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I. UVOD
Občinska uprava Mestne občine Novo mesto izvaja naloge, določene v Zakonu o lokalni samoupravi.
Program dela občinske uprave v letu 2006 je bil določen s sprejetjem proračuna za leto 2006 in z
operativnim programom dela. Občinska uprava Mestne občine je opravljal dela v skladu z izvajanjem
sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2000. Poslovanje občinske uprave se je izvajalo v skladu z
izhodišči, da se zagotovi doseganje letnih in dolgoročnih ciljev kakovosti in sicer:
¾

¾

¾

¾

zagotavljali smo pogoje za doseganje maksimalno možnih prihodkov iz 22. člena Zakona o
financiranju občin (davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
krajevne takse, komunalne takse in drugi prihodki),
gospodarno skrbeli za premoženje občine in težili k doseganju maksimalno možnih prihodkov iz
tega naslova (dajanje v najem prostih kapacitet, pridobivanje in komunalno urejanje zemljišč
ter prodaja stavbnih zemljišč in drugo),
zagotavljali optimalne pogoje za delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna
občina Novo mesto (vzgoja in izobraževanje, kultura, šport, zdravstvo, požarno varstvo in
drugi),
optimalno financirali dejavnosti s področja vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, znanosti,
dejavnosti mladih, socialnega varstva, zdravstva, komunale, cestnega gospodarstva, varstva
okolja, urejanje prostora, kmetijstva, turizma, obrti in podjetništva, zaščite in reševanja,
krajevnih skupnosti in drugih dejavnosti.

Občinska uprave Mestna občina Novo mesto je na podlagi sklepa župana izdelala poročilo o delu
občinske uprave za leto 2006, ki ga posreduje v informacijo Občinskemu svetu Mestne občine Novo
mesto.
Delo občinske uprave temelji na izvajanju nalog, ki so določene:
v Zakonu o lokalni samoupravi,
v Strategiji razvoja Mestne občine Novo mesto za obdobje 2003 – 2007, sprejeti na seji
občinskega sveta Mestne občine Novo mesto decembra 2003,
v Regionalnem razvojnem programu (RRP), sprejetim na 39. seji občinskega sveta
mestne občine junija 2002,
s sprejetim proračunom Mestne občine Novo mesto za leto 2006,
v koalicijski pogodbi v mandatnem obdobju 2003-2006 in
v ciljih kakovosti poslovanja ISO 9001:2000 za leto 2006 ob upoštevanju srednjeročnih
ciljev kakovosti ISO.
Realizacijo posameznih nalog občinske uprave in sprejemanje ukrepov za izvajanje posameznih nalog se
izvaja mesečno skozi pregled finančne in vsebinske realizacije proračuna Mestne občine Novo mesto na
kolegijih občinske uprave in kolegijih župana.

II. OBČINSKA UPRAVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2006
Organizacija občinske uprave Mestne občine Novo mesto v letu 2006 je določena v Odloku o organizaciji
in delovnih področjih občinske uprave, sprejetim dne 23.11.2004 in v Odloku o spremembah in
dopolnitvah odloka, sprejetim dne 12.8.2005, ter temelji na sprejetem Pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest občinske uprave, št. 102-02-1/2005 z dne 23.3.2005 s spremembami in dopolnitvami, ob
upoštevanju letnega kadrovskega načrta in sprejetega proračuna Mestne občine Novo mesto.
Organizacijske enote občinske uprave, vodje enot in število izvajalcev, brez funkcionarjev,
31.12.2006:

na dan
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kabinet župana – zaposlena 2 javna uslužbenca,
revizijska služba – zaposleni 2 javni uslužbenki,
delovno mesto izven organizacijskih enot – zaposlena 2 javna uslužbenca,
urad direktorja občinske uprave - zaposlenih 8 javnih uslužbencev, od tega:
o služba občinskega sveta – 2 javna uslužbenca,
o služba za informatiko - 2 javna uslužbenca,
o kadrovska služba – 2 javni uslužbenki
oddelek za razvoj – zaposlenih 8 javnih uslužbencev, od tega
o služba za investicije – 3 javni uslužbenci,
oddelek za finance – zaposlenih 10 javnih uslužbencev, od tega
o računovodska služba – 6 javnih uslužbencev,
oddelek za družbene dejavnosti - zaposlenih 11 javnih uslužbencev,
oddelek za pravne in splošne zadeve – zaposlenih 17 javnih uslužbencev, od tega
o pravna služba – 9 javnih uslužbencev,
o glavna pisarna – 4 javni uslužbenci,
oddelek za kmetijstvo in turizem – zaposlenih 6 javnih uslužbencev, od tega
o turistično-informacijski center – 3 javni uslužbenci,
oddelek za prostor –zaposlenih 15 javnih uslužbencev,
oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve – zaposlenih 7 javnih uslužbencev,
občinski inšpektorat – zaposlenih 7 javnih uslužbencev, od tega
o občinsko redarstvo – 3 javni uslužbenci.

V občinski upravi je bilo na dan 31.12.2006 zaposlenih 95 javnih uslužbencev, od tega 59 žensk ali 62%
in 36 moških ali 38%.
V letu 2006 so iz občinske uprave odšli:
Delovno mesto

datum prenehanja

1.
2.
3.
4.

profesionalna podžupanja
višji referent za šport
višji svetovalec za kadrovske zadeve
višji svetovalec za pripravo lok.načrtov
in vodenje postopkov
5. vodja oddelka za razvoj
6. svetovalec za mestno arhitetkturo

stopