MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet

Stališča do predlogov in pripomb k predlogu odloka o
proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 in
k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2017
A)
Predlogi in pripombe
k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016,
k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017,
podane na 10. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2015

I.
Predlogi in pripombe
delovnih teles Občinskega sveta

1.

Odbor za davčno politiko, proračun in finance

Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 – prva obravnava
Po seznanitvi z izhodišči za pripravo proračuna, obravnavi predloga odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2016 in po odgovorih občinske uprave na vprašanja, je
Odbor za davčno politiko, proračun in finance z večino glasov sprejel
sklep
1.
Ţupan in občinska uprava naj se do druge obravnave opredelijo do pripomb in
predlogov članov Odbora za davčno politiko, proračun in finance k predlogu odloka o
proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016, zapisanih v zapisniku seje odbora.
(PRILOGA 1)
2.
Odbor za davčno politiko, proračun in finance z vidika pristojnosti odbora podpira
sprejem predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 v prvi
obravnavi.
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – prva obravnava
Po seznanitvi z izhodišči za pripravo proračuna, obravnavi predloga odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2017 in po odgovorih občinske uprave na vprašanja, je
Odbor za davčno politiko, proračun in finance z večino glasov sprejel
sklep

1.
Ţupan in občinska uprava naj se do druge obravnave opredelijo do pripomb in
predlogov članov Odbora za davčno politiko, proračun in finance k predlogu odloka o
proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017, zapisanih v zapisniku seje odbora.
2.
Odbor za davčno politiko, proračun in finance z vidika pristojnosti odbora podpira
sprejem predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 v prvi
obravnavi.
V skladu s 105. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto vam
posredujemo
pripombe in predloge
k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 in
k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017,
ki so jih podali člani Odbora za davčno politiko, proračun in finance na 8. seji dne 9. 11.
2015.
Ţupan in občinska uprava naj ponovno preučijo naslednje pripombe in predloge ter moţnosti:
a)
1.

2.

3.

vpliv na odhodkovno stran:
povečanje sredstev za sanacijo in preplastitev lokalnih cest na raven sredstev iz leta
2015,
Stališče ţupana in OU:
Pobuda je upoštevana.
izvedba projekta šmihelske obvoznice,
Stališče ţupana in OU:
Med ključne naloţbe v prometno infrastrukturo sodi tudi rekonstrukcija in
novogradnja drţavne ceste Gaber – Uršna sela – Novo mesto na odseku, ki
poteka od rekonstruirane Šmihelske ceste pri ţelezniški postaji Kandija do
predvidenega priključka Šmihelske ceste na načrtovano zahodno povezovalno
cesto pri Regrških košenicah (v nadaljevanju: Šmihelska obvoznica). Gre za
rekonstrukcijo in novogradnjo drţavne ceste, ki zaradi svoje celovitosti
predvideva ureditve lokalnega pomena (površine za pešce in kolesarje, nov
priključek Šolskega centra Šmihel in nov priključek Smrečnikove ceste). MONM
vzpodbuja ministrstvo pristojno za promet, da čim prej pristopi k naloţbi, zato je
prostorsko rešitev predvidela ţe v OPN, v letu 2014 in 2015 naročila izdelavo
projektne in investicijske dokumentacije, ki je bila konec leta 2015 potrjena s
strani Direkcije RS za infrastrukturo, kot ustrezna strokovna podlaga za nadaljnjo
pripravo naloţbe. Zato v letu 2016 in 2017 načrtujemo pripravo OPPN, ki je nujna
podlaga za potrebne odkupe zemljišč in pridobitev gradbenih dovoljenj, hkrati pa
je del sredstev namenjen zaključni fazi izdelave idejnega projekta iz leta 2015.
Investicija je tudi ţe odprta v Načrtu razvojnih programov, dinamika izvajanja pa
je odvisna od dogovora o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo po
sprejetem OPPN-ju.
zagotovitev zadostnih sredstev v proračunih za leto 2016 in 2017 za dokončanje
sprejete obveznosti sanacije ceste skozi Brusnice,
Stališče ţupana in OU:
Predvidena je obnova dela drţavne ceste skozi naselje Velike Brusnice z
rekonstrukcijo ceste, ureditvijo pločnikov, javne razsvetljave, komunalne
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infrastrukture in regulacija potoka. Projektna dokumentacija je pripravljena in
izvedeni odkupi zemljišč (razen odkup enega gospodarskega objekta). Pred
pričetkom obnove ceste je potrebna prestavitev zakristije pri cerkvi. V letu 2015 je
bila naročena novelacija projektne dokumentacije iz leta 2011, zaradi spremembe
zakonodaje, pridobivana so bila nova soglasja k projektnim rešitvam ter podana
vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja
se bo v letu 2016 izvedlo javno naročilo za izvajalca prestavitve zakristije, za kar
so v predlogu proračuna 2016 zagotovljena lastna sredstva MONM. Za obnovo
drţavne ceste skozi naselje Velike Brusnice pa je potreben podpis sporazuma
med MONM, Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za okolje in prostor o
prevzemanju obveznosti sofinanciranja za predmetno investicijo. Za pričetek
investicije ima MONM zagotovljena lastna sredstva tako v letu 2016 in 2017.
4.

zagotavljanje sredstev za implementacijo »Strategije mladih,«
Stališče ţupana in OU:
Sredstva za zagotavljanje implementacije ukrepov iz Strategije na področju
Mladih do leta 2020, ki je v fazi 2. branja v OS MONM, so razpršena na različnih
proračunskih postavkah: mladina, šport, kultura, izobraţevanje, štipendije.
Predlagana višina sredstev iz strategije se upošteva v skladu z zmoţnostmi
proračuna.

zagotovitev sredstev za hitrejšo odpravo vrzeli v kolesarskih stezah in pešpoteh,
Stališče ţupana in OU:
V predlogih proračunov za leto 2016 in 2017 je v primerjavi s predhodnimi leti
zagotovljenih veliko več sredstev za odpravljanje vrzeli v kolesarskih stezah in
pešpoteh kot tudi za nove investicije v kolesarsko in peš infrastrukturo, ki bodo
zvezno povezale ţe obstoječe odseke.
.
izvajanje ukrepov in zagotavljanje sredstev za oţivljanje mestnega jedra,
Stališče ţupana in OU:
Sredstva se s predlogom ţe zagotavljajo večplastno. Tako je predviden ukrep
sofinanciranja najemnin tudi v mestnem jedru, prav tako pa so povišana tudi
sredstva za organizacijo prireditev in podporo producentom najrazličnejših
prireditev v MONM s poudarkom na produkcijah v mestnem jedru.
7.
zagotovitev sredstev za izgradnjo ustrezne infrastrukture na drugi strani načrtovane
brvi čez reko Krko na območju Cegelnice.
Stališče ţupana in OU:
Sredstva za urejanje kolesarske in peš infrastrukture, tudi na drugi strani
načrtovane brvi čez reko Krko na območju Cegelnice, so predvidena v sklopu
skupnih postavk urejanja kolesarskih poti in pešpoti.
b) vpliv na prihodkovno stran:
8. doslednejše pobiranje parkirnin,
Stališče ţupana in OU:
Pobuda bo upoštevana. Povečana bo aktivnost občinskih redarjev in nadzornikov
Komunale Novo mesto.
9. sofinanciranje trenerjev le, če takšno sofinanciranje zagotavlja drţava,
Stališče ţupana in OU:
MONM je na osnovi Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v RS v
letu 2015 sofinancirala plače strokovnim delavcem za delo z mlajšimi
kategorijami v športnih društvih. Strokovni delavci v športu morajo imeti strokovno
izobrazbo (Fakulteta za šport) oziroma ustrezno strokovno usposobljenost
najmanj 2. stopnje, v skladu z določbami nacionalne panoţne športne zveze. Na
Agenciji za šport je zaposlenih 6 strokovnih delavcev, poleg tega smo preko
javnega razpisa na področju športa sofinancirali stroške plač še 4 strokovnim
delavcem, zaposlenim v športnih društvih, od tega je 2 trenerjem del plače
sofinanciralo MIZŠ (nacionalne panoţne športne šole), 2 trenerjem so del plače
5.

3

sofinancirala sama športna društva (občinske panoţne športne šole). S pobudo
se strinjamo in jo bomo upoštevali v okviru reorganizacije tega področja.
10.

11.

12.

c)
13.

14.

15.

16.

17.

gospodarno upravljanje s premoţenjem (ureditev evidenc, aktivno razpolaganje s
premoţenjem – npr. preudarno dajane v brezplačno začasno rabo za generiranje
prihodnjih prihodkov),
Stališče ţupana in OU:
Občinska uprava vzpostavlja evidenco nepremičnin v lasti MONM v skladu z
zakonskimi zahtevami. V naslednjem letu bo potekalo intenzivno pregledovanje
nepremičnin, ki so v zemljiški knjigi vknjiţene na MONM, sprotno se bo urejalo
lastništva na cestah, ki so še v zasebni lasti ter bo potekalo urejanje lastništva na
pripadajočih zemljiščih k večstanovanjskim stavbam in na nepremičninah, ki niso
v neposredni posesti MONM. Odločitve o oddaji nepremičnin ali poslovnih
prostorov v brezplačno rabo temeljijo na tehtnih razlogih, saj se v vseh primerih
zasleduje interes MONM, da se spodbuja oţivitev in razvoj mestnega in krajevnih
središč predvsem na kulturnem in športnem področju ter področju socialnega
podjetništva.
nujnost ustvarjanja prihrankov pri mestnem potniškem prometu,
Stališče ţupana in OU:
Linije mestnega prometa so optimizirane in bodo posledično manjši stroški
izvajanja koncesije. V letu 2016 bo izveden nov razpis za izvajanje dejavnosti,
kjer bomo na trgu izbrali najugodnejšega ponudnika.
dosledno uveljavljanje pravic iz prejetih garancij izvajalcev različnih del zaradi
pomanjkljive izvedbe,
Stališče ţupana in OU:
Pravice dosledno uveljavljamo in jih bomo tudi v naprej.
splošna priporočila:
podrobnejše obrazloţitve odstopanj (povečanje, zmanjšanje sredstev glede na
predhodni proračun; podatki o tem kaj posamezne postavke obsegajo – npr. pri
urejanju igrišč zapisati za katera igrišča gre),
Stališče ţupana in OU:
V letu 2016 bomo skupaj s krajevnimi skupnostmi uredili nova otroška igrišča v
Ţabji vasi, na Uršnih Selih, v Mačkovcu za skladiščem Union, obnovili igrala na
otroškem igrišču na Košenicah ter redno vzdrţevali (košnja, igrala, ograje…) 20
otroških in športnih igrišč v mestnih KS-jih.
proučitev moţnosti za izdelavo proračuna v enostavnejši obliki (občani tega dokumenta
ne znajo brati),
Stališče ţupana in OU:
Proračun pripravljamo v skladu z veljavno zakonodajo.
vpeljava skupnostnih praks in participatornega proračuna (primer Čitalniške ulice,
Pumpnca),
Stališče ţupana in OU:
Verjamemo, da vsi procesi grejo v tej smeri, proračun pa je potrebno pripraviti
najprej v skladu z zakonodajo.
skrbnejše ravnanje s kmetijskimi površinami pri načrtovanju gradnje cest s poudarkom
na komasacijah,
Stališče ţupana in OU:
Pobuda bo upoštevana.
vzpostavitev kriterijev za gradnjo komunalne infrastrukture (primer Livada: določeni
objekti brez moţnosti priključkov).
Stališče ţupana in OU:
Pobuda bo upoštevana. V bodoče bo MONM glede na kriterije in prioritete za
opremljanje gospodarskih con zagotavljala sredstva v skladu s finančnimi
moţnostmi.
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2.

Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet

Po obravnavi predlogov odlokov o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 in
2017 v prvi obravnavi z vidika področij s pristojnosti odborov sta odbora po razpravi z
večino glasov sprejela
sklep
1.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet posredujeta naslednje
pripombe in predloge
članov Odbor za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet
k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 v prvi
obravnavi in
k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 v prvi
obravnavi
Ponovno naj se preuči naslednje pripombe, predloge, potrebe ter moţnosti sprememb
in uvrstitve v proračuna Mestne občine Novo mesto za leti 2016 in 2017:
Splošno
Preobseţnost in ponavljanje v tekstualnem delu proračunov.
Stališče ţupana in OU:
Upoštevano.
Konkretno
- Glede na stanje cest je nesprejemljivo, da se primerjalno sredstva za cestno
gospodarstvo zniţuje za več kot 17 % postavka 13045108
Stališče ţupana in OU:
Predlog se ne upošteva. Konec leta 2015 je bil na javnem razpisu izbran
izvajalec, ki je ponudil za okoli 10% niţje cene od sedanjih. Ob zniţanih cenah in
ob racionalnem izvajanju javne sluţbe bodo sredstva, ki so predlagana v
proračunu zadostovala za izvajanje dejavnosti.
- Glede na stanje cest bi bilo potrebno zagotoviti vsaj še 150.000 EUR na postavki
2313045108 sanacije in preplastitve lokalnih cest
Stališče ţupana in OU:
Pobude za zdaj ni bilo mogoče upoštevati. Glede na prilive proračuna jo bomo v
okviru finančnih zmoţnosti upoštevali tekom leta.
- Premalo sredstev za cesto skozi Brusnice. V letu 2017 mora biti zaključena, dodati
vsaj še 400.000 v leto 2017 (Rekonstrukcija ceste skozi Brusnice je nujno potrebna saj je
ena najbolj prometnih cest v MO Novo mesto. Cesta je tako ozka, da se teţko srečata dve
vozili, poleg tega nima pločnika, kar je vsak dan smrtna groţnja osnovnošolcem, ki po tej
cesti hodijo v OŠ Brusnice. V skladu s sporazumi in aneksi med MO Novo mesto in KS
Brusnice vezanih na Cerod bi morala biti rekonstrukcija ceste v Brusnicah izvedena ţe
najkasneje do 30.06.2012. In to neodvisno od drţavnih sredstev).
Stališče ţupana in OU:
Predvidena je obnova dela drţavne ceste skozi naselje Velike Brusnice z
rekonstrukcijo ceste, ureditvijo pločnikov, javne razsvetljave, komunalne
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infrastrukture in regulacija potoka. Projektna dokumentacija je pripravljena in
izvedeni odkupi zemljišč (razen odkup enega gospodarskega objekta). Pred
pričetkom obnove ceste je potrebna prestavitev zakristije pri cerkvi. V letu 2015 je
bila naročena novelacija projektne dokumentacije iz leta 2011, zaradi spremembe
zakonodaje, pridobivana so bila nova soglasja k projektnim rešitvam ter podana
vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja
se bo v letu 2016 izvedlo javno naročilo za izvajalca prestavitve zakristije, za kar
so v predlogu proračuna 2016 zagotovljena lastna sredstva MONM. Za obnovo
drţavne ceste skozi naselje Velike Brusnice pa je potreben podpis sporazuma
med MONM, Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za okolje in prostor o
prevzemanju obveznosti sofinanciranja za predmetno investicijo. Za pričetek
investicije ima MONM zagotovljena lastna sredstva tako v letu 2016 in 2017.
- Kriţišče Rateţ – nujno dodati vsaj še 50.000 EUR in pospešiti aktivnosti za odkupe
zemljišč in novelacijo projektov. Za leto 2017 dodati 500.000 EUR in zadevo
dokončati. (V skladu s sporazumi in aneksi med MO Novo mesto in KS Brusnice
vezanih na Cerod bi morala biti rekonstrukcija kriţišča na Rateţu izvedena ţe
najkasneje do 30.06.2012. In to neodvisno od drţavnih sredstev).
Stališče ţupana in OU:
MONM ima v letu 2016 zagotovljena lastna sredstva za novelacijo prometne
študije, ki bo podala podatke za dimenzioniranje kriţišča oz. potrdila projektirane
rešitve po ţe izdelanem projektu (zaključen in revidiran v letu 2007). Potrebni so
odkupi zemljišč in novelacija projektne dokumentacije ter soglasji. Glede na to,
da se ureja kriţišče na drţavni cesti, je pred samo izvedbo potrebno doseči
sporazum o prevzemanju obveznosti sofinanciranja predvidenih ureditev.
- Ureditev pločnika Gumberk- Rateţ (otroci hodijo peš ca 1, 6 km do avtobusne postaje,
po cesti široki ca 4 m, kjer je ogromno tovornega prometa ob dejstvu da se na cesti sploh
ni moţno srečanje dveh vozil, kar je smrtna groţnja za pešce)
Stališče ţupana in OU:
V okviru nove postavke v proračunu 22016001 Projekti KS bo občina skupaj s
KS Brusnice pripravila projektno dokumentacijo za izgradnjo pločnika.
- Nikjer v proračunu ni obvozne ceste skozi Šmihel. Šolski center trenutno predstavlja
zagotovo največji prometni problem, katerega rešitev bi prinesla obvozna cesta skozi
ŠMIHEL, zato se je potrebno projekta lotiti bolj resno in predvideti sredstva.
Stališče ţupana in OU:
Med ključne naloţbe v prometno infrastrukturo sodi tudi rekonstrukcija in
novogradnja drţavne ceste Gaber – Uršna sela – Novo mesto na odseku, ki
poteka od rekonstruirane Šmihelske ceste pri ţelezniški postaji Kandija do
predvidenega priključka Šmihelske ceste na načrtovano zahodno povezovalno
cesto pri Regrških košenicah (v nadaljevanju: Šmihelska obvoznica). Gre za
rekonstrukcijo in novogradnjo drţavne ceste, ki zaradi svoje celovitosti
predvideva ureditve lokalnega pomena (površine za pešce in kolesarje, nov
priključek Šolskega centra Šmihel in nov priključek Smrečnikove ceste). MONM
spodbuja ministrstvo pristojno za promet, da čim prej pristopi k naloţbi, zato je
prostorsko rešitev predvidela ţe v OPN, v letu 2014 in 2015 naročila izdelavo
projektne in investicijske dokumentacije, ki je bila konec leta 2015 potrjena s
strani Direkcije RS za infrastrukturo, kot ustrezna strokovna podlaga za nadaljnjo
pripravo naloţbe. Zato v letu 2016 in 2017 načrtujemo pripravo OPPN, ki je nujna
podlaga za potrebne odkupe zemljišč in pridobitev gradbenih dovoljenj, hkrati pa
je del sredstev namenjen zaključni fazi izdelave idejnega projekta iz leta 2015.
Investicija je tudi ţe odprta v Načrtu razvojnih programov, dinamika izvajanja pa
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je odvisna od dogovora o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo po
sprejetem OPPN-ju.
- Sanacija pločnika ob Ljubljanski cesti nad ţelezniško progo.
Stališče ţupana in OU:
Sanacija se bo izvedla v okviru sredstev za preplastitev občinskih cest.
- Obnova Straške ceste od Čefidlja do semaforja.
Stališče ţupana in OU:
V sklopu investicije Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti je predvidena tudi
rekonstrukcija vozišča, obnova komunalne infrastrukture in izvedba javne
razsvetljave. Investicija je vključena v predloga proračunov za leti 2016 in 2017.
- Ureditev mostu na Smrečnikovi ulici.
Stališče ţupana in OU:
Gradnja nadomestnega mostu čez Teţko vodo na Smrečnikovi je vključena v
predloga proračunov za leti 2016 in 2017. Za gradnjo objekta je izdelana vsa
potrebna projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
- Nadaljevanje projekta rekonstrukcije Šmihelske ceste.
Stališče ţupana in OU:
Rekonstrukcija Šmihelske ceste je vključena v predloga proračunov za leti 2016
in 2017. Pred samo izvedbo so potrebni odkupi zemljišč na odseku od priključka
Šukljetove ulice do kriţišča s Smrečnikovo ulico ter novelacija projektne
dokumentacije in soglasji. Odsek od priključka Šukljetove ulice do Košenic je še v
fazi projektiranja in bo umeščen v Načrte razvojnih programov po izdelani
projektni dokumentaciji, ko bo znana vrednost izvedbe.
- Odkup zemljišča za OŠ Šmihel za ureditev avtobusnega postajališča in parkirišča
ter ureditev te manjkajoče infrastrukture.
Stališče ţupana in OU:
Za odkup zemljišč so v predlogu proračunov za leti 2016 in 2017 predvidena
sredstva v višini 70.000 EUR in 50.000 EUR.
- Projekt CeROD II.
Stališče ţupana in OU:
Projekt CeROD II je s strani Sluţbe Vlade RS za razvoj in Evropsko kohezijsko
politiko ter Ministrstva za okolje in prostor potrjen projekt in se je vodil pod eno
postavko. Projekt CeROD II obsega ţe zgrajeno čistilno napravo (ČN), projekt
mehansko biološke obdelave (MBO), nadzor in stike z javnostjo. Pogodba z
izvajalcem za izgradnjo MBO je bila prekinjena v začetku leta 2015. V letu 2015
se bodo izvajalcu poplačala vsa s strani nadzora potrjena dela do prekinitve
pogodbe, za katera je izvajalec izstavil račun. Odškodnine zaradi prekinitve
pogodbe pa izvajalec uveljavlja preko drugih pravnih moţnosti. V letu 2016 se del
sredstev namenja še za poplačilo obveznosti po pogodbi za stike z javnostjo,
vezano na zaključek pogodbe za ČN.
Vsi drugi predvideni projekti na deponiji Leskovec, se bodo vodile pod drugimi
imeni in postavkami.
- Uvrstitev izvedbe projekta ureditve parkirišč in avtobusne postaje v Gabrju.
Stališče ţupana in OU:
V predlogu proračuna za leto 2016 so predvidena sredstva še za preostali del
odkupa zemljišč za potrebe ureditve avtobusne postaje v naselju Gabrje.
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Izvedbeno se bo projekt izvajal v navezavi s projektom Gorjanci - trajnostni
razvoj.
- Zagotovitev sredstev za sanacijo vodovodne vrtine Ţdinja vas v 2017 namesto 2019.
Stališče ţupana in OU:
Predlog je upoštevan, v 2017 so zagotovljena dodatna sredstva za sanacijo
vrtine Ţdinja vas.
- Uvrstitve projekta izgradnje pločnika in rekonstrukcija Šegove ulice.
Stališče ţupana in OU:
Predlog je upoštevan, v proračunu so zagotovljena sredstva na novi proračunski
postavki za navedeni projekt.
- Uvrstitev izvedbe drugega dela javne razsvetljave v KS Bučni vas v 2017 zaradi
varnostne situacije.
Stališče ţupana in OU:
V predlogu proračuna 2017 so zagotovljena sredstva za drugi odsek izvedbe
javne razsvetljave.
- Parkirna hiša Kapitelj (preveriti ekonomsko upravičenost glede na majhno število
parkirnih mest).
Stališče ţupana in OU:
Po izdelanem idejnem projektu bo v investicijski dokumentaciji preverjena tudi
ekonomska upravičenost investicije. Projekt je zastavljen strateško v smislu
celostnega urejanja mestnega jedra ter posledično celostnega urejanja
mirujočega prometa in zagotavljanja zadostnih površin za ta namen.
- Povečanje proračunske postavke Nacionalni program varnosti cestnega prometa za
izvedbo aktivnosti na področju preventive in varnosti v cestnem prometu zaradi
naraščanja števila prometnih nesreč in posledic.
Stališče ţupana in OU:
Predlog ni upoštevan. MO Novo mesto je med najboljšimi med občinami v
Sloveniji po zagotavljanju sredstev na število prebivalcev.
2.
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet podpirata sprejem
predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 v prvi
obravnavi,
predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 v prvi
obravnavi,
s pripombami in predlogi pod točko I.
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3.

Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo je po seznanitvi z gradivom za obe točki skupaj in po razpravi z
vidika pristojnosti odbora sprejel
sklep
I.
1. Odbor za gospodarstvo ugotavlja, da je predlog proračuna za leti 2016 in 2017
kakovostno, pregledno in z vidika pojasnil dobro pripravljen. Da je pripravljen za
obdobje dveh let, je pohvalno. Pohvalno je tudi, da so pri izbiri prioritete investicij
izdelani kriteriji, da je za krajevne skupnosti, kjer se sredstva zelo oplemenitijo,
namenjenih več sredstev.
2. Iz vidika pristojnosti Odbora za gospodarstvo odbor meni:
a) da v predlogu obeh proračunov ni razvidno, ali je podpori gospodarstvu namenjena
zadostna pozornost v primernem obsegu finančnih sredstev. Da bi se to lahko čim
bolj objektivno ocenilo, naj se iz posameznih postavk proračuna prikaţe oziroma
zbere tista sredstva, ki so neposredno ali posredno v podporo razvoju
gospodarstva (priprava obrtnih con, vlaganja v komunalno infrastrukturo iz vidika
pripravljenosti obrtno – podjetniških con za investitorje). Za potencialne investitorje
je potrebno nameniti sredstva za prijazen sprejem oziroma »vabljenje«; torej zavzeti
aktivno drţo, ne sistem čakanja; pripraviti ustrezne pogoje; za objavo na spletni
strani občine pripraviti informativno gradivo v različnih jezikih; pripraviti brošure v
tiskani izdaji, ipd. propagando gradivo.
To tudi pomeni, da se investitorje v začetku čim manj obremeni, omogoči naj se jim
plačila obveznosti na obroke in podobne druge ugodnosti. To je na dolgi rok
koristno za občino v smislu več delovnih mestih, priseljevanju prebivalcev in
drugih prednostih.
Stališče ţupana in OU:
Predlog je smiselno upoštevan. Občina se zaveda vloge in pomena
gospodarskega razvoja za kakovost bivanja občanov, zato se na številnih
področjih pribliţuje potrebam gospodarstva in to tako z vidika formalnih
postopkov kot z vidika partnerskega sodelovanja pri različnih razvojnih projektih.
Kljub temu je še vedno prva naloga občine odličnost sistemov občinskih
gospodarskih javnih sluţb, kar priznava tudi gospodarstvo. Zato sta predloga
proračunov izrazito razvojno načrtovana tudi z vidika podpore gospodarskega
razvoja.

b) da se v proračunu ne odraţajo cilji strategije za mlade, predvsem v smislu, kaj bo
občina nudila mladim in tudi starejšim iskalcem ponovne zaposlitve, prvim
iskalcem zaposlitve (subvencije pri najemu prostorov, subvencioniranje
pripravništva in drugi ukrepi iz te strategije).
Stališče ţupana in OU:
V Strategiji na področju mladih do leta 2020 je, med drugim tudi program
spodbujanja podjetništva med mladimi, ki ga izvaja RC Novo mesto. Občina bo
omogočila delovno prakso 10 dijakom oz. študentom, pripravništvo 3 in 15-20
mladim delo preko javnih del.
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c) iz proračuna se da zaznati, da so prioritetno sredstva namenjena novim projektom.
Občinska uprava naj se do druge obravnave proračuna opredeli in prikaţe v
gradivu, koliko sredstev v proračunu je namenjenih za obnovo in vzdrţevanje stare
in dotrajane infrastrukture (posebej dotrajana vozišča cest, ulic in pločnikov,
podatki o dokaj slabem stanju kanalizacije). To je trend ţe dolga obdobja, vendar je
tak sistem negospodaren. Premajhno vzdrţevanje obstoječe infrastrukture se izrazi
v potrebnih veliko več finančnih sredstvih za njeno vzdrţevanje, ima pa lahko velike
negativne učinke na okolje (npr. kanalizacija v starem mestnem jedru mesta Novo
mesto).
Stališče ţupana in OU:
Upoštevano.
d) proračunu se naj doda poseben del s poglavjem »Učinki proračuna«, ki sicer ni
formalno predpisan, je pa bil kot praksa v občini ţe vpeljan. Proračun naj ima tudi
načrt racionalizacije poslovanja MO NM v celoti (kaj bo storjeno za optimizacijo
poslovanja) in navedba konkretnih finančnih ter drugih učinkov iz takega pristopa.
Med take ukrepe spada takojšnja preveritev različnih pravilnikov, ki določajo
morebiti nepotrebne predrage kriterije za pripravo projektov. Po izvedbi v praksi pa
se to izkaţe v visokih investicijskih vrednostih projektov, kasnejšemu predragemu
vzdrţevanju in podobno.
Stališče ţupana in OU:
MONM je pristopila k izdelavi Strategije do leta 2030. Na podlagi v njej
opredeljenih kazalnikov in ciljev bomo ustrezno spremljali realizacijo in učinke
proračuna.
e) glede na izkazan interes s strani GZDBK v pisni obliki, da se ţeli srečati z Odborom
za gospodarstvo, je predlog proračuna za prihodnji dve leti priloţnost za prvo
delovno srečanje na to temo z GZDBK in OOZ Novo mesto.
Stališče ţupana in OU:
Ţupan tedensko komunicira z GZDBK. Pobudo odbora bomo posredovali
pristojnim in odbor nato seznanili z odgovorom.
f) posebej pozorno naj Občinska uprava do druge obravnave proračunov 2016 in 2017
preuči nivo oziroma zanesljivost delovanja opreme Gasilsko reševalnega centra.
Preuči naj se moţnost povečanja sredstev za investicije za GRC, upoštevaje s
strani GRC-ja posredovan predlog potrebnih finančnih sredstev za delovanje GRCja v letih 2016 in 2017.
Stališče ţupana in OU:
Glede na finančne zmoţnosti proračuna nismo mogli povečati sredstva.
g) nujno potrebno je dati večji poudarek TK opremljenosti z optiko slehernega kraja v
občini (sosednje ne-mestne občine to imajo).
Stališče ţupana in OU:
MONM je v letu 2015 pristopila k pripravi dokumentacije za pridobitev
nepovratnih evropskih sredstev za potrebe izgradnje širokopasovnega omreţja
po celotni občini. Investicija se bo izvajala preko javno zasebnega partnerstva.
h) iz gradiva ni razvidno, kje so finančno podprti ukrepi za sanacijo izjemno
onesnaţenega zraka v mestu Novo mesto, zato zaprosilo Občinski upravi, naj ta
podatek nazorno prikaţe v gradivu za drugo obravnavo.
Stališče ţupana in OU:
Ukrepi so finančno podprti na naslednjih proračunskih postavkah:
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11 056 003 Ukrepi za zboljšanje zraka,
23 11 052 010 Energetska prenova večstanovanjskih stavb,
23 13 045 114 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti,
23 13 045 115 Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti,
23 13 045 118 Brv Irča vas,
23 13 045 120 Topliška cesta –kriţišče Drska – pokopališče Srebrniče,
23 11 052 012 Tematska pot Kettejev drevored,
23 11 064 007 Urejanje pešpoti,
23 12 045 103 Urejanje kolesarskih stez,
23 12 045 104 Sava Krka Bike,
23 11 052 015 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov po modelu JZP 1. faza,
23 11 052 017 Energetska sanacija VVE Metka,
23 11 052 018 Energetska sanacija VVE Pedenjped,
23 11 052 119 Energetska sanacija OŠ Mali Slatnik,
23 11 052 120 Energetska sanacija OŠ Dolţ,
23 11 052 121 Energetska sanacija OŠ Podgrad,
23 11 052 122 Energetska sanacija OŠ Brusnice.
II.
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da
obravnava in z upoštevanjem pripomb iz I. točke tega sklepa potrdi predloga odlokov
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leti 2016 in 2017 v prvi obravnavi.

4.

Odbor za druţbene dejavnosti

Odbor za druţbene dejavnosti je po seznanitvi z gradivom za obe točki skupaj in po razpravi
sprejel
sklep
I.
1. Odbor za druţbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da se v predlogu odloka
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leti 2016 in 2017 pod točko 7.4.8 doda
postavka:
»Dotacija društvom upokojencev« v višini 25.000 EUR.
Obrazloţitev: Društva upokojencev, ki jih je v MO NM devet, imajo v svojih programih
elemente skrbi za zdravje, kulturo, likovno dejavnost, šport, rekreacijo, literarni kroţek,
pevski kroţek, izobraţevanje starejše populacije, reševanje socialnih zadev in reševanje
njihovih socialnih stisk. Te dejavnosti društva upokojencev nimajo samo v programih, temveč
jih tudi aktivno izvajajo.
Do sedaj je bila ta postavka uvrščena v proračun občine, v predlogu proračunov za leti 2016
in 2017 pa se je ne zasledi, zato se predvideva, da je pomotoma izpadla zaradi tehnične
napake. Zato predlog za ponoven pregled dokumenta in uvrstitev predlagane postavke v oba
proračuna (2016 in 2017), kajti društva upokojencev si teţko predstavljajo, da bi predlagatelj
predloga odloka o proračunu namerno izpustil to postavko.
Stališče ţupana in OU:
Sredstva za ta namen so planirana v okviru proračunske postavke Programi
socialnega varstva 08109006 na kontu 41200001 Društva upokojencev v MONM
v višini 18.000 EUR.
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2. Odbor za druţbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da se v predlogu odloka
o proračunu za leti 2016 in 2017 sredstva na področju interesnih dejavnosti mladih
zvišajo iz sedaj predvidenih 104.000 eur na 116.000 eur.
Stališče ţupana in OU:
Sredstva namenjena mladim so dodana še na nekaterih drugih proračunskih
postavkah (štipendije, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport…) zato nismo povečali neposredno področja Programi za mladino.

3. Odbor za druţbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da se v predlogu odloka
o proračunu za leti 2016 in 2017 umesti nova postavka za sofinanciranje evropskih
razpisov. Za leto 2016 se predlaga višina postavke 50.000 eur.
Obrazloţitev: Po vzoru nekaterih drugih občin naj se v proračun za leti 2016 in 2017
umesti novo postavko za sofinanciranje evropskih razpisov. Postavka bi bila za namen,
kadar pogoji javnega razpisa zahtevajo od prijavitelja, da pridobi deleţ sredstev za
izvajanje projekta s prispevkom lokalne skupnosti.
S postavko bi bilo zagotovljeno stabilnejše delo in obstoj za druţbo izredno pomembnih
programov, ki jih izvajajo predvsem nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu in
imajo ţe zagotovljena sredstva iz evropskih virov. Zagotovljeno bi bilo ustvarjanje ugodnih
pogojev za črpanje evropskih sredstev ter s tem moţnost dotoka dodatnih sredstev v
občino. Višina financiranja bi bila opredeljena s pogodbo med NVO in občino. Predlaga se
50.000 EUR za leto 2016. Odpre se poziv do porabe sredstev z jasno določenimi kriteriji
sodelovanja. MONM izda pismo o nameri o sofinanciranju. Če je projekt izbran za
sofinanciranje, ki predstavlja cca 20% celotnega zneska, se to opredeli v pogodbi o
sofinanciranju.
Stališče ţupana in OU:
Pri razpisih bo kot prednostni kriterij upoštevan deleţ sofinanciranja iz EU, zaradi
tega ocenjujemo, da nova postavka ni smiselna.
4. Odbor za druţbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet zadolţi ţupana in
Občinsko upravo, da v predlogu odloka o proračunu za leti 2016 in 2017 preverita,
ali le-ta pokriva delovanje celotnega območja občine MO NM (mesta in okolice) ali
je bolj usmerjen na pokritost samega mesta Novega mesta.
Stališče ţupana in OU:
Proračun v okviru finančnih zmoţnosti upošteva celotno območje MO NM.
5. Odbor za druţbene dejavnosti se je seznanil s pripombami na predlog odloka o
proračunu za leti 2016 in 2017, ki jih je posredovala Knjiţnica Mirana Jarca Novo
mesto.
II.
Odbor za druţbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da z upoštevanjem
pripomb iz I. točke tega sklepa sprejme predlog Odloka o proračunu za leti 2016 in
2017 v prvi obravnavi.

5.

Odbor za lokalno samoupravo

Po obravnavi predlogov odlokov o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 z
vidika področij odbora je Odbor za lokalno samoupravo z večino glasov sprejel naslednji
sklep
12

1.
Odbor za lokalno samoupravo z vidika področij v pristojnosti odbora podpira sprejem
predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 v prvi obravnavi.
2.
Odbor za lokalno samoupravo z vidika področij v pristojnosti odbora podpira sprejem
predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 v prvi obravnavi.
3.
Odbor za lokalno samoupravo posreduje ţupanu pobudo, da se v prihodnje poskuša
zagotoviti določen način, sredstva ali ustrezen material za vzdrţevanje
nekategoriziranih poti v izvenmestnih krajevnih skupnosti.
Stališče ţupana in OU:
Občina je dolţna zagotavljati vzdrţevanje na kategoriziranih občinskih cestah.
Glede na stanje prihodkov in hkrati potrebno uravnoteţenost med prihodki in
odhodki, občina ne more zagotavljati sredstev za vzdrţevanje nekategoriziranih
poti.

6.

Odbor za mladino

Po obravnavi predlogov proračunov Mestne občine Novo mesto za leti 2016 in 2017, po
seznanitvi z izhodišči za pripravo proračunov in predlogov za konkretna področja s
pristojnosti odbora, je Odbor za mladino z večino glasov sprejel naslednji
sklep
1.
Odbor za mladino z vidika področij v pristojnosti odbora ugotavlja, da je predlog
odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 v prvi obravnavi primeren
za nadaljnjo obravnavo.
2.
Odbor za mladino z vidika področij v pristojnosti odbora ugotavlja, da je predlog
odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 v prvi obravnavi primeren
za nadaljnjo obravnavo.

