektih..
Dialog z uporabniki
V proračunu so številne kolesarske povezave. Zanima me, ali se izvedba načrtuje v dialogu z
uporabniki? Kljub temu, da sprejeti CPS tak dialog predvideva, se uporabniki pritožujejo, da
dialoga v fazi načrtovanja in izvedbe ni. Prosim za pojasnilo.
Opredelitev župana in OU:
Poleg zakonodajnih obveznosti vključevanja javnosti v odločanje o posegih v prostor, se občina
dodatno trudi upoštevati mnenja in predloge občanov. Uporabniki so bili vključeni že v izdelavo
strateških dokumentov v času priprave CPS in OPN, ki kot krovni dokument urejanja prostora
obravnava tudi zasnovo prometne ureditve občine (vključno s kolesarskimi povezavami). Pri
zasnovi kolesarskega omrežja občine je bila upoštevana pobuda Novomeške kolesarske
mreže. Poleg tega so konkretne/podrobne ureditve kolesarske infrastrukture izvedene na
pobudo ali v sodelovanju s posameznimi krajevnimi skupnostmi. V preteklih mesecih smo se
tako lotili pridobivanja projektne dokumentacije za ureditev Jakčeve in Ragovske ulice na
pobudo in v sodelovanju s KS Majde Šilc, ureditev infrastrukture za kolesarje Drska-Bršljin s KS
Drska in KS Bršljin. V tem času pa se tudi zaključuje ureditev Ceste Brigad z upoštevanjem
želja in pobud tam stanujočih in KS Bršljin. Ravno tako smo pri posameznih projektih zgledno
sodelovali s KS Regrča vas. MO Novo mesto je tudi v preostale pretekle projekte na področju
urejanja kolesarske infrastrukture vključevala uporabnike in bo to nadaljevala tudi v prihodnje.
Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti
Javnost nima natančnega vpogleda v to, kako se porablja denar na postavki sofinanciranje
projektov krajevnih skupnosti. Zato me zanima, katere krajevno skupnosti so v tem mandatu
dobile sofinancirana sredstva in za kakšen namen.
Opredelitev župana in OU:
Vse informacije in podatki so javno dostopni tako na MONM kot pri posamezni krajevni
skupnosti. Realizacija projektov je tudi obrazložena v zaključnih poročilih krajevne skupnosti za
posamezno proračunsko leto. Glede na to, da je proračun za leto 2022 v fazi sprejemanja,
informacije o prijavljenih projektih za proračunsko leto 2022 ne moremo podati. Po sprejetju
proračuna bo podlaga za javni poziv krajevnim skupnostim k prijavi projektov in takrat bo znano
kateri projekti se bodo izvajali in sofinancirali.
Arheološki park
Zanima me, zakaj se odmika projekt Arheološki park, katerega dokončanje je bilo napovedano
že v prvem županovem mandatu, vendar očitno ne bo končano niti v tem mandatu.
Opredelitev župana in OU:
Arheološki park Situla vidimo kot pomemben in dolgoročno naravnan projekt (in kompleksen
turističen produkt), ki zahteva ogromen investicijski vložek za zagon in obratovanje. MONM ne
bo mogla kriti vseh stroškov projekta in je torej bistveno, da še pred začetkom priprave OPPN
pridobimo investitorja (trenutno investitor še ni znan). Tekom procesa priprave strokovnih
podlag smo na MONM prišli do zaključka, da je lokacija BT, ki je po veljavnem OPN MONM
stavbno zemljišče, rezervirano za ta namen (op.: Strokovne podlage za arheološki park Situla,
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Idejna zasnova št. S-1/2016, Acer Novo mesto d.o.o., avg. 2020), manj zanimiva za potencialne
investitorje. Na MONM iščemo načine, kaj je možno še narediti, da bi določili lokacijo APSitula
(bližje centru), ki bi bila zanimiva za potencialnega investitorja in da hkrati ščitimo javni interes.
Tekom procesa priprave strokovnih podlag smo prepoznali še drugačno možnost zasnove, ki
omogoča zgoščevanje programov brez podvajanja, je blizu gradišča Marof in grobišča
Kapiteljske njive, mestnega jedra, objekti, ki so že dejstvo v prostoru, pa se lahko uporabijo za
vsebine arheološkega parka. Ker možna lokacija meji na varovana območja kulturne dediščine,
usklajevanja z ZVKDS v zvezi z določitvijo najoptimalnejše lokacije za zaprti del arheološkega
parka še potekajo. Trenutno smo v postopku priprave dodatnega gradiva za namen pridobitve
novih kulturno varstvenih pogojev ZVKDS glede možnih posegov. Vzporedno z določanjem
atraktivne lokacije zaprtega dela arheološkega parka sodelujemo z Dolenjskim muzejem in
ZVKDS na temo priprave vsebine informacijskih tabel, ki bodo postavljene na območju
arheološkega parka ob Kettejevem drevoredu.

Pripravila:
Občinska uprava MONM

mag. Gregor Macedoni, l.r.
župan

Novo mesto, dne 2. 12. 2020
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