7.

Odbor za spremljanje poloţaja romske skupnosti

Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 – prva obravnava
– z vidika področij v pristojnosti odbora
Po obravnavi predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 z vidika
področij odbora je Odbor za spremljanje poloţaja romske skupnosti z večino glasov sprejel
naslednji
sklep
Odbor za spremljanje poloţaja romske skupnosti z vidika področij v pristojnosti
odbora se strinja z umeščenimi proračunskimi postavkami v predlogu odloka o
proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016, vendar predlaga, da se z
aktivnejšim reševanjem tematike zagotovi več proračunskih sredstev kot je trenutno
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zagotovljenih. Odbor predlaga, da občinska uprava MONM takoj aktivno pristopi k
realizaciji planiranih vsebin.
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – prva obravnava
– z vidika področij v pristojnosti odbora
Po obravnavi predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 z vidika
področij odbora je Odbor za spremljanje poloţaja romske skupnosti z večino glasov sprejel
naslednji
sklep
Odbor za spremljanje poloţaja romske skupnosti z vidika področij v pristojnosti
odbora podpira sprejem predloga odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2017 v prvi obravnavi in predlaga, da se z aktivnejšim reševanjem tematike
zagotovi več proračunskih sredstev kot je trenutno zagotovljenih, z aktivnim
pristopom OU MONM k realizaciji planiranih vsebin.
Stališče ţupana in OU:
V času priprave proračuna za leto 2016 in leto 2017 še niso znani pogoji Vlade
RS oz. Urada za narodnosti ter pristojnih ministrstev o sofinanciranju naloţb v
urejanje romskih naselij. Ker so nepovratna sredstva drţavnega proračuna in
proračuna EU ključna za izvedbo načrtovanih naloţb je občina v proračunu za
leto 2016 in 2017 ocenila okvirno višino pričakovanih nepovratnih sredstev, ki še
omogočajo aktivno urejanje romskih naselij in s tem izvajanje sprejete Strategije
za reševanje romske tematike v MONM. Če bo proračunskem obdobju na voljo
več razpoloţljivih nepovratnih sredstev bo občina pripravila predlog rebalansa
proračuna.

8.

Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje

Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje je po seznanitvi z gradivom in po
razpravi sprejela
sklep
1.
Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje predlaga Občinskemu svetu, da
sprejme predlog Odloka o proračunu za leti 2016 in 2017 v prvi obravnavi.
2.
Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje poziva ţupana, da predstavi
progam aktivnosti na področju mednarodnega in medobčinskega sodelovanja v letu
2016 in 2017 še pred drugo obravnavo proračunov z namenom, da se bo komisija
lahko opredelila do obeh proračunov s konkretnimi predlogi.
Stališče ţupana in OU:
Program za obe leti bo pravočasno pripravljen in posredovan Komisiji za
medobčinsko in mednarodno sodelovanje za opredelitev do vsebine.
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II.
Predlogi in pripombe
članic in članov Občinskega sveta, podane na 10. seji Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto dne 12. 11. 2015

Marko Dvornik (pohvala za pripravo preglednega proračuna; obrazloţitve so dobre; je
razvojno naravnan, kar je pohvalno; pobuda, da tudi občina sama pristopi s štipendiranjem k
spodbujanju mladih nadarjenih kadrov (na področju športa, kulture, idr.).
Stališče ţupana in OU:
Pobuda upoštevana.
Mag. Miroslav Berger (pristop k pripravi proračuna je pravi; ambiciozno naravnan proračun;
investicijski odhodki so visoko zastavljeni; je dobra osnova za delo v naprej; opozoril na
društva upokojencev, za katere predlaga, da se do druge obravnave zanje uvrsti
nova/ponovna samostojna postavka v višini 25.000 EUR).
Stališče ţupana in OU:
Ţe upoštevano v okviru proračunske postavke Programi socialnega varstva
08109006 na kontu 41200001 - Društva upokojencev v MONM v višini 18.000
EUR.
Dr. Milena Kramar Zupan (pozdravlja strategijo zaostankov v razvoju investicij v preteklosti,
vključno z letošnjim letom; tudi letošnji odstotek realizacije investicij je zelo nizek, zato jo
veselijo ambiciozni načrti v prihodnjih letih; do naslednje obravnave naj se pripravi nabor
ukrepov na področju onesnaţenosti zraka in za te ukrepe tudi predvidi sredstva v proračunu;
MO NM je ena od občin z najslabšim zrakom, zato so ti ukrepi nujni; predlog za dodatna
sredstva na področju reševanja in zaščite, tako za tekoče poslovanje kot tudi za novo
opremo, še posebej v povezavi z begunsko krizo, ki zahteva prisotnost te stroke; ali je
odlaganje odpadkov za občane zagotovljeno; kaj se dogaja s Cerodom).
Stališče ţupana in OU:
Razlog za nizko realizacijo investicij v letu 2015 je v izpadu sofinanciranja s strani
evrope in drţave, saj se je večina investicij v letu 2015 izvajala z lastnimi sredstvi.
Pred vrati je nova finančna perspektiva 2014-2020, vendar drţava in lokalne
skupnosti še nimajo pripravljenih in potrjenih vseh strateških dokumentov,
akcijskih planov in modelov financiranja, tako da v letu 2016 še ne bo moţnosti
polnega črpanja sredstev sofinanciranja. Navedeno je tudi upoštevano v predlogu
proračuna za leto 2016.
Finančni ukrepi za varstvo zraka so podprti na naslednjih proračunskih
postavkah:
11 056 003 Ukrepi za zboljšanje zraka,
23 11 052 010 Energetska prenova večstanovanjskih stavb,
23 13 045 114 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti,
23 13 045 115 Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti,
23 13 045 118 Brv Irča vas,
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23 13 045 120 Topliška cesta –kriţišče Drska – pokopališče Srebrniče,
23 11 052 012 Tematska pot Kettejev drevored,
23 11 064 007 Urejanje pešpoti,
23 12 045 103 Urejanje kolesarskih stez,
23 12 045 104 Sava Krka Bike,
23 11 052 015 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov po modelu JZP 1. faza,
23 11 052 017 Energetska sanacija VVE Metka,
23 11 052 018 Energetska sanacija VVE Pedenjped,
23 11 052 119 Energetska sanacija OŠ Mali Slatnik,
23 11 052 120 Energetska sanacija OŠ Dolţ,
23 11 052 121 Energetska sanacija OŠ Podgrad,
23 11 052 122 Energetska sanacija OŠ Brusnice.
Trenutno je odprto javno naročilo za izbiro izvajalca za Biološko stabilizacijo
mešanih komunalnih odpadkov, ostali odpadki, za katere ima podjetje Cerod
dovoljenje, pa se nemoteno odlagajo.

Mag. Franc Bačar (proračun je primeren za nadaljevanje postopka; skrb, kako se bo rezala
poraba, če ne bo prilivov; ali proračun sorazmerno zajema vsa območja občine in vse KS, ali
bodo prebivalci podeţelja deleţni proračuna v enaki meri kot prebivalci v mestu; ocena je, da
ne; del občine pod Gorjanci ni ustrezno vključen v proračun, zlasti na področju kanalizacije,
vodovoda in na področju cest; pobuda, da se preveri in do druge obravnave proračuna
zagotovi, da proračun pokrije vsa območja občine; ureditev igrišč v KS izven mesta Novo
mesto, še posebej naj se preučijo kriteriji za ureditev igrišča v naselju Teţka Voda in
Osredek; izpuščena je kategorija invalidov; to naj se ponovno preuči do druge obravnave z
upoštevanjem višine zaprošenih sredstev; ni informacij o RIC-u in CEROD-u; kateri ukrepi so
bili izvedeni pri RIC-u in kako obljubljena prekinitev pogodbe vpliva na proračun; mnenje, da
projekti, ki so predstavljeni na spletni strani CEROD-a s predvideno realizacijo v naslednjem
letu, niso izvedljivi; na portalu e-naročanje je CEROD v zadnjih dveh tednih objavil dva javna
razpisa oziroma naročilo, in sicer za najem opreme, potrebne za obdelavo podatkov, ter
javno naročilo za prevzem, prevoz in obdelavo komunalnih odpadkov za leto 2016;
vprašanje, kateri razpis dejansko velja in kateri ne; zakaj javni razpisi niso bili objavljeni prej;
vprašanje, s katerimi sredstvi se bodo ti projekti realizirali, kakšna je višina teh investicij, ali
bodo občinska sredstva dovolj, kakšen odnos do tega imajo druge občine.
Stališče ţupana in OU:
Nabor ukrepov je razviden iz programa ukrepov za varstvo zraka, na katerega je
dal soglasje občinski svet na eni od sej v tekočem mandatu.
V proračunu 2016 sta predvidena projekta Predobdelava izcedne vode in
začetek gradnje manjšega MBO. Investiciji se bosta financirali na podlagi deleţev
občin ustanoviteljic po Pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta mehansko
biološke obdelave odpadkov v Regijskem centru za ravnanje odpadkov. Javni
razpis za najem opreme za obdelavo podatkov je namenjen za najem strojev za
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in izločanje frakcij. Razpis je še v teku.
Javni razpis za prevzem, prevoz in obdelavo komunalnih odpadkov za leto 2016
je bil objavljen zaradi ugotavljanja najugodnejše cene ravnanja z odpadki
(primerjava storitev). Tudi ta javni razpis je še v teku. Odpiranje ponudb za oba
objavljena razpisa bo 16. 12. 2015.
Izgradnja otroškega igrišča v Ţabji vasi in ŠRC Osredek sta dva različna
projekta. KS Ţabja vas je v načrtu investicij/projektov za obdobje 2015-2018
navedla ureditev Športno rekreacijskega parka Osredek za delovanje KS in
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druţenje krajanov. V letu 2017 načrtujemo pripravo projektne dokumentacije, v
sodelovanju s krajevno skupnostjo. Poleg tega bomo v letu 2016 skupaj s KS-jem
uredili novo otroško igrišče v Ţabji vas, pod cesto Pot na Gorjance. Pogoj za
ureditev je bil brezplačni prenos zemljišč iz Sklada kmetijskih zemljišč, s katerim
smo zdaj podpisali Pogodbo o brezplačnem prenosu zemljišč, zato v letu 2016
lahko pride do same izvedbe tega projekta.

Mag. Mojca Špec Potočar (pohvalno, da je tako investicijsko in razvojno naravnan
proračun; občutek, da je prenapihnjen in da bo manj evropskih sredstev, kot je planiranih;
kritika za napake v pisanju besedil in obrazloţitev v proračunu ter izpad nekaterih postavk,
tudi s področja razvoja podjetništva in gospodarstva; to je potrebno uvrstiti nazaj v proračun;
v Svetu KS Bršljin niso bili seznanjeni z idejo o novem vrtcu v Bršljinu; kdaj je nastala ta
ideja, ali so narejene študije ekonomske upravičenosti novega vrtca ali ne bi bilo racionalneje
s strani občine, da plačuje najemnino za »Novoteksov« vrtec in se v novogradnjo ne gre; v
proračunu ni zagotovljenih dovolj sredstev za Straško cesto; predlog 350.000 eur v letu 2016
in 350.000 eur v letu 2017; predvidena sredstva za kolesarsko stezo in pločnik ob Straški
cesti iz evropskih sredstev so utopična; vprašljivost finančne konstrukcije financiranja
parkirne hiše Kapitelj, ki je v proračunu predvidena iz občinskih in drţavnih virov; kakšen je
namen in pomen tega).
Stališče ţupana in OU:
V predlogih proračunov za leti 2016 in 2017 je izvedba (gradnja) dela investiciji
vezana na pridobitev sredstev iz naslova varstva zraka in TUS. Za pripravo
projektne in investicijske dokumentacije pa so predvidena lastna sredstva, saj
trenutno ni pripravljenih »redy to go« projektov za prijave na razpise
sofinanciranja. Razpisi za sofinanciranja so praviloma vezani na izjemno kratke
roke, zato je nujno, da je občinski proračun toliko fleksibilen, da omogoča prijave
brez vsakokratnega sprejemanja rebalansa preko občinskega sveta.
Postavke oz. izpadla sredstva s področja razvoja podjetništva in gospodarstva so
dodana.
Na območju Bršljina so potrebe po vpisu otrok v predšolsko dejavnost veliko
večje, kot je trenutno zagotovljenih prostorov. Prostorsko se je za umestitev vrtca
preučevalo več lokacij na območju Bršljina. Glede na to, da na predvideni lokaciji
ni potrebne predhodne izdelave prostorske dokumentacije in da so zemljišča ţe v
lasti MONM, se s tem skrajša čas realizacije investicije in izogne večjim
stroškom. MONM lahko praktično takoj pristopi k pripravi projektne
dokumentacije. Prav tako ima lokacija ob šoli z vidika logistike dela (niţji
obratovalni stroški) in dopolnjevanja dejavnosti veliko prednost, saj so ob šoli ţe
urejena igrišča, v bliţini pa je tudi ţe obstoječ vrtec. Po izdelani idejni zasnovi bo
v investicijski dokumentaciji preverjena tudi ekonomska upravičenost investicije.
Projekt Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti zajema celostno
rekonstrukcijo ceste z dograditvijo površin za kolesarje in pešce. V predlogu
proračunov za leti 2016 in 2017 so zagotovljena vsa sredstva za celostno
ureditev od kriţišča Čefidelj do kriţišča z Mirnopeško cesto, v skupni višini
800.000 EUR. Predvideno je sofinanciranje iz naslova ukrepov za varstvo zraka,
skladno z dinamiko drţavnega programa ukrepov za varstvo zraka.
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Po izdelanem idejnem projektu za parkirno hišo Kapitelj bo v investicijski
dokumentaciji preverjena tudi ekonomska upravičenost investicije. Projekt je
zastavljen strateško v smislu celostnega urejanja mestnega jedra ter posledično
celostnega urejanja mirujočega prometa in zagotavljanja zadostnih površin za ta
namen. Zelo realna je moţnost, da gradnjo parkirne hiše sofinancirajo zasebniki,
ki v so v mestnem jedru v tem trenutku upravičeni do dovolilnic za parkiranje na
javnih površinah.
Slavko Matko (neenakomerna razpršenost sredstev v proračunu med mestnimi
in izvenmestnimi krajevnimi skupnostmi).
Stališče ţupana in OU:
Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti so razdeljena na podlagi razdelilnika,
ki upošteva različne ponderje (velikost Ks, število prebivalce, dolţina cest po KS,
oddaljenost od mesta in drugo. Projekti na področju komunalne in cestne
infrastrukture pa so po posameznih KS določeni glede na izdelane kriterije po
prioritetah.
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III.
Predlogi in pripombe svetniških skupin
1. Predlogi svetniške skupine SMC
1. Krepitev MO Novo mesto kot regijskega gospodarskega središča JV Slovenije
Če ţelimo zagotoviti prepoznane razvojne prednosti regije in mesta kot gospodarskega
središča JV Slovenije je potrebno zagotoviti pogoje za nadaljnje načrtovanje in pripravo
programskih vsebin, kot so ohranjanja močne in dobro razvite izvozne industrije farmacijo, avtomobilsko industrijo, proizvajalca avtodomov, idr. potem je potrebno
nadaljevati pripravo prostorskih aktov in prostora ter za te namene zagotoviti sredstva
za nadaljevanje izgradnje obrtne cone Cikava, začetek gradnje tretje razvojne osi in
priprava prostorskih aktov za potrebe razvoja delujočih gospodarskih subjektov, ki
izkaţejo interes.
S tem bomo ohranjali dobre kazalce regijskega gospodarstva in gospodarsko dinamiko,
nizko stopnjo brezposelnosti, krepili uspešna podjetja, kot pomemben delodajalec in
kontejner znanja, razvili potenciale za veliko bivalno kakovost. S tem podpremo razvojne
aktivnosti za trajno utrjevanje krepitve mesta kot gospodarskega središča in zagotovimo:
- povečanje gospodarske učinkovitosti in uspešnosti,
- ustvarjanje novih kvalitetnih delovnih mest,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti,
- hitrejši in enakomernejši razvoj z vključevanjem območij, ki zaostajajo v
- razvoj prijaznega podpornega okolja za podjetništvo in podjetniške infrastrukture,
- zagotavljanje trajnostnega razvoja.
Predlagamo sledeča sredstva po proračunskih postavkah:
• priprava prostorskih aktov za potrebe širitve in razvoja delujočih gospodarskih subjektov
- 250.000 EUR
Stališče ţupana in OU:
Mestna občina Novo mesto je v predlogih proračunov za leti 2016 in 2017
zagotovila sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev OPN, s katerim bodo
dodatne preverjene in po potrebi usklajene površine za razvoj gospodarskih
dejavnosti. Trenutno je na območju občine zadosti stavbnih površin za razvoj
gospodarskih dejavnosti, tudi takšnih, za katere je ţe sprejet izvedbeni prostorski
akt.
• 23 17 062 020 ZN Cikava - sredstva v višini 200.000 EUR
Stališče ţupana in OU:
Območje ZN Cikava je po površini največja cona na območju občine, zato je
strošek njene komunalne opreme visok. Prednost dajemo tistim delom
gospodarske cone, kjer investitorji izrazijo namero razvoja gospodarskih
dejavnosti na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju z Mestno občino Novo
mesto.
• dokumentacija za dokončanje projekta 3.ravojne osi z vidika nalog lokalne skupnosti 150.000 EUR.
Stališče ţupana in OU:
Mestna občina Novo mesto vzpodbuja Ministrstvo za infrastrukturo, da prioritetno
izvede naloţbo v tretjo razvojno os. Zato je ministrstvo Mestno občino Novo
19

mesto ţe obvestilo, da bo projekt gradnje hitre ceste po vzhodni strani Novega
mesta, katerega prvi odsek načrtovane drţavne cesto od AC A2 Ljubljana Obreţje pri Novem mestu do priključka Maline prenesen v izvajanje DARS-u. V
Operativnem programu 2014 – 2020 so zagotovljena sofinancerska sredstva
kohezijskega sklada EU za prvi odsek dolţine 5,2 km od zahodnega priključka
AC Novo mesto do Revoza vključno s povezovalno Šentjoško cesto. DARS
pripravlja izvedbo naloţbe, ki bo konkretizirana glede finančne konstrukcije in
terminske izvedbe po potrditvi poroštvenega zakona, ki ga bo predvidoma v letu
2016 sprejel Drţavni zbor RS. Mestna občina Novo mesto bo v sklopu investicije
izvedla nekatere ureditve lokalnega pomena (površine za pešce in kolesarje),
vendar je v času priprave proračuna terminski načrt, način delitve stroškov in
ocenjena višina potrebnih sredstev še neznana.
2. Trajni projekt razvoja in vrnitve ţivljenja v mestno jedro:
Začne se s prenovo Glavnega trga in Rozmanove ulice. Sredstva za začetek
prenove Glavnega trga v Novem mestu so prenizka - predlagamo zagotovitev
investicijskih sredstev v višini 3 MIO EUR.
V načrtu razvojnih programov 2016 - 2020 so predvidena dokaj nizka zagonska
sredstva za prenovo mestnega jedra - do 2017 - MO NM prispeva 182.000 in 303.000
eur
S prenovo Glavnega trga v Novem mestu bodo dani pogoji za:
- zagotavljanje dnevnega dogajanje v centru mesta, trţnico, sejemski dnevi,
- povezava s kulturnimi, turističnimi, gostinskimi in športnimi dogodki,
- zagotavljanje potrebne podjetniške, prometne in inovacijske infrastrukture,
- razvoj raznovrstnih dejavnosti in spodbujanje kroţne ekonomije,
- prodaja ekološko pridelane hrane in izdelkov domače obrti,
- ustvarjanje pogojev za razvoj gostinske dejavnosti - zlasti s prehrano ,
- ustvarjanje pogojev in organiziranje dogodkov, h katerim se pritegne in povabi kulturne
in športne organizacije, društva, domača, iz sosednjih občin in tujine,
- prednost peš in kolesarskega prometa v centru mesta,
- omogočeni pogoje za razvijanje festivalov in prireditev s tradicijo.
- vrnitev mladih v center Novega mesta,
- zagotoviti prostore za klubsko dejavnost, ki bo zajela interesno in glasbeno delovanje,
- mlade povezati s turizmom in kulturo.
Omogočen trajnostni razvoj turizma, turizma v povezavi s kulturo, ki obsega in razvija:
- MO Novo mesto prevzeme vlogo povezovalca med obstoječimi in novimi turističnimi
projekti, dejavnostmi, prenočitvenimi kapacitetami, zdravilišči, agencijami, gostinstvom, ...
- Osrednja turistična točka je staro mestno jedro Novega mesta.
Trenutni predlogi predvidenega investiranja v navedene namene so ţaljivi za
Novomeščane.
Stališče ţupana in OU:
Iz vidika oţivljanja mestnega jedra so v predlogu proračuna ţe na novo
zagotovljena sredstva predvsem na področju sofinanciranja najemnin tudi v
mestnem jedru, prav tako pa so povišana sredstva za organizacijo prireditev in
podporo producentom najrazličnejših prireditev v MONM s poudarkom na
produkcijah v mestnem jedru.
Projekt ureditev mestnega jedra obsega območje od kriţišča Kandijske ceste,
Glavni trg, Rozmanovo ulico, do mestnih vrat pri Knjiţnici Mirana Jarca. Iz vidika
investicije so v predlogu proračunov za leti 2016 in 2017 zagotovljena zadostna
sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije (v 2016, po
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zaključenem javnem natečaju) ter za pričetek gradbenega dela prenove
Glavnega trga (ţe pridobljeno gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo).
Niţja zagonska sredstva v letu 2016 so predvidena iz razloga, ker v tem trenutku
instrument celostnih teritorialnih naloţb (CTN) pravno še ni dokončno dorečen,
zato občina nima dokončnih informacij o dinamiki in načinu črpanja sredstev
namenjenih TUS.
3. Novo mesto je šolsko in študijsko središče JV Slovenije, predlagatelj proračuna
pa zniţuje financiranje izobraţevanja
- Pri odhodkih za izobraţevanje se višina iz 2.251.389,00 EUR za leto 2014 in ob
veljavnem proračunu 2.232.492,00 EUR, zaradi predvidenega zvišanja plač zaposlenih
dejansko zniţuje na 2.135.150,00 EUR v letu 2016 in na 2.125.750 EUR v letu 2017.
Stališče ţupana in OU:
Na področju izobraţevanja MONM ne financira plač. Sredstva se zniţujejo na
postavki RIC – najemnina.
4. Novo mesto kot športno središče JV Slovenije
Za šport se navidezno povečajo postavke od realizacije 2014 v višini 1.067.384,00 EUR,
na proračun za leto 2016 in 2017 na 1.116.670,00 EUR, kar pa bodo pobrale zvišane
plače.
Stališče ţupana in OU:
-

Na področju športa ostanejo sredstva na istem nivoju kot v letu 2015, razen:
Plače 6 trenerjev, zaposlenih v Agenciji za šport, zagotovili dodatna sredstva,
Bazen OŠ Grm – povečana sredstva pri materialnih stroških, ki jih bomo uporabili
v nujnih primerih, kot je npr. zamenjava kotla, ki je zelo dotrajan,
Kakovostni šport – na zahtevo Športne zveze Novo mesto smo povečali sredstva
za 15.000,00 EUR. Postavka je del javnega razpisa za športna društva.

5. Novo mesto kot kulturno središče JV Slovenije
Za kulturo se sredstva in realizacija 2014 v višini 1.910.198,00 EUR navidezno poveča
na 1.937.033,00 EUR 1. 2016 in 1.931.033 v letu 2017. Zvišane plače bodo zajedle v ţe
tako oskubljeni program kulturnih institucij.
Stališče ţupana in OU:
V letu 2015 so se sredstva na javnih razpisih ter delovanje nevladnih organizacij
zvišala za 30 odstotkov. To raven sofinanciranja ohranjamo tudi v letih 2016 in
2017. Sprememba je le v tem, da so določene večje prireditve in festivali, ki
potekajo v mestnem jedru opredeljene znotraj proračunske postavke 01 016016
Dogodki – organizacija in sodelovanje (npr. Novomeški poletni večeri, Festival
Rudi Potepuški, Festival Jazzinty in dr.).
6. Mladi v Novem mestu so iz leta v leto na slabšem
Interesne dejavnosti mladih se iz realizacije iz leta 2014 od 107.355,00 EUR zniţajo na
104.400,00 EUR v 2016 in 2017. Nikjer ni postavke za direktne štipendije nadarjenim za
študij v tujini, nobenega podpiranja ali subvencioniranja najemnin, bivanja v dijaških in
študentskih domovih za mlade druţine ali mamice
Stališče ţupana in OU:
Dodatna sredstva za mlade poleg področja mladine se načrtujejo na področju
izobraţevanja in sicer na proračunski postavki Štipendije. V okviru tega programa
so zagotovljena sredstva za dijake oz. študente (štipendiranje in sofinanciranje
šolnin za nadarjene dijake in študente). Na ta način ţelimo pomagati najbolj
nadarjenim, po drugi strani pa dati spodbudo študentom, ki se izobraţujejo za
poklice, ki jih v občini primanjkuje oziroma so perspektivni za občino. Sredstva
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znašajo za leto 2016 - 4.000 eur in za leto 2017 - 12.000 eur. Ravno tako v obeh
letih sofinanciramo štipendijsko shemo, ki jo izvaja RC v višini 11.000 EUR. MO
NM ţe subvencionira najemnine prejemnikom socialne pomoči med katerimi so
tudi mladi. Odločbe za upravičenost subvencioniranja glede na socialno stanje
osebe izdaja CSD Novo mesto.
7. Razvoj in podjetništvo
Občina pozablja, katere so njene temeljne naloge:
Razvojni projekti in podjetništvo se od 158.150,00 EUR v letu 2014, 172.357 v 2015
zniţuje na 85.431,00 EUR v 2016 in 2017.
Stališče ţupana in OU:
Sredstva na postavkah za leto 2016 in 2017 so primerljiva sredstvom dejanske
realizacije v predhodnih letih. Razlika, ki je predmet predloga, pa je nastala
zaradi likvidnostnega zamika poplačila obveznosti iz predhodnega leta.
8. Turizem
Za turizem se od 273.186,00 EUR v letu 2014 zniţuje na 97.100,00 EUR.
Stališče ţupana in OU:
Glede na sprejem odloka o ukinitvi Zavoda za turizem se zniţanje stroškov
odraţa predvsem na račun plač zaposlenim ter materialnih stroškov. Nekatere
programe ohranjamo, podpora producentom v MONM, ki jo je nekoč nudil Zavod
za turizem pa se z še več razpoloţljivimi sredstvi ohranja na postavki Dogodki –
organizacija in sodelovanje.
9. Stanovanjsko gospodarstvo
Stanovanjsko gospodarstvo se od 229.674,00 EUR 2014, 245.964 EUR 2015 zniţuje na
33% na 82.100,00 EUR 2016 in enako 2017. Torej - nobene podpore stanovanjski
gradnji, socialnim stanovanjem, ne mladim druţinam, ne mestu ne primestnim krajevnim
skupnostim in ne povečanju glavarine skozi nove naseljence.
Stališče ţupana in OU:
Pojasniti moramo, da so bila doslej sredstva za subvencioniranje neprofitnih in
profitnih najemnin načrtovana v programu Spodbujanje stanovanjske gradnje
(1605), sedaj pa se v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov le te uvrstili na področje socialnega varstva na področje izvajanja
programov socialnega varstva (2004) na proračunsko postavko 08109014
Subvencije stanarin. Iz navedenega je razvidno, da se sredstva za stanovanjsko
gospodarstvo niso zmanjšala, ampak so bila zgolj prerazporejena na pravilno
področje in v pravilni program.
10. Prostorsko načrtovanje
Prostorsko načrtovanje se od 111.972,00 EUR poveča na 508.000,00 EUR.
Stališče ţupana in OU:
Sredstva se povečujejo, ker MONM v letu 2016 prične z obseţnim projektom
sprememb in dopolnitev OPN. V načrtu je tudi priprava prostorskega akta za
romsko naselje Ţabjak, stroške javnih natečajev za ureditev mestnega jedra in
brvi v Irči vasi.
11. Investicije
Investicijski odhodki pa se od 8.210.833,00 EUR zvišujejo na 26.117.115,00 EUR.
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Viri pa so nerealne ţelje in ne dejanska vizija in znanje. Poudarek je na novogradnjah,
medtem, ko nam obstoječa infrastruktura razpada.
Potrebno je popraviti infrastrukturo in zagotoviti vire (npr. Pločnik Ljubljanska cesta predstavlja resno nevarnost za vse udeleţence v cestnem in ţeleţniškem prometu, saj
se lahko vsak trenutek poruši (slika); Mirnopeška cesta - glavna prometna povezava do
nosilcev gospodarstva v Novem mestu (Adria, Obrtna cona Livada, BTC terminali Češča
vas) je popolnoma razpadla. Ţe v lanskem letu je bila dana obljuba, kar kaţe na odnos
občinske uprave do novomeškega gospodarstva. Šmihelski most - Vsako leto po
spomladanski odjugi in v času jesenskega deţevja zacveti. Nujno je izvesti temeljiti
sanacijo z zamenjavo izolacije.
Z obstoječimi popravili, ki niso poceni se sanirajo samo površinske poškodbe, medtem,
ko se dela nepopravljiva škoda na betonski konstrukciji objekta.)
Predlagamo, da se pri investicijah upoštevajo dejanske prioritete ne pa predvolilne
obljube.
Stališče ţupana in OU:
Investicijski odhodki se bistveno povečujejo na račun investicije Hidravlične
izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske, povečujejo pa se tudi zaradi pričetka
finančnega izvajanja nove finančne perspektive 2014-2020.
Sanacija pločnika ob Ljubljanski cesti bo izvedena v okviru postavke za
preplastitev občinskih cest. Tudi sicer se obstoječa infrastruktura, ki je dotrajana
praviloma prenovi z ukrepi rednega in investicijskega vzdrţevanja in ne z
investicijskimi sredstvi proračuna.
Mirnopeška cesta je drţavna cesta, ki do kriţišča s Straško cesto, ki napaja
gospodarske druţbe Adria, Obrtno cono Livada, BTC terminali Češča vas ter
druge gospodarske druţbe v tem delu mesta, je kakovostna, ker je bila grajena
nedavno. Problematični del je odsek Straške ceste, za katerega pa so sredstva
predvidena v predlogih proračunov za leti 2016 in 2017.
12. Zakaj medobčinsko povezovanje, če se stroški povečujejo?
Medobčinski inšpektorat bo stal 300.000,00 EUR (kjer bo potem prihranek?).
Stališče ţupana in OU:
V polovici sredstev, ki jih bomo dobili povrnjene s strani drţave v letu 2017 in
2018 (obrazloţitev v posebnem delu proračunov 2016 in 2017).
13. Zniţati nepotrebne stroške
Predlagamo, da se manjkajoča sredstva vzamejo iz postavke, ki je doslej ni bilo in
pomeni nepotrebni strošek:
Občinska uprava pod 01016014 za informiranje in odnose z javnostmi postavlja v
proračunu 2016 in enako 2017 strošek 97.500,00 EUR in to zgolj za pisarniški material in
storitve, posebni material in storitve in za druge operativne odhodke.
Občinska uprava pod 01016016 ima za dogodke - organizacija in sodelovanje
predvideno povišanje v 2016 in 2017 na 390.000,00 EUR in 378.000 to zgolj za tekoče
transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 345.000,00 EUR in za druge
operativne odhodke 25.000,00 EUR ter pisarniški material in storitve v višini 16.000,00
EUR in drugi transferji posameznikom v višini 3.000,00 EUR. Glede na dosedanjo prakso
- v l. 2015 se je s pomočjo MO Novo mesto izven praznovanja 650 letnice Novega mesta
financiralo minimalno število dogodkov in z minimalnimi sredstvi, vemo pa da se da z
varčevanjem in zanosom organizatorjev narediti resen dogodek s proračunom 2.000
EUR (Noč nakupov). Ker ni vzpostavljene politike razvoja turizma, gospodarstva,
mestnega jedra, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja , ker se postavljene
politike razvoja mladih ne drţimo, ker je pogodbeno postavljen mestni manager, ki bi
moral biti glede na naravo dela zaposlen, predlagamo, da se sredstva ohranijo, da pa se
navedena postavka prepusti Občinskemu svetu in komisiji za medobčinsko in
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mednarodno sodelovanje in da ta s pravnimi akti in s transparentnimi merili odloča o
porabi.
Pod 01016017 stroški ob 650-obletnici ustanovitve Novega mesta so predvideni stroški v
višini 80.000,00 EUR, kar zadošča.
Stališče ţupana in OU:
Pobuda ni sprejeta. Kabinet ţupana se je ob pripravi proračunov za leti 2016 in
2017 lotil poenostavitve in krčenja obsega proračunskih postavk. Tako pod
skupno postavko Informiranje in odnosi z javnostmi uvršča tako porabo sredstev
s strani informiranja, odnosov z javnostmi, oglaševanja kot podporo dogodkom
ter informacijskim kampanjam. V obrazloţitvah najdete tudi dejstvo, da se iz te
postavke pokrivajo stroški izvedbe občinskega glasila Novo mesto. Pod zdruţeno
postavko Dogodki – organizacija in sodelovanje se predvideva tako stroške za
organizacijo dogodkov v izključni organizaciji MONM (občinski praznik, sprejem
prostovoljcev, spominski dnevi itd.) ter transferji za podporo producentom v
MONM, ki so bili v preteklosti sofinancirani iz številnih postavk. Prav tako bodo vir
podpore iz te postavke imeli tudi tisti producenti, ki so sodelovali z Zavodom za
turizem, ter tudi vsi tisti, ki se bodo še naprej trudili z dogodki za oţivljanje
mestnega jedra, ki jih bo MONM podpirala tako kot do sedaj.
Občinski svet in s tem Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje
nima izvršilne pristojnosti, skrbniki posameznih postavk so tako lahko izključno
zaposleni v občinski upravi.
14. medobčinsko in mednarodno sodelovanje
Pod 01016002 - medobčinsko in mednarodno sodelovanje se realizacija v višini
14.139,00 EUR v letu 2014 in ob proračunu 23.000,00 EUR za leto 2015 se v 2016 in
2017 zviša na 33.500,00 EUR in tudi tu je zvišanje za tekoče transfere neprofitnim
organizacijam in ustanovam, kar podpiramo.
Stališče ţupana in OU:
Se strinjamo z navedenim.
15. informiranje in odnosi z javnostjo
Pod 01016003 - informiranje in odnosi z javnostjo, je od realizacije v letu 2014 75.068,00
EUR, sedaj je predvideno, da ne bo nobenih stroškov. Sklepamo, da se je navedena
postavka prenesla drugam in sprašujemo kam.
Stališče ţupana in OU:
Postavka ostaja in je ne premikamo nikamor. Vključuje sredstva za informiranje,
odnose z javnostmi, oglaševanje kot podporo dogodkom ter informacijskim
kampanjam. V obrazloţitvah najdete tudi dejstvo, da se iz te postavke pokrivajo
stroški izvedbe občinskega glasila Novo mesto.
16. Pokroviteljstva, dogodki, glasilo - jih ne bo po predlogu proračuna
Pod 01016004 - pokroviteljstva, ne bo nobenih stroškov (v letu 2014 65.995,00 EUR).
Pod 01016005 - dogodki - organizacija in sodelovanje, je bilo porabljeno leta 2014 99.266,00 EUR, v letu 2016 ni predvidenih nič stroškov.
Na postavki 01016010 - stroški ob 650-obletnici ustanovitve Novega mesta so bili v
proračunu za leto 2015 430.000,00 EUR, sedaj ni predvidenih nič stroškov, s tem, da pa
je postavka 80.000,00 EUR zgoraj.
Pod 01016012 - za glasilo občine, je bilo predvidenih v letu 2015 40.000,00 EUR, v letu
2016 ni predvidenih posebnih stroškov.
Pod 01084003 - za podporo ostalim društvom, je bilo v letu 2014 39.996,00 EUR, sedaj
pa je predvideno zniţanje na 25.000,00 EUR (tekoči transferji neprofitnim organizacijam
in ustanovam), kar ocenjujemo kot prenizko.
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Pod 08039004 - mediji in avdio vizualna kultura, je v letu 2014 predvidenih 40.000,00
EUR, v letu 2016 in 2017 nič.
Pod 01083001 - sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto je bilo v letu
2014 40.000,00 EUR, v letu 2016 ni predvidenih stroškov financiranja. Če MO Novo
mesto odpoveduje objavam na lokalni TV, je to slabo.
Stališče ţupana in OU:
Vse navedene aktivnosti ostajajo v proračunih za leti 2016 in 2017, najdete ji v
obrazloţitvah postavk, ki se veţejo na proračunskega uporabnika Ţupan. Kar se
tiče sofinanciranja TV Novo mesto, le-tega ne ukinjamo, celo razširjamo krog
upravičencev za sredstva in povišujemo sredstva. Pri tem smo se s ciljem
podpreti lokalni/regionalni medijski prostor, zgledovali po medijskem razpisu
Ministrstva RS za kulturo.
19 - postavka 2000 - občinski svet:
- Pod 01019001 je za dejavnost občinskega sveta predvideno zvišanje od 86.597,00
EUR v letu 2014 na 225.505,00 EUR. Glavno povišanje je iz naslova delovanja svetniških
skupin in financiranja političnih strank. Menimo, da gre tu za napako ali ne
transparentnost, ker so bile v letu 2014 financirane politične stranke.
- Pod 04019001 - vodenje kadrovskih zadev, je predvideno kot nova postavka za
15.405,00 EUR letno.
- Pod 01019001 - dejavnost občinskega sveta, je bil evidentiran strošek v letu 2014
17.164,00 EUR, sedaj pa ni predvideno ničesar.
- Pod 04039003 - razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem je predvidenih
90.000,00 EUR letno stroškov.
- Pod 01013312 so za stroške upravnih postopkov predvideni letni stroški v višini
90.000,00 EUR.
- Pod 01011113 - delovanje svetniških skupin, je bilo v letu 2014 predvidenih 20.995,00
EUR, leta 2015 81.000,00 EUR, sedaj pa ni predvideno nič, kar je ne transparentno, saj
se je postavka samo premestila.
- Pod 01011101 - plače in drugi prejemki zaposlenih, je od realizacije 2014 2.512.108,00
EUR predvideno zvišanje na 2.649.373,00 EUR.
- Pod 01084001 - financiranje političnih strank, je bilo v letu 2014 - 97.407,00 EUR, sedaj
pa ni predvidenih nič, ker je spet spremenjena postavka.
- Pod 01084002 - novoletna obdaritev otrok, je bila v letu 2014 16.000,00 EUR, sedaj pa
ni predvideno nič, kar je nespremenljivo. Gre za dolgoletno tradicijo, obdaritvi pa
prispevajo vsi.
Stališče ţupana in OU:
Vse navedene postavke so ob prenovi proračuna in prehoda na upoštevanje
predpisanih programskih klasifikacije našle svoje mesto v drugih sklopih.
Kar se tiče novoletne obdaritve otrok jo ohranjamo, najti jo je moţno v postavki
Dogodki – organizacija in sodelovanje.
20. Visokošolsko izobraţevanje - univerza
- Pod 09049002 - visokošolsko izobraţevanje je v letu 2014 88.208,00 EUR, v letu 2015
105.000,00 EUR in v letu 2016 105.000,00 EUR.
- Pod 03094103 - razvoj univerzitetnega prostora Novo mesto vsako leto - 105.000,00
EUR.
- Pod 03098001 - posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij v višini
11.000,00 EUR, kar je odločno prenizko. Smo verjetno edina občina , da ne
podeljujemo štipendij mladim študentkam in študentom.
Stališče ţupana in OU:
Štipendije so planirane.
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21. Ostalo
- Pod 04081018 - športne prireditve, v letu 2014 142.626,00 EUR, se zniţujejo na sedaj
103.000,00 EUR v 2016, 2017.
- Pod 08059002 - programi za mladino, v letu 2014 316.954,00 EUR, v letu 2016 in 2017
se zvišujejo na 443.200,00 EUR, kar podpiramo.
Stališče ţupana in OU:
Sredstva v višini cca 30.000,00 EUR so bila v letu 2014 prerazporejena na
proračunsko postavko Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, saj je to področje ena od prioritet Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji; polovica sredstev na javnem razpisu na področju
športa naj bi bila namenjena športni vzgoji otrok in mladine (prostočasni ali
tekmovalni), kjer poleg vadbe lokalna skupnost sofinancira še strokovne delavce,
ki so zelo pomembni za izvajanje kakovostne vadbe mlajših kategorij. Na
področju športa objektivno ni toliko prireditev, da bi potrebovali sredstva v taki
višini, sedanja višina sredstev v tem trenutku zadostuje za izvedbo mednarodnih
in lokalnih športnih prireditev.
Proračun za leti 2016 in 2017 je pripravljen v novem programu, v novi obliki.
Tukaj gre za napačno programsko umestitev podprogramov za mladino, saj gre
dejansko za podprograme za mladino na področju športa (trenerji, prostočasna
športna vzgoja, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport). Zadeva je v 2. branju urejena in pravilno umeščena.
22. Kultura podrobno:
- Pod 0829001 - nepremična kulturna dediščina - ohranjanje 15.000,00 EUR.
- Pod 08039001 - knjiţničarstvo in zaloţništvo - zniţanje 875.905,00 EUR v letu 2014
na 824.433,00 EUR v 2016 in 2017.
- Pod 08039004 - mediji in avdio vizualna kultura 60.000,00 EUR.
- Pod 05083001 - sofinanciranje medijev v višini 60.000,00 EUR.
- Pod 05082002 - Kulturni center Janeza Trdine, zniţanje od 257.868,00 EUR na
246.000,00 EUR v 2016 in 240.000 v 2017.
- Pod 05082003 - Dolenjski muzej, zniţanje od 149.777,00 EUR na 147.000,00 EUR v
2016, 2017.
- Pod 05082018 - Anton Podbevšek Teater, zniţanje od 409.934,00 EUR na 394.000,00
EUR v 2016, 2017.
- Pod 05082020 - novomeški likovni dnevi, v letu 2014 6.000,00 EUR, sedaj nič.
- Pod 05084001 - programi na področju kulture, v letu 2014 20.000,00 EUR, sedaj
55.000,00 EUR (tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam).
- Pod 05084002 - revija Rast, v letu 2014 13.000,00 EUR, v letu 2016 27.000,00 EUR,
kar podpiramo.
- Pod 05084003 - redno delo kulturnih društev, v letu 2014 - 41.740,00 EUR, v letu 2016
in 2017 - 70.000,00 EUR.
- Pod 05084004 - programi v javnem interesu, v letu 2014 32.683,00 EUR, sedaj nič.
- Pod 05084006 - projekti na področju kulture, 27.738,00 EUR v letu 2014, sedaj
40.000,00 EUR v 2016, 2017.
- Pod 05084010 - novomeški poletni večeri, v letu 2014 19.000,00 EUR, sedaj nič, kar
seveda odločno grajamo. Upamo, da ne ukinjamo edini poletni festival v Novem mestu!
- Pod 05084011 - programi zasebnih zavodov v javnem interesu, v letu 2014 30.056,00 EUR, sedaj nič.
- Pod 05086003 - arheološki izkopi - Kapiteljska njiva, v letu 2014 6.000,00 EUR, sedaj
nič. Zmanjševanje financiranja ne gre skupaj s predvidenimi investicijami, ki bodo
zagotovo zahtevale povečano financiranje same dejavnosti.
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Razvoj kulture temelji na prepoznavanju, vrednotenju in spodbujanju kulturno
zgodovinskih doseţkov, varovanje kulturnih obeleţij, poveţe kulturo s turizmom in
razvojem mestnega jedra in predlagano sledeče rešitve:
Zaradi zagotavljanja razvoja dejavnosti, širitve preko meja občine in mednarodnega
sodelovanja in uveljavljanja kulture ustanov predlagamo povečanje proračunskih postavk
za vse kulturne institucije in kulturo mladih za 10% in povišanje postavk vezanih
na prireditve:
• Za gledališča sodobne umetnosti in art kina v javnem zavodu Anton Podbevšek Teater
in njegovo včlanitev v mednarodne gledališke povezave in nastopanje izven meja
Slovenije,
• v Dolenjskem muzeju se omogoči pogoje za razširitev razstavnih prostorov, zlasti za
predstavitev arheološke dediščine, nadaljevanje del na ureditvi arheološkega muzeja na
prostem na Marofu,
• Knjiţnici Mirana Jarca Novo mesto omogoči nadaljevanja zaključnih del za dokončanje
prostorov in stalno odprtost.
• KC Janeza Trdine omogočiti pogoje za razširitev dejavnosti zlasti na več lokacijah in v
poletnem času in v starem mestnem jedru,
• razvijanja alternativne kulture in kulture mladih,
• razvijanje zaloţbene dejavnosti,
• organiziranja novomeških poletnih večerov in ponavljajočih se prireditev,
Poleg posameznih proračunskih postavk navedenih institucij predlagamo tudi
vzpostavitev oz. povišanje proračunske postavke:
Mediji in avdiovizualna kultura - sofinanciranje programa TV Novo mesto povišanje od
40.000 v 2015 na 50.000 EUR v 2016, 2017 in za druge kulturne institucije enako letno
50.000 EUR.
Stališče ţupana in OU:
Predlogi so delno upoštevani. Plače in prispevki v javnih zavodih se zvišajo za 2
odstotka. Sredstva na javnih razpisih so se zvišala za 30 odstotkov v letu 2015 in
so ohranjena na enaki ravni, razen v delu, ki je prerazporejen na proračunsko
postavko 01 016016 Dogodki – organizacija in sodelovanje. Na tej postavki je
načrtovano sofinanciranje večjih kulturnih prireditev in festivalov, ki potekajo v
mestnem jedru (05084010 Novomeški poletni večeri so 0, ker je prireditev
upoštevana na 01 016016 Dogodki – organizacija in sodelovanje). Proračunske
postavke na katerih niso načrtovana sredstva so smiselno zdruţene (npr.
05084004 Programi v javnem interesu s proračunsko postavko 05084003 Redno
delo kulturnih društev, 05084011 - programi zasebnih zavodov v javnem interesu
sodijo v 05 084001 Programe na področju kulture, proračunski postavki
05086003 - arheološki izkopi - Kapiteljska njiva in 05082020 - novomeški likovni
dnevi so upoštevani pri proračunski postavki 05 082003 Dolenjski muzej in tudi
konto, na katerem so načrtovana arheološka izkopavanja je zvišan iz 6.000 EUR
na 10.000 EUR). V kontekstu oţivljanja mestnega jedra KC Janeza Trdine
razširja dejavnost tudi na lokacije izven objekta na Glavni trg, Muzejske vrtove,
Glasbeno šolo Marjana Kozine (Festival Sem glasba, sem mesto, Festival
Jazzinty z delavnicami in abonmajem). Zaloţniška dejavnost je upoštevana v
okviru razpisa za Revijo Rast, zaloţniškega programa v okviru programskega in
projektnega razpisa). V letih 2016 in 2017 je načrtovan medijski razpis za različne
medije (audio vizualne, tiskane, spletne). Na proračunski postavki za TV Novo
mesto ni načrtovanih sredstev.
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23. Turizem:
- Pod 14039002 - spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, prej 273.186,00 EUR,
sedaj komaj 97.100,00 EUR.
Stališče ţupana in OU:
Glej odgovor pod točko 8.
24. Arhitektura, stavbna dediščina, stanovanjska gradnja in urejanje prostora, TUS:
- Pod 1605 - spodbujanje stanovanjske gradnje, v letu 2014 - 229.674,00 EUR, sedaj
42.100,00 EUR letno.
Pod 40019 - občinska uprava - urejanje prostora, v letu 2014 111.972,00 EUR,
sedaj 508.000,00 EUR. Ker je to povezano s projektiranjem mestnega jedra, to
podpiramo.
Nepotreben strošek in zapravljanje denarja je postavka:
Pod 19062004 - mestno jedro, študije o izvedljivosti projektov projektne
dokumentacije, v višini 53.000,00 EUR, letno
Pod 09062005 - študije, projekti, v višini 87.000,00 EUR, letno, zato predlagamo
umik.
Pod 19062008 - priprava projektov za izvedbeni načrt za izvajanje TUS, v višini
20.000 - 2015, 2016 - 70.000,00 EUR , v letu 2017 - 30.000
Za varovanje arhitekturne in kulturne dediščine povezane s sakralnimi objekti, njihovimi
vsebinami- 200.000 eur.
Stališče ţupana in OU:
Glede stanovanjske gradnje vso v predhodnem stališču ţe pojasnili, da so
sredstva za stanovanjsko gospodarstvo niso zmanjšala, ampak so bila zgolj
prerazporejena na pravilno področje in v pravilni program.
Sredstva namenjena študijam in projektom v mestnem jedru ter sredstva
namenjena pripravi projektov za izvedbeni načrt za izvajanje TUS so ključna
sredstva za pripravo manjših projektov namenjenih doseganjih ciljev trajnostnega
urbanega razvoja in razvoja historičnega mestnega jedra. Večina teh projektov
bo oblikovana na podlagi javnih pobud, ravno tako pa bomo preko njih
zagotavljali prijavo za črpanje evropskih sredstev.
25. Šport - podrobno
Športu se dejansko namenja nekoliko več sredstev, zlasti za šport mladih. Za razvoj
športa podpiramo povečanje postavke za 10% glede na leto 2014, sredstva pa se
namenijo
- krepitev delovanja Agencije za šport in preko nje podpiranje rekreativnega in
vrhunskega športa in zgraditev ter vzdrţevanje športnih objektov,
- šport otrok in mladostnikov - šport in preţivljanje prostega časa preko počitnic,
dopustov,
- sofinanciranje organiziranega rekreativnega športa in zdravju preventivne rekreacije,
- ureditev tekaških in rekreativnih površin - na stadionu in naravnem okolju - Portoval,
Ragov log, Marof, Gorjanci, ... ,
- ustvarjanje pogojev za pešačenje in kolesarjenje.
Stališče ţupana in OU:
Področje prostočasne vzgoje otrok in mladine in športne vzgoje otrok in mladine
je ena od prioritet Nacionalnega programa športa in posledično tudi naše lokalne
skupnosti. Zato smo na postavko Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport prerazporedili sredstva s postavke Kakovostni šport
in s postavke Športne prireditve (v letu 2014). Poleg tega so sredstva povečana
na postavkah:
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-

Plače 6 trenerjev, zaposlenih v Agenciji za šport,
Bazen OŠ Grm – povečana sredstva pri materialnih stroških, ki jih bomo uporabili
v nujnih primerih, kot je npr. zamenjava kotla, ki je zelo dotrajan,

-

Kakovostni šport – na zahtevo Športne zveze Novo mesto smo povečali sredstva
za 15.000,00 EUR. Postavka je del javnega razpis za športna društva.
Gozd Portoval je v zasebni lasti, soglasja za ureditev tekaško sprehajalne steze
od večine lastnikov nismo uspeli pridobiti. Kljub temu bomo za igriščem z umetno
travo namestili obvestilno tablo s podatki o tekaški stezi in vsaj dve napravi za
telovadbo.

26. Športni park Portoval
- dokončanje nogometnega in atletskega stadiona in vsaj ene tribune z načrtovanim 25 m
bazenom. Predlagamo aktivno sodelovanje s potencialnimi sofinancerji...(zasebniki,
fundacijo za šport...).
Stališče ţupana in OU:
Predlog o aktivnem sodelovanju bomo upoštevali.
27. Izgradnja počivališča za avtodome v okviru športno rekreacijskega centra
Portovald
Mednarodne raziskave kaţejo, da tovrstni turizem narašča iz leta v leto. V Sloveniji je
sicer nekaj počivališč za avtodome vendar so ta v sklopu avtokampov. Od večjih mest pa
nobeno ne ponuja počivališča za avtodome.
Novo mesto ima idealno lokacijo za razvoj tovrstnega turizma, saj leţi neposredno ob
avtocesti. Z ureditvijo počivališča v Portovaldu lahko turistom ponudimo obilo športnih in
kulturnih aktivnosti. Nastanitev ob reki Krki s pogledom na Kapitelj, omogoča sprehode
do starega mestnega jedra, voţnjo po Krki, ribolov, novo kopališče, rekreacijo..
Prednost lokacije Portovald je, da je vsa infrastruktura ţe urejena zaradi česar bi bili
stroški izgradnje minimalni. Ravno tako je večina zemljišča ţe v lasti Mestne občine Novo
mesto. Turistu omogoča nastanitev v naravi in v mestu obenem.
V Portovaldu je kar nekaj lokacij primernih za izgradnjo počivališča. Eden od njih je
zelenica v obračališču za avtobuse. Na zelenici so ţe obstoječe elektro omarice,
potrebno je urediti samo plato, ter poskrbeti za sanitarije in vodo.
Ocenjujemo, da bi stroški projekta za izgradnjo cca 10 počivališč znašali max. 50.000,00
EUR.
Gre za projekt, ki bi močno pripomogel k prepoznavnosti Novega mesta v Evropskem
merilu, ter imel tudi ekonomske učinke.
Stališče ţupana in OU:
Agencija za šport pripravlja projektno in investicijsko dokumentacija za ureditev
balinišča na Portovalu, ki obsega tudi ureditve spremljajočih dejavnosti, med
drugim tudi prostora za avtodome. Gradbeno dovoljenje za projekt je pridobljeno.
Občina pobudo sprejema in bo projekt uvrstila v Načrt razvojnih projektov.
28. Ureditev sprehajalnih poti in kolesarskih poti z namenom zagotovit trajnostno
mobilnost - nameni se 500.000 EUR in pridobijo EU sredstva.
Stališče ţupana in OU:
Predlog je ţe upoštevan, saj je v predlogu proračunov za leti 2016 in 2017
predvidenih celo več sredstev od predlaganih 500.000 EUR. sredstva
29. Sofinanciranje namenjeno nevladnim in neprofitnim organizacijam, zlasti
humanitarnim in kulturnim društvom ter organizacijam civilne druţbe z zagotavljanjem
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pogojev in prostorov za njihovo delovanje ter medkulturni dialog podpiramo. Predlagamo
sistemsko ureditev.
Stališče ţupana in OU:
Se strinjamo.
30. Druţbeno okolje
- ustvarjanje pogojev za enakopravnost, enakih moţnosti in medsebojno spoštovanje ter
človekovo dostojanstvo, strpnost, solidarnost, druţbeno vključenost, sočutje, poštenost,
zaupanje in transparentnost, medgeneracijsko sodelovanje ne glede na spol, starost,
itd.. Predlagamo projekt:
Varna voţnja za občane srednje generacije in starostnike
V zadnjem desetletju se je v Sloveniji cestna infrastruktura močno razvila. Posledica tega
so spremenjeni prometni tokovi, kot tudi način voţnje. Raziskave kaţejo, da kar 40%
voznikov ne pozna in obvladuje voţnje v kroţiščih, od tega je 90% voznikov starejših od
55 let.
Predlagamo, da se v proračunu namenijo sredstva za teoretični in praktično
izobraţevanje voznikov starejših od 55 let. Projekt se lahko izpelje v okviru avto šol, kjer
se vsem zainteresiranim ponudi ena ura teoretičnega predavanja ter ura voţnje.
Ocenjujemo, da bi stroški projekta v primeru, da se ga udeleţi 1000 voznikov proračun
bremenili za cca 40.000,00€. Projekt bi močno vplival na mobilnost in izboljšanje kvalitete
ţivljenja starejše generacije.
Stališče ţupana in OU:
Predlog zaradi pomanjkanja sredstev ni upoštevan
31. Razvijanje zdravstvenega varstva in socialnega skrbstva, oblik socialne
pomoči, varstva in pomoči invalidom ter zagotavljanje pogojev za vseţivljenjsko
učenje vseh občanov, razvijanje organizirane pomoči starejšim in pomoči potrebnim, v
Domu starejših občanov in drugih organiziranih oblikah in na domu. Sredstva ostanejo na
ravni zadnje spremembe proračuna za leto 2015, se pa bo višina morala prilagajati glede
na morebitno rast števila starejših, potrebnih sofinanciranja pomoči.
Stališče ţupana in OU:
Se strinjamo.
32. Okolje - izpolniti moramo zahteve EU glede ohranjanja, varstva okolja in skladnega
razvoja in zagotoviti popolnoma čisto in kvalitetno vodo- financiranje projekta Hidravlične
izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske, ki bo zagotovil čisto vodo - investicija je odobrena. Ker je projekt odobren in v teku ter zagotovljena pror. sredstva in sred.
sofinanciranja predlagamo, da se projekt aktivno in transparentno izvede oz. dokonča
glede na pridobljeno odločbo o napredku pa poroča na občinskem svetu.
Predlogi so odprti in smo pripravljeni na dialog. Tudi sami še preverjamo posamezne
rešitve in bomo morda predloge spremenili.
Borut Škerlj, vodja svetniške skupine SMC
Pripravili:
• Mateja Kovačič
• Mojca Špec Potočar
• Borut Škerlj

30

2. Predlogi svetniške skupine Gospodarsko aktivne stranke
V svetniški skupini GAS predlagamo, da bi morali zagotoviti več sredstev za izvajanje
izvirnih nalog občine, še posebej na področju cestnega gospodarstva, prometa,
kmetijstva, razvojnih projektov, podjetništva in turizma, kjer so s predlogom
proračuna predvidena velika zniţanja sredstev.
Naj še posebej izpostavimo naslednje:
1. Glede na stanje cest je nesprejemljivo, da se primerjalno sredstva za cestno
gospodarstvo zniţuje za več kot 17 % postavka 13045101. Potrebno bi bilo zagotoviti
vsaj nivo sredstev iz leta 2015
Stališče ţupana in OU:
Predlog se ne upošteva. Konec leta 2015 je bil na javnem razpisu izbran
izvajalec, ki je ponudil za okoli 10% niţje cene od sedanjih. Ob zniţanih cenah in
ob racionalnem izvajanju javne sluţbe bodo sredstva, ki so predlagana v
proračunu zadostovala za izvajanje dejavnosti.
2. Glede na stanje cest bi bilo potrebno zagotoviti za obe leti vsaj še 150.000 EUR na
postavki 2313045108 sanacije in preplastitve lokalnih cest.
Stališče ţupana in OU:
Predlog je delno upoštevan. Sredstva se povečujejo za 100.000 EUR za vsako
leto
3. Cesta Brusnice-Gabrje: Premalo sredstev za cesto skozi Brusnice. V letu 2017 mora
biti zaključena, dodati vsaj še 400.000 v leto 2017 (Rekonstrukcija ceste skozi Brusnice
je nujno potrebna saj je ena najbolj prometnih cest v MO Novo mesto. Cesta je tako
ozka, da se teţko srečata dve vozili, poleg tega nima pločnika, kar je vsak dan smrtna
groţnja osnovnošolcem, ki po tej cesti hodijo v OŠ Brusnice. V skladu s sporazumi in
aneksi med MO Novo mesto in KS Brusnice vezanih na Cerod bi morala biti
rekonstrukcija ceste v Brusnicah izvedena ţe najkasneje do 30.06.2012. In to neodvisno
od drţavnih sredstev).
Stališče ţupana in OU:
Predvidena je obnova dela drţavne ceste skozi naselje Velike Brusnice z
rekonstrukcijo ceste, ureditvijo pločnikov, javne razsvetljave, komunalne
infrastrukture in regulacija potoka. Projektna dokumentacija je pripravljena in
izvedeni odkupi zemljišč (razen odkup enega gospodarskega objekta). Pred
pričetkom obnove ceste je potrebna prestavitev zakristije pri cerkvi. V letu 2015 je
bila naročena novelacija projektne dokumentacije iz leta 2011, zaradi spremembe
zakonodaje, pridobivana so bila nova soglasja k projektnim rešitvam ter podana
vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja
se bo v letu 2016 izvedlo javno naročilo za izvajalca prestavitve zakristije, za kar
so v predlogu proračuna 2016 zagotovljena lastna sredstva MONM. Za obnovo
drţavne ceste skozi naselje Velike Brusnice pa je potreben podpis sporazuma
med MONM, Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za okolje in prostor o
prevzemanju obveznosti sofinanciranja za predmetno investicijo. Za pričetek
investicije ima MONM zagotovljena lastna sredstva tako v letu 2016 in 2017.
4. Kriţišče Rateţ – za leto 2006 nujno dodati vsaj še 50.000 EUR in pospešiti aktivnosti za
odkupe zemljišč in novelacijo projektov. Za leto 2017 dodati 500.000 EUR in zadevo
dokončati. (V skladu s sporazumi in aneksi med MO Novo mesto in KS Brusnice vezanih
na Cerod bi morala biti rekonstrukcija kriţišča na Rateţu izvedena ţe najkasneje do
30.06.2012. In to neodvisno od drţavnih sredstev)
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Stališče ţupana in OU:
MONM ima v letu 2016 zagotovljena lastna sredstva za novelacijo prometne
študije, ki bo podala podatke za dimenzioniranje kriţišča oz. potrdila projektirane
rešitve po ţe izdelanem projektu (zaključen in revidiran v letu 2007). Potrebni so
odkupi zemljišč in novelacija projektne dokumentacije ter soglasji. Glede na to,
da se ureja kriţišče na drţavni cesti, je pred samo izvedbo potrebno doseči
sporazum o prevzemanju obveznosti sofinanciranja predvidenih ureditev.
5. Šmihelska cesta je regionalna vpadnica v Novo mesto, kjer ni urejenih pločnikov.
Potrebno je dokončanje pločnika na Šmihelski cesti od Cerkve do uvoza za Vito, z
avtobusnim postajališčem in novo uvozno cesto za ulico Teţka voda, v skladu s
projektno dokumentacijo. Ureditev pločnikov na Šmihelski cesti od uvoza za Vito do
izvoza za Košenice v skladu s projektno dokumentacijo. Nadaljevanje izgradnje nove
Šmihelske oz. Ljubenske ceste v skladu s projektno dokumentacijo. Potrebno je
zagotoviti sredstva za celotno rekonstrukcijo.
Stališče ţupana in OU:
Rekonstrukcija Šmihelske ceste je vključena v predloga proračunov za leti 2016
in 2017. Pred samo izvedbo so potrebni odkupi zemljišč na odseku od priključka
Šukljetove ulice do kriţišča s Smrečnikovo ulico ter novelacija projektne
dokumentacije in soglasji. Odsek od priključka Šukljetove ulice do Košenic je še v
fazi projektiranja in bo umeščen v Načrte razvojnih programov po izdelani
projektni dokumentaciji, ko bo znana vrednost izvedbe.
6. Potrebno je uvrstiti obnovo lokalne ceste Zajčji vrh Dolţ. Cesta je popolnoma
dotrajana. Za obnovo je ţe pripravljena ustrezna dokumentacija. Vsako odlašanje z
obnovo bo kasnejše stroške obnove bistveno povečalo.
Stališče ţupana in OU:
Cesta je potrebna rekonstrukcije, vendar je v naslednjih proračunskih letih več
odsekov občinskih cest, ki so po svojih značilnostih v precej slabšem stanju, zato
se bo na navedeni cesti do izvedbe rekonstrukcije zagotavljalo skrbno redno in
investicijsko vzdrţevanje.
7. Obvozna Šmihelska cesta. Poznan je cestno prometni problem do katerega prihaja
zaradi dijakov in študentov Šolskega centra. Idejni osnutek nove obvozne Šmihelske
ceste to zagato odlično rešuje. Predlagamo, da se za ta projekt, katerega seveda v večini
v prihodnosti financira DRSC, da se zagotovijo vsaj sredstva za izdelavo prostorskih
aktov ter projekta za priključek na Šolski center.
Stališče ţupana in OU:
Med ključne naloţbe v prometno infrastrukturo sodi tudi rekonstrukcija in
novogradnja drţavne ceste Gaber – Uršna sela – Novo mesto na odseku, ki
poteka od rekonstruirane Šmihelske ceste pri ţelezniški postaji Kandija do
predvidenega priključka Šmihelske ceste na načrtovano zahodno povezovalno
cesto pri Regrških košenicah (v nadaljevanju: Šmihelska obvoznica). Gre za
rekonstrukcijo in novogradnjo drţavne ceste, ki zaradi svoje celovitosti
predvideva ureditve lokalnega pomena (površine za pešce in kolesarje, nov
priključek Šolskega centra Šmihel in nov priključek Smrečnikove ceste). MONM
vzpodbuja ministrstvo pristojno za promet, da čim prej pristopi k naloţbi, zato je
prostorsko rešitev predvidela ţe v OPN, v letu 2014 in 2015 naročila izdelavo
projektne in investicijske dokumentacije, ki je bila konec leta 2015 potrjena s
strani Direkcije RS za infrastrukturo, kot ustrezna strokovna podlaga za nadaljnjo
pripravo naloţbe. Zato v letu 2016 in 2017 načrtujemo pripravo OPPN, ki je nujna
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podlaga za potrebne odkupe zemljišč in pridobitev gradbenih dovoljenj, hkrati pa
je del sredstev namenjen zaključni fazi izdelave idejnega projekta iz leta 2015.
Investicija je tudi ţe odprta v Načrtu razvojnih programov, dinamika izvajanja pa
je odvisna od dogovora o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo po
sprejetem OPPN-ju.
8. Potrebno je uvrstiti ureditev pločnika Gumberk- Rateţ (otroci hodijo peš ca 1,6 km do
avtobusne postaje na Rateţu, po cesti široki cca. 4 m, kjer je ogromno tovornega
prometa. Ob dejstvu, da na cesti sploh ni moţno srečanje dveh vozil, je hoja ob cestišču
za pešce smrtna groţnja.
Stališče ţupana in OU:
V okviru nove postavke v proračunu 22016001 Projekti KS bo občina skupaj s KS
Brusnice pripravila projektno dokumentacijo za izgradnjo pločnika.
9. Potrebno je uvrstiti obnovo in rekonstrukcijo ceste Gabrje Pangrč grm. Cesta je v
zelo slabem stanju in je oţja od 4 m. Za prevoz otrok z avtobusom je zelo nevarna. Ker je
to najkrajša povezava Bele Krajine z vzhodnim delom občine jo uporabljajo tudi za dovoz
odpadkov na deponijo v Leskovcu.
Stališče ţupana in OU:
Cesta je potrebna rekonstrukcije, vendar je v naslednjih proračunskih letih več
odsekov občinskih cest, ki so po svojih značilnostih v precej slabšem stanju, zato
se bo na navedeni cesti do izvedbe rekonstrukcije zagotavljalo skrbno redno in
investicijsko vzdrţevanje.
10. Potrebno je uvrstiti sanacijo pločnika ob Ljubljanski cesti nad ţelezniško progo.
Stališče ţupana in OU:
Sanacija se bo izvedla v okviru sredstev za preplastitev občinskih cest.
11. Potrebna je uvrstitev izvedbe projekta ureditve parkirišč in avtobusne postaje v
Gabrju.
Stališče ţupana in OU:
V predlogu proračuna za leto 2016 so predvidena sredstva še za preostali del
odkupa zemljišč za potrebe ureditve avtobusne postaje v naselju Gabrje.
Izvedbeno se bo projekt izvajal v navezavi s projektom Gorjanci - trajnostni razvoj
Svetniška skupina GAS predlaga, da se navedene predloge in pobude vključi v predlog
proračuna MO Novo mesto za leto 2016 in 2017 pred drugim branjem.
Alojz Kobe, vodja svetniške skupine GAS – Gospodarsko aktivne stranke

3. Predlogi svetniške skupine Solidarnost
V naši svetniški skupini, Solidarnost Novo mesto, pričakujemo, da bo proračun vseboval
predvsem:
-

Podporo sistemskim rešitvam, ki bodo ustvarili večjo transparentnost poslovanja
občine
Stališče ţupana in OU:
Ţe upoštevano.
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-

Na področju prostora pričakujemo podporo sistemskim rešitvam, ki omogočajo
soodločanje in vključevanje občank in občanov v izvajanje prostorskih politik
Stališče ţupana in OU:
Predloga proračunov sta pripravljena ob upoštevanju predlogov javnosti, ki jih
občinska uprava sistemsko vključuje v pripravo prostorskih rešitev na vseh
ravneh priprave prostorskih politik in aktov.

-

Na področju druţbenih dejavnosti pričakujemo dovolj sredstev za nemoteno
izvajanje predšolske vzgoje in njihovo pravično razdelitev; pričakujemo podporo
nevladnim organizacijam pri razvijanju projektov, še posebej tistih, ki bi se lahko
sofinancirali tudi iz evropskih razpisov; prav tako pa pričakujemo, da bodo proračuni
zagotavljali reševanje problemov mladih, dovolj jasno izpostavljenih v strategiji
mladinske politike; če hočemo napolniti bodoči mladinski center, moramo nameniti
več sredstev za programe in projekte za interesne dejavnosti mladih; trg teh sredstev
ne bo ustvaril, lahko jih samo občina.
Stališče ţupana in OU:
Bomo upoštevali v okviru finančnih zmoţnosti.

-

Na področju športa pričakujemo predvsem sistemske spremembe v financiranju
športa
Stališče ţupana in OU:
Področje športa se po sistemu financiranja ne razlikuje od ostalih področij
druţbenih dejavnosti. Financira se delovanje javnega zavoda, v proračunu in v
Letnem programu športa so postavke za zavod posebej opredeljene in
obrazloţene. Javni zavod izvaja en del nacionalnega programa športa, za
izvajanje drugih športnih programov poskrbijo športna društva, društva invalidov,
planinska društva…, ki jim sredstva dodelimo na javnem razpisu (Zakon o
športu). Višina sredstev se določi na podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje
LPŠ (Zakon o športu).

-

Na področju cestne infrastrukture pričakujemo dvoje: 1. Temeljit preobrat k
mehkim oblikam prometa; trajnostnemu prometu, ki se odraţa v izrazito pospešenih
aktivnostih pri gradnji kolesarske infrastrukturne mreţe in mreţe pešpoti; 2.
Pričakujemo, da bo naš cestni program reševal najbolj pereče probleme prometa v
MONM, pri čemer med drugim kot enega ključnih problemov izpostavljamo juţni del
Novega mesta, ki pa bo postal še bolj izrazit v primeru, da mislimo resno z umikanjem
in umirjanjem prometa v mestnem jedru.
Stališče ţupana in OU:
Predloga proračunov sta izrazito usmerjena k uresničevanju in spodbujanju načel
trajnostne mobilnosti. Zaradi geografskih danosti mesta bo urejanje površin za
motorni promet vedno pomembna naloga občine. Kljub temu pa z
vzpostavljanjem mreţe peš in kolesarskih površin uresničujemo moţnost večanja
deleţa mehkih oblik prometa in s tem izrazitim izboljšanjem kakovosti ţivljenja v
mestu.
Občinski cestni program je v veliki meri odvisen od usklajevanja z drţavnim
cestnim programom. Ţal je zaradi pomanjkanja drţavnih sredstev to usklajenost
čedalje teţje dosegati, je pa v naboru nujnih projektov novogradenj in
rekonstrukcij del mesta juţno od Krke prioriteten, saj zagotavljamo sredstva za
izvedbo projekta gradnje nadomestnega mostu na Smrečnikovi cesti ter
rekonstrukcije in novogradnje juţnega dela Šmihelske ceste, s katero bo
razrešen izjemen problem Šolskega centra, hkrati pa v letu 2016 na podlagi
predhodno izdelanih strokovnih podlag načrtujemo pripravo OPPN za juţno
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zbirno cesto, ki bo povsem predrugačila vlogo in pomen juţnega dela mesta v
mestnem tkivu Novega mesta.
-

Glede mestnega jedra pričakujemo, da bo proračun odraţal ne samo
infrastrukturne projekte, ampak tudi programe, ki bodo zagotovili dejansko ţivljenje
v mestu, se pravi, ki bodo zagotovili, da se bo število prebivalstva v mestnem jedru
začelo počasi pribliţevati številkam iz preteklosti,
Stališče ţupana in OU:
Iz vidika oţivljanja mestnega jedra so v predlogu proračuna ţe na novo
zagotovljena sredstva predvsem na področju sofinanciranja najemnin tudi v
mestnem jedru, prav tako pa so povišana sredstva za organizacijo prireditev in
podporo producentom najrazličnejših prireditev v MONM s poudarkom na
produkcijah v mestnem jedru.
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IV.
Predlogi in pripombe,
podani v času javne razprave od 28. 10. 2015 do 11. 11. 2015
(zbiranje v kabinetu ţupana)
1. Komunala Novo mesto
Po pregledu NRP 2016 – 2019 predlagamo sledeče:
1.
Investicija ˝Kanalizacija Jama˝ naj se prične v l. 2016, v obsegu 100.000 EUR, ostalo
lahko v 2017.
Razlog: Izvedbi novega EE kabla za napajanje FČR Stranska vas, ki je predmet
predmetnega projekta.
Stališče ţupana in OU:
Zaradi uravnoteţenosti med proračunskimi prihodki in odhodki predlog ni
upoštevan. Predvidena investicija se bo pričela v letu 2017.
2.
Investicija ˝Vodovod Novi Ljuben – Drganja sela˝ naj se v planiranem obsegu prične v
l. 2016.
Razlog: Moţnost vodooskrbe stalno naseljenih prebivalcev, ki še nimajo JVO, ter potek GD,
4.12.2015.
Stališče ţupana in OU:
Zaradi uravnoteţenosti med proračunskimi prihodki in odhodki predlog ni
upoštevan. Predvidena investicija se bo pričela v letu 2017.
3.
Investicija ˝Vodovod in kanalizacija Smolenja vas˝ naj se prične v l. 2016, vsaj v
obsegu 50.000, ostalo lahko 2017 in 2018.
Razlog: Kritične razmere na obstoječi infrastrukturi ter potek GD, 29.4.2016.
Stališče ţupana in OU:
Zaradi uravnoteţenosti med proračunskimi prihodki in odhodki predlog ni
upoštevan. V letu 2016 se bo izvedel nujni del sanacije po projektu, zato
gradbeno dovoljenje ne bo poteklo. Predvidena investicija se bo pričela v letu
2017.
4.
V NRP naj se doda investicija ˝Vodovod Gorenja Teţka voda˝, ocenjena vrednost
investicije 460.000, pričetek v l. 2016, vsaj v obsegu 100.000.
Razlog: Neuvrščenost ter potek GD, 15.3.2016.
Stališče ţupana in OU:
Je ţe upoštevano.
5.
Investicija ˝Vodovod in kanalizacija Ţdinja vas˝ naj se:
razširi z obsegom investicije ˝Vodovod AC baza – VH Brezovica˝, ocenjena vrednost
150.000, pričetek in izvedba v l. 2016.
Razlog: vodooskrba GC Ţdinja vas ter moţnost navezave ˝Vodovoda Ţdinja vas˝.
razširi z izvedbo investicije ˝Vrtina Ţdinja vas˝, ocenjena vrednost investicije 120.000,
pričetek in izvedba v l. 2016 in 2017.
Razlog:
Nevarnost izpada obstoječe vrtine in nemoţnost sanacije le-te, posledično ocenjeni
stroški dovoza vode 7.000 EUR/mesec,
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vprašanje časa izvedbe investicije ˝Vodovod Ţdinja vas˝ in investicije ˝Vodovod AC
baza – VH Brezovica˝, ter tako vzpostavitev moţnost napajanja Ţdinje vasi iz vira
Jezero,
dodatne kapacitete vode v ocenjeni količini 1 l/s ter posledično dodatna varnost ter
razbremenitev vira Jezero
Stališče ţupana in OU:
Dokumentacija za izvedbo Investicije Vodov AC baza – VH Brezovica je bila
izdelana v sklopu Programa opremljanja in še ni bila predana MONM. V predlogu
proračuna 2016 so sredstva zagotovljena tudi za projekt vrtina Ţdinja vas, v
predlogu proračuna za leto 2017 pa sredstva za izvedbo.
Po pregledu proračuna za l. 2016, predlagamo:
1.
Povečanje planiranih sredstev namenjenih za investicijsko vzdrţevanje vodovodne
infrastrukture, iz planirani 250.000 na 350.000, in povečanje planiranih sredstev namenjenih
za investicijsko vzdrţevanje kanalizacijske infrastrukture iz planiranih 250.000 na 450.000.
Jernej Muhič
Stališče ţupana in OU:
Zaradi uravnoteţenosti med proračunskimi prihodki in odhodki predlog ni
upoštevan.

2. Knjiţnica Mirana Jarca
ZADEVA: Pripombe k predlogu proračunske postavke 05082001 za leti 2016 in 2017 —
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto
Spoštovani gospod predsednik Dušan Kaplan,
po pregledu proračunske postavke 05082001 — Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto v
predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016 ugotavljamo, da niso
zagotovljena zadostna sredstva za delovanje zavoda, in sicer:
1. V proračunskih postavkah »sredstva za plače in druge izdatke« ter »sredstva za
prispevke delodajalca niso upoštevana potrebna sredstva za 36 zaposlenih, in sicer:
- na postavki 413300 — sredstva za plače in druge prejemke niso upoštevana
potrebna sredstva za plače 36 zaposlenih (predlagano je 635.000 € namesto 669.769 €), pri
čemer znesek iz predloga proračuna ne upošteva prihoda dveh delavk iz porodniškega
dopusta in sproščenega napredovanja, ki zapade v izplačila v letu 2016 ter višina regresa na
ravni pred intervencijskimi ukrepi,
- na postavki 413301 — sredstva za prispevke delodajalca niso upoštevana potrebna
sredstva za prispevke 36 zaposlenih (predlagano je 100.000 € namesto 110.806 €) pri čemer
znesek iz predloga proračuna ne upošteva prihoda dveh delavk iz porodniškega dopusta in
sproščenega napredovanja, ki zapade v izplačila v letu 2016.
Prosimo, da v proračunu za leto 2016 obe navedeni postavki skupaj povečate za
45.575 € (postavko 413300 za 34.769 € in postavko 413301 za 10.806 €).
Stališče ţupana in OU: Delno upoštevano.
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto, ob upoštevanju podaljšanih ukrepov v letu 2016 po
ZUJF-u in podpisu dogovora o plačah in sproščenih napredovanjih z dne 10. 11. 2015,
potrebuje za izplačilo plač, drugih prejemkov delavcev ter prispevkov delodajalca 780.575 €,
ki bi jih morala v proračunu zagotoviti ustanoviteljica zavoda Mestna občina Novo mesto.
Poudarjamo, da smo uvedli skrajno racionalizacijo stroškov.
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2. V proračunski postavki 413302 — izdatki za blago in storitve niso upoštevana potrebna
sredstva (predlagano je 13.443 € namesto 19.000 €) in je postavka zniţana za 29 % v
primerjavi s predlogom plana KMJ za leto 2016. Zniţanje ni sprejemljivo, ker se stroški, ki jih
financira Mestna občina Novo mesto (električna energija, komunalni stroški ter ogrevanje),
ne zniţujejo. Vse ostale stroške, ki jih financiramo z lastnimi sredstvi, smo maksimalno
racionalizirali in kljub niţjim lastnim prihodkom iz naslova zamudnin nekako uspevamo
obdrţati izvajanje javne sluţbe na kvalitetnem nivoju
Materialnih stroškov ne moremo nadalje zniţevati, ker smo v preteklih letih pristopili k
skrajni racionalizaciji ter za ohranitev izvajanja dejavnosti in programa v dosedanjem obsegu
potrebujemo sredstva v načrtovani višini. 5 strani MONM so bili materialni stroški financirani
v letu 2010 v višini 34.000 €, v letu 2011 v višini 33.000 €, nato pa so sledila drastična
zniţanja, v letu 2015 smo prejeli le še 15.443 €. Opozarjamo, da v letu 2015 zaradi
zmanjšanega financiranja s strani MONM nismo izvedli vseh potrebnih servisnih del na
objektu in opremi, ampak smo jih prenesli na leto 2016. Še posebej nujna so vlaganja v IKT
opremo.
Stališče ţupana in OU:
Ni upoštevano.
3. V proračunski postavki 41330201 — izdatki za izvajanje programa niso upoštevana
potrebna sredstva (predlagano je 4.000 € namesto 7.000 €), zniţanje je 43 % v primerjavi s
predlogom plana KMJ za leto 2016. Zniţanje te postavke pomeni zmanjšanje obsega
planiranega programa.
Poudarjamo, da knjiţnica ves program za svoje uporabnike izvaja brezplačno, k čemur
smo knjiţnice zavezane na podlagi Uredbe o osnovnih storitvah knjiţnic (UL RS 29/2003),
financiramo pa izvajanje programa iz sredstev občin in z lastnimi sredstvi. Programskih
stroškov ne moremo nadalje zniţevati, saj Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto letno izvede
več kot 1.500 različnih prireditev vsebin za različne strukture obiskovalcev.
Naj navedemo le pomembnejše projekte, ki jih načrtujemo izvesti v letih 2016 in 2017:
- Izvedli bomo obeleţitev 70-letnice Knjiţnice Mirana Jarca (2016).
- Nadaljevali bomo s projektom uvajanja prostovoljstva v knjiţnici v okvirih, ki jih omogoča
zakonodaja (pričeli smo v letu 2015).
- Izvedli bomo strokovno preureditev oddelka za mladino in ureditev neknjiţničnega
gradiva na AV oddelku
- Pristopili bomo k ureditvi prostora za zagotavljanje kvalitetnih storitev slepih, slabovidnih
in ostalih oseb s posebnimi potrebami in sodelovali v projektu NUK-a na tem področju.
- Izvajali bomo mednarodno sodelovanje s partnerskimi knjiţnicami.
- Prijavili se bomo na razpis Urada za Slovence po svetu in izvedli mednarodno
sodelovanje za Slovence ţiveče v tujini v sklopu projekta Knjiga po svetu.
- Izvedli bomo mednarodno posvetovanje knjiţničarske stroke Knjiţnica igrišče znanja in
zabave v sodelovanju s karlovško knjiţnico (2017).
- Uvedli bomo stalno bukvarno v starih — nedokončanih prostorih knjiţnice (2016).
- Izvedli bomo tradicionalni mednarodni Trdinov literarni pohod v sodelovanju s
planinskimi in literarnimi društvi (2016 in 2017).
- Vključili se bomo v projekt Knjiţnica pod krošnjami prostovoljcev Zavoda Zora (2016 in
2017).
- Izvedli bomo poletne prireditve v parku rastoče knjige oţivljanje mestnega jedra
(postavitev novega lista rastoče knjige, pustolovci, čarobne kitajske počitnice, poletna
bralnica za otroke, ustvarjalne delavnice za otroke, gongi).
- Izvajali bomo naloge, opredeljene v strateškem načrtu knjiţnice 2014-2020 in v letnih
planih 2016 in 2017.
- Z nadaljevanjem projekta območnosti bomo s strani Ministrstva za kulturo pridobili
sredstva za pokrivanje stroškov območne sluţbe (tudi plače za 2 zaposlena).
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- Iz naslova poziva Ministrstva za kulturo na nabavo knjig načrtujemo pridobiti sredstva
najmanj v enaki višini kot v letu 2015.
Stališče ţupana in OU:

Upoštevano v okviru finančnih zmoţnosti.
4. V proračunski postavki 432300 je za nabavo novega bibliobusa na podlagi ţe podpisane
pogodbe planiranih 56.530 €, kar je 9.045 € več od prvotno planiranega deleţa, ki pade na
Mestno občino Novo mesto. Predlagamo, da se ta znesek prerazporedi na proračunsko
postavko 41300 (sredstva za plače).
S strani Ministrstva za kulturo bomo v letu 2015 prejeli 200.000 €, v letu 2016 od MONM
47.485 € in od ostalih občin 36.515 €. S pogajanji smo dosegli zmanjšanje nabavne cene za
bibliobus iz 56.530 na 47.485 za Mestno občino Novo mesto, kar znaša 9.045 € manj kot je v
predlogu proračunske postavke 432300.
Investicija obnove Knjiţnice Mirana Jarca še ni zaključena, po projektantskem izračunu pa
so potrebna sredstva za dokončanje investicije skupaj z opremo 2.400.000 €.
Iz navedenega sledi, da je v predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto postavka,
namenjena za delovanje Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto, zmanjšana za 54.132 € od ţe
usklajenega in na Komisiji za nadzor in racionalizacijo skupnih stroškov izvajanja knjiţnične
dejavnosti KMJ z dne 29. 10. 2015 sprejetega finančnega načrta Knjiţnice Mirana Jarca
Novo mesto za leto 2016 s strani predstavnikov občin, koristnic storitev Knjiţnice Mirana
Jarca Novo mesto, razen Mestne občine Novo mesto, ki je bila proti, Občine 'Šentjernej, ki se
je vzdrţala, in sicer glavnina zmanjšanih sredstev je na plačah in prispevkih in na postavki
izdatkov za blago in storitve ter sredstva za izvajanje programa Knjiţnice Mirana Jarca Novo
mesto.
Pri načrtovanju finančne konstrukcije za leto 2016 je Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto
upoštevala minimalne dejanske stroške in je tudi zmanjšala finančni načrt v primerjavi s
preteklim letom, na vseh postavkah. Tak plan je bil tudi sprejet na komisiji 30. 10. 2014, ki jo
sestavljajo vse občine, podpisnice Pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjiţnične dejavnosti
št. 1/2009 z dne 18. 12. 2009. Sprejetje tega finančnega načrta na komisiji, ki jo sestavljajo
predstavniki vseh občin, je zavezujoča za vse podpisnike medobčinske pogodbe in
udeleţence, ki so delovali na komisiji ter sredstev zato ni moţno enostransko zmanjševati.
Vse ostale občine se sprejetega finančnega okvira tudi drţijo.
Naj pri tem opozorimo in obrazloţimo protokol sprejemanja finančnega načrta Knjiţnice
Mirana Jarca Novo mesto, ki se izvaja na usklajevanju komisije, ki jo sestavljajo pooblaščeni
predstavniki vseh občin, koristnic storitev Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto, na skupnem
sestanku, ki je vsako leto izveden v mesecu oktobru. Na komisiji se s sklepi potrdi finančni
načrt, ki je zavezujoč dokument za vse občine podpisnice. Finančni načrt se nato posreduje
vsem občinam, podpisnicam Pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjiţnične dejavnosti št.
1/2009 z dne 18. 12. 2009. Občine potrjen finančni načrt v delu, ki se nanaša na dotično
občino, vnesejo v svoj proračun (glej prilogi). Do takega načina načrtovanja in podpisa
pogodbe med občinami, koristnicami storitev, je prišlo leta 2009, zaradi teţav pri
zagotavljanju financiranja delovanja Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto s strani nekaterih,
zlasti manjših, občin. Zato bi nespoštovanje Pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjiţnične
dejavnosti lahko pomenilo zopet povratek k neurejenemu financiranju knjiţnične dejavnosti.
Predlog plana je v skladu s Pogodbo o zagotavljanju in izvajanju knjiţnične dejavnosti, ki ga
je obravnavala Komisija za nadzor in racionalizacijo skupnih stroškov izvajanja knjiţnične
dejavnosti KMJ dne 29. 10. 2015 in ga potrdila s 6 glasovi za, 1 vzdrţanim (Občina
Šentjernej) in 1 glasom proti (Mestna občina Novo mesto).
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Prosimo, da ta dejstva in argumente upoštevate tudi pri obravnavi in sprejemanju proračuna
Mestne občine Novo mesto za leto 2016 in 2017 ter v sprejem uvrstite sredstva v višini
sprejetega finančnega načrta Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2016 v višini
926.150 €.
Borut Novak, direktor
Stališče ţupana in OU: Pripombe so bile delno upoštevane pri plačah in
prispevkih, ki se zvišajo za dva odstotka. Ostali predlogi niso bili upoštevani.
Sredstva za nakup bibliobusa so ostala v predlagani višini in se bodo ustrezno
prerazporedila naknadno.

3. Anton Podbevšek Teater
Zadeva: Pripombe k predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto (november 2015) za leti
2016 in 2017
Ravnatelj Anton Podbevšek Teatra ,Matjaţ Berger, podajam naslednje pripombe k predlogu
proračuna Mestne občine Novo mesto (november 2015) za leti 2016 in 2017 kot sledi.
Iz navedenega predloga proračuna je razvidno, da so APTu glede na leto 2015 sredstva
zniţana za 15.934 eur, kar bistveno poseţe v poslovanje javnega zavoda , v doseganje
kazalcev oz. merljivih ciljev projekta »Rekonstrukcije in modernizacije Anton Podbevšek
Teatra, Novo mesto« (evropska sredstva), hkrati pa tudi v strukturna vrednotenja za
financiranje, ki izhajajo iz Poziva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije (mednarodna
gostovanja APTa v tujini in obratno — gledališč iz tujine v APTu,itd.)
APT je v septembru 2015 Mestni občini Novo mesto podal svoj poslovni in finančni načrt za
leti 2016 in 2017, iz katerega je razvidno, da so se povečala sredstva za plače in materialne
stroške. Potrebna sredstva za plače so se povečala na osnovi povečanega obsega dela, ki
izvira iz zavez obligacijskega dokumenta Pogodbe o sofinanciranju projekta javne kulturne
infrastrukture "Rekonstrukcija in modernizacije Anton Podbevšek Teatra Novo mesto" - v
okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007 — 2013, v okviru razvojne prioritete: 3.; Povezovanje
naravnih in kulturnih potencialov" in prednostne usmeritve 3.2. "Mreţenje kulturnih
potencialov" št. 3511-10-687704, sklenjene med Mestno občino Novo mesto in Ministrstvom
za kulturo Republike Slovenije.. V APTu se je v letu 2015 iz tega naslova zaposlil samostojni
strokovni sodelavec, zato so načrtovana sredstva za plače in prispevke povečana za 15.000
eur, in sredstva za prispevke delodajalca za 2.000 eur.
S povečanjem obsega dela in tudi povečanjem uporabne površine stavbe se povečujejo tudi
obratovalni in vzdrţevalni stroški, zato je pri materialnih stroških postavka povečana za
10.000 eur. Vsekakor pa ni moţno na račun drugih odhodkov načrtovati zniţevanja sredstev
za izvajanje programa, saj je to osnovni in neogibni pogoj za izvajanje poslanstva APTa,
kakor je to opredeljeno v Odloku o ustanovitvi in dodatno pogojeno z ţe zgoraj navedeno
pogodbo.
Potrebna sredstva za APT za leto 2016 so naslednja:
Sredstva za plače:
230.000
Sredstva za prispevke delodajalca:
32.000
Sredstva za materialne stroške:
45.000
Sredstva za izvajanje programa:
150.000
SKUPAJ:
457.000
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Predlagam, da se ponovno proučijo podatki, ki so bili podlaga za zniţanje proračunskih
sredstev za Anton Podbevšek Teater in da se predlog proračuna uskladi s podanimi
pripombami.
Matjaţ Berger, ravnatelj
Stališče ţupana in OU:
Predlog je bil delno upoštevan pri plačah in prispevkih. Pri zagotavljanju
materialnih in programskih stroškov ni bil upoštevan.

4. Zdruţenje šoferjev in avtomehanikov Novo mesto
Predmet: Predlog k predlogoma proračunov MONM za leto 2016 in 2017V seznanitev:
'Vrednost:
Upravni odbor Zdruţenja šoferjev in avtomehanikov Novo mesto vlaga predlog k predlogoma
proračunov Mestne občine Novo mesto za leto 2016 in 2017 in sicer, da se pod postavko
4120 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam, predvidi sredstva v višini
1.200,00 EUR letno, za akcije, ki se odvijajo v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Novo mesto, v katerih so redno udeleţeni tudi naši člani Zdruţenja
šoferjev in avtomehanikov Novo mesto.
Svoj predlog utemeljujemo s sledečim:
Zdruţenje šoferjev in avtomehanikov Novo mesto v času svojega dolgoletnega delovanja od
leta 1951 dalje in članstvom, ki trenutno šteje 160 članov, tvorno sodeluje pri vseh akcijah v
okviru varnosti v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto.
V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Novo mesto in
Policijske postaje Novo mesto, naši člani ţe vrsto let sodelujejo v akciji »1. šolski dan«.
V povprečju je udeleţenih 12 članov, ki varujejo prehode v bliţini Osnovnih šol v Mestni
občini Novo mesto, v času prvega tedna v septembru in v času prvih dni šole po zimskih
počitnicah. Po potrebi pa se zaradi varnosti, v določenih primerih, te aktivnosti tudi
podaljšajo.
V letu 2015 je kar nekaj članov sodelovalo tudi pri varovanju prometa v času kolesarskih
izpitov, ki so jih izvajale Osnovne šole. Za opravljeno delo je bilo v letu 2015 prevoţenih
preko 1.000 km in opravljenih 52 delovnih dni. Podobna slika je bila tudi v preteklih letih.
Kar pa je potrebno posebno poudariti, je to, da v vseh letih našega sodelovanja, ni bil
zabeleţene prometne nesreče v času pričetka prvih šolskih dni, na mestih, kjer so bili prisotni
naši člani.
Po besedah predstavnikov SVP Novo mesto in Policijske postaje Novo mesto, so naši člani
pri organizaciji tovrstnih akcij nepogrešljivi.
Poleg varovanja otrok, ZŠAM Novo mesto namenja pozornost tudi izobraţevanju svojih
članov in ostalih voznikov, tako, da jih obvešča o novostih v cestnem prometu in novostih v
zakonodaji.
V letu 2015 je Zdruţenje šoferjev in avtomehanikov Novo mesto prejelo tudi »Svečano listino
Agencije za varnost v cestnem prometu, Republike Slovenije, za dolgoletno, prizadevno in
uspešno delo na področju prometne varnosti.
Pri tako obseţnih akcijah pa kljub prostovoljni udeleţbi, nastanejo tudi določeni stroški.
Zadnja leta v ta namen ne prejemamo nikakršnih nadomestil, tako da povračilo tistih
osnovnih stroškov, ki jih člani imajo, pokrivamo iz lastnih sredstev, ki jih pridobimo iz naslova
članarin in skromnega dela pridobitne dejavnosti.
Ker verjamemo, da je tudi na Mestni občini Novo mesto interes, da bodo naši najmlajši
udeleţenci v cestnem prometu tudi v bodoče varni in varovani, se obračamo na vas s
predlogom, da v ta namen planirate tudi omenjen znesek za delno povračila stroškov.
Franc Cimermančič, predsednik ZŠAM Novo mesto
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Stališče ţupana in OU:
Predlog ni upoštevan. MO Novo mesto je med najboljšimi med občinami v
Sloveniji po zagotavljanju sredstev na število prebivalcev.

5. Krajevna skupnost Birčna vas
ZADEVA: Pripombe na predlog proračuna 2016 do 2017
Ob pregledu predlogov za proračunska sredstva 2016 do 2017 imamo pripombe, ker
menimo, da morajo biti planirana dela in sredstva realno ovrednotena, oziroma morajo
obstajati pogoji za izvedbo, da ne bodo vzbujala samo laţnega upanja.
PLAN INVESTICIJ — KOMUNALNA UREJENOST
Pod zap. št. 17 in 18 so planirana sredstva za priključitev na fekalno kanalizacijo Gorenje in
Dolenje Lakovnice, Jama. Ob tem se pojavlja vprašanje glede na dosedanje izkušnje in
stanje, ali je to realno, saj se vse bolj kaţe nekvalitetna izgradnja primarnega voda
kanalizacije Birčna vas — Stranska vas. Ţe prihaja do onesnaţevanja okolja. Zato dvomimo
v realnost tega plana, saj menimo, da bo v proračunu potrebno zagotoviti sredstva tudi za
sanacijo komaj zgrajenega komunalnega voda.
Stališče ţupana in OU:
Investicija v izgradnjo kanalizacije Jama je nujno potrebna zaradi sočasne
izvedbe novega EE kabla za napajanje FČR Stranska vas, ki je predmet tega
projekta.
DRŢAVNE CESTE (in lokalne ceste!!!)
Na tem mestu ponovno podajamo predloge, ki niso zajeti v osnutku tega proračuna in smo
večino predlogov ţe opisali v dopisu z dne 2.11.2015.
Na 8. mestu je projekt Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas (R3-664).
Kdaj bo to realno izvedljivo? Predlagamo, da se projekt prične izvajati takoj po delih in sicer
prva faza izgradnja obračališče na ţelezniški postaji ter izgradnja avtobusnih postajališč v
centru vasi, oziroma, da se za to predvidijo sredstva ţe v letu 2016. Ţe izdelan projekt
rekonstrukcije skozi naselje Birčna vas nas kljub ţelji in volji za urejanje naselja Birčna vas
omejuje, saj moramo upoštevati določila projekta, ki pa se še ni začel izvajati. Pri izvedbi
smo pripravljeni sodelovati v okviru naših moţnosti.
Stališče ţupana in OU:
Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas (R3-664/2501 Gabrje –
Uršna sela – Novo mesto) skozi naselje Birčna vas: Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, kot lastnik oz. upravljavec
regionalne ceste in posledično tudi nosilec načrtovane investicije (odsek od km
15+150 do km 17+150 - skozi naselje Birčna vas), kljub našim prizadevanjem ni
vključil v program investicij oziroma vzdrţevanja regionalnih cest v proračunsko
leto 2016, niti 2017. Ločeno izgradnjo pločnika, javne razsvetljave in avtobusnih
postajališč, kar je v finančni pristojnosti Mestne občine Novo mesto, pa bi bilo
moţno tehnično izvesti, v kolikor je poseg izven vozišča ceste, vendar je za to
potrebno prilagoditi projektno dokumentacijo za fazno izvedbo.
Mestna občina Novo mesto si bo pri pristojnih drţavnih institucijah še naprej
prizadevala, da se rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas čim
prej vključi v drţavni proračun, občina pa bo zagotovila svoj deleţ finančnih
sredstev.
Nujno je potrebno zagotoviti sredstva tudi za preplastitev, oziroma deloma tudi rekonstrukcijo
ceste Jama- Rakovnik- Rajnovšče (oznaka ceste: 295111) - preplastitev celotnega cestišča
na vsej trasi — cesta je na nekaterih delih nevarna. Je zelo prometna, saj po njej poteka tudi
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avtobusna linija šolskih otrok. Problem je bil ţe večkrat izpostavljen, a še ni rešen.
lz predloga proračuna ni razvidno, ali so predvidena sredstva za ureditev manjših odsekov
lokalnih cest. V KS Birčna vas imamo voljo nekaj sredstev za izboljšanje in sanacijo najbolj
potrebnih delov infrastrukture, vendar ne dovolj. Zato predlagamo in prosimo, da naše
predloge za sofinanciranje umestite v proračun.
Majda Meštrič, predsednica sveta KS Birčna vas
Stališče ţupana in OU:
Na najbolj kritičnih in dotrajanih odsekih občinskih cest bo izvedena preplastitev.

6. Krajevna skupnost Stopiče
Zadeva : Plan prioritetnih projektov v KS Stopiče za leto 2016 za uvrstitev v proračun Mestne
občine Novo Mesto
Prioritetni projekti:
- kanalizacija — v vaseh: Šentjošt dokončanje ( projektna naloga ţe narejena ), Pangrč Grm,
Hrušica, Veliki Orehek, Mali Orehek, Verdun (del urejeno), Hrib pri Orehku še ni urejene
kanalizacije. Z letom 2017 bi morala biti izvršena vsa dela in kanalizacija dostopna vsem
krajanom v Mestni občini Novo mesto;
Stališče ţupana in OU:
V predlogu poračunov za leti 2016 in 2017 so zagotovljena sredstva za
kanalizacijo in vodovod Šentjošt. Ostali predlogi investicij se bodo umeščali v
proračun v skladu z določenimi prioritetnimi listami.
- ureditev kriţišča s prednostno cesto v Črmošnjicah (odcep za Stopiče), s pločnikom do
Stopič oz. Pločnik Stopiče — Črmošnjice vsaj do prve faz;
Stališče ţupana in OU:
Zaradi uravnoteţenosti med proračunskimi prihodki in odhodki predlog ni
upoštevan.
- popravilo kanalizacije v Šentjoštu, ob močni količini deţja pritisk meče jaške v zrak;
Stališče ţupana in OU:
Predlog bo umeščen v plan investicijskega vzdrţevanja kanalizacijskih sistemov.
- ureditev parkirišča v Hrušici in sanacija mrliške veţice v Hrušici;
Stališče ţupana in OU:
Zaradi uravnoteţenosti med proračunskimi prihodki in odhodki predlog ni
upoštevan.
- asfaltiranje oz. Preplastitev ceste Črmošnjice —Šentjošt;
Stališče ţupana in OU:
Izvedena bo preplastitev najbolj dotrajanih odsekov cest v občini.
- asfaltiranje Hrušica — Pangrč Grm;
Stališče ţupana in OU:
Zaradi uravnoteţenosti med proračunskimi prihodki in odhodki, predlog ni
upoštevan.
- asfaltiranje oz. Preplastitev Veliki Orehek Mali Orehek;
Stališče ţupana in OU:
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Izvedena bo preplastitev najbolj dotrajanih odsekov cest v občini.
- ureditev odvodnjavanja na relaciji Hrušica — Pangrč Grm;
Stališče ţupana in OU:
Zaradi uravnoteţenosti med proračunskimi prihodki in odhodki, predlog ni
upoštevan.
- ureditev parkirnih prostorov pred športno dvorano Stopiče za potrebe OŠ in društev in ;
Stališče ţupana in OU:
KS bo lahko s projektom kandidirala na razpis za Programe KS, ob zagotavljanju
lastnih sredstev.
- asfaltiranje ceste Veliki Orehek — Brezovica, cesta leta 1998 razširjena in pripravljena za
asfaltiranje; v vasi so mlade druţine, otroci bi hodili peš do Orehka na avtobusni prevoz;
Stališče ţupana in OU:
Zaradi uravnoteţenosti med proračunskimi prihodki in odhodki predlog ni
upoštevan.
- obnovitev vodovoda na Verdunu, prihaja do daljših izpadov;
Stališče ţupana in OU:
V sklopu investicije kanalizacija in vodovod Šentjošt je predvidena tudi obnova
vodovoda Verdun.
- ureditev parkirnih prostorov pri pokopališču v Malem Orehku;
Stališče ţupana in OU:
KS bo lahko s projektom kandidirala na razpis za Programe KS, ob zagotavljanju
lastnih sredstev.
- izgradnja optičnega omreţja v vseh vaseh po KS;
Stališče ţupana in OU:
MONM je v letu 2015 pristopila k pripravi dokumentacije za pridobitev
nepovratnih evropskih sredstev za potrebe izgradnje širokopasovnega omreţja
po celotni občini. Investicija se bo izvajala preko javno zasebnega partnerstva
- popravilo vaških poti;
Stališče ţupana in OU:
Občina ni dolţna in nima sredstev za vzdrţevanje nekategoriziranih cest.
- asfaltiranje cestne povezave do stanovanjskih vikendov v Velikem Orehku.
Stališče ţupana in OU:
Zaradi uravnoteţenosti med proračunskimi prihodki in odhodki, predlog ni
upoštevan.
Navedli smo nekaj pomembnejših projektov, za katere si ţelimo, da bi bili čim prej urejeni,
saj bi s tem povečali kvaliteto ţivljenja in povišali ţivljenjski standard v krajevni skupnosti
Stopiče.
Tomaţ Slak, predsednik sveta KS Stopiče:
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7. Krajevna skupnost Šmihel
ZADEVA: PLAN PRORAČUNA MO NM ZA LETO 2016/17 — KS ŠMIHEL
V fazi priprave proračuna MO NM za leto 2016/17 posredujemo prioritetne infrastrukturne
potrebe našega kraja - ŠMIHELA, ki jih je potrebno izvesti in zato umestiti v proračun:
1. Dokončanje pločnika na Šmihelski cesti. V letu 2016 od cerkve do uvoza za Vito, z
avtobusnim postajališčem in novo uvozno cesto za ulico Teţka voda, v skladu s projektno
dokumentacijo (v letu 2017 od Vite do Košenic);
Stališče ţupana in OU:
Rekonstrukcija Šmihelske ceste je vključena v predloga proračunov za leti 2016
in 2017. Pred samo izvedbo so potrebni odkupi zemljišč na odseku od priključka
Šukljetove ulice do kriţišča s Smrečnikovo ulico ter novelacija projektne
dokumentacije in soglasji. Odsek od priključka Šukljetove ulice do Košenic je še v
fazi projektiranja in bo umeščen v Načrte razvojnih programov po izdelani
projektni dokumentaciji, ko bo znana vrednost izvedbe.
2. Ureditev mostu na Smrečnikovi cesti - 2016;
Stališče ţupana in OU:
Gradnja nadomestnega mostu čez Teţko vodo na Smrečnikovi je vključena v
predloga proračunov za leti 2016 in 2017. Za gradnjo objekta je izdelana vsa
potrebna projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
3. Sanacijo poškodovane ceste na Košenicah po poškodbah s strani masovnega
kamionskega prevoza na deponijo Sv. Rok - 2016;
Stališče ţupana in OU:
Izvedena bo preplastitev najbolj dotrajanih odsekov cest v občini.
4. Odkup zemljišča za OŠ Šmihel za ureditev avtobusnega postajališča in parkirišča ter
ureditev te manjkajoče infrastrukture - 2016. V letu 2017 ureditev postajališča;
Stališče ţupana in OU:
Za odkup zemljišč so v predlogu proračunov za leti 2016 in 2017 predvidena
sredstva v višini 70.000 EUR in 50.000 EUR.
5. Javna razsvetljava v vasi Škrjanče (bistveno je, da se osvetli lokacija, kjer ustavlja avtobus
in kriţišče ceste za vas Boričevo) - 2016;
Stališče ţupana in OU:
Pripravila se bo projektna dokumentacija za izvedbo
6. Ureditev pločnikov na Šmihelski cesti od uvoza za Vito do izvoza za Košenice v skladu s
projektno dokumentacijo - 2017;
Stališče ţupana in OU:
Rekonstrukcija Šmihelske ceste je vključena v predloga proračunov za leti 2016
in 2017. Pred samo izvedbo so potrebni odkupi zemljišč na odseku od priključka
Šukljetove ulice do kriţišča s Smrečnikovo ulico ter novelacija projektne
dokumentacije in soglasji. Odsek od priključka Šukljetove ulice do Košenic je še v
fazi projektiranja in bo umeščen v Načrte razvojnih programov po izdelani
projektni dokumentaciji, ko bo znana vrednost izvedbe.
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7. Nadaljevanje izgradnje nove Šmihelske oz. Ljubenske ceste v skladu s projektno
dokumentacijo.
Mag. Miro Škufca, predsednik sveta KS Šmihel
Stališče ţupana in OU:
Med ključne naloţbe v prometno infrastrukturo sodi tudi rekonstrukcija in
novogradnja drţavne ceste Gaber – Uršna sela – Novo mesto na odseku, ki
poteka od rekonstruirane Šmihelske ceste pri ţelezniški postaji Kandija do
predvidenega priključka Šmihelske ceste na načrtovano zahodno povezovalno
cesto pri Regrških košenicah (v nadaljevanju: Šmihelska obvoznica). Gre za
rekonstrukcijo in novogradnjo drţavne ceste, ki zaradi svoje celovitosti
predvideva ureditve lokalnega pomena (površine za pešce in kolesarje, nov
priključek Šolskega centra Šmihel in nov priključek Smrečnikove ceste). MONM
vzpodbuja ministrstvo pristojno za promet, da čim prej pristopi k naloţbi, zato je
prostorsko rešitev predvidela ţe v OPN, v letu 2014 in 2015 naročila izdelavo
projektne in investicijske dokumentacije, ki je bila konec leta 2015 potrjena s
strani Direkcije RS za infrastrukturo, kot ustrezna strokovna podlaga za nadaljnjo
pripravo naloţbe. Zato v letu 2016 in 2017 načrtujemo pripravo OPPN, ki je nujna
podlaga za potrebne odkupe zemljišč in pridobitev gradbenih dovoljenj, hkrati pa
je del sredstev namenjen zaključni fazi izdelave idejnega projekta iz leta 2015.
Investicija je tudi ţe odprta v Načrtu razvojnih programov, dinamika izvajanja pa
je odvisna od dogovora o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo po
sprejetem OPPN-ju.

8. Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto
Na podlagi 39. in 50. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013,
18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto na 9. seji dne 18.
11. 2015 sprejel
I. Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016
1. Nadzor zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2015
2. Nadzor avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb v javnem zavodu Zdravstveni dom
Novo mesto za leta 2013, 2014 in 2015
3. Nadzor javnih zavodov in porabe proračunskih sredstev na pobudo članov Nadzornega
odbora
Potrjen letni program nadzora dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto
2016 se posreduje ţupanu in Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
Letni finančni načrt Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016
Za delo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v letu 2016 so potrebna naslednja
sredstva:
- sejnine
9.921,00 EUR
- nadomestilo za opravljene nadzore
8.913,00 EUR
- stroški v skladu z 2., 3. in 4. alinejo Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine
Novo mesto
10.000,00 EUR
skupaj:
28.834,00 EUR
Predsednik Dušan ČERNE, I. r.
Stališče ţupana in OU:
Sredstva bodo zagotovljena v skladu s predpisi.
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9. Osnovna šola Grm
Zadeva: Parkirišče za avtobuse pri Osnovni šoli Grm
Osnovna šola Grm nima ustreznega parkirišča za avtobuse. Ker nimamo vozačev, to za
učence grmske šole ne predstavlja vsakodnevnega problema, ampak le ob dejavnostih, ki se
odvijajo izven mesta.
Je pa pomanjkanje parkirišča teţava za vse, ki vsakodnevno z avtobusi vozijo otroke
(predvsem iz vrtcev in niţjih razredov osnovnih šol) na plavalne tečaje v bazen, ki je v stavbi
šole.
Avtobusi ustavljajo na pločniku, otroci pa sestopajo na pločnik in na zelo prometno cesto. Na
to je šola ţe večkrat opozorila odgovorne na MO in poskušala sama rešiti problem, vendar
so zahteve glede potrebne dokumentacije, ureditve lastništva in dovoljenj presegale naša
pooblastila.
Ker je občinski proračun pred prvim branjem, menim, da je sedaj čas, da pride ureditev
parkirišča (predlagamo med sedanjim parkiriščem in Posvetovalnico za starše in učence na
Mušičevi ul.) v proračun za leti 2016, 2017.
V pričakovanju, da boste kot sluţba, ki je odgovorna za okolje in promet, naredili oceno
potrebnih sredstev in jih poslali ustreznim sluţbam na MO še pred prvim branjem proračuna,
vas pozdravljam, Sonja Simčič, ravnateljica OŠ Grm
Stališče ţupana in OU:
V sklopu investicijskega vzdrţevanja osnovnih šol se bodo zagotovila sredstva za
idejno preveritev umestitve avtobusnega postajališča.

Novo mesto, dne 2.12.2015
Pripravil:
Občinska uprava MONM
Ţupan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l.r.
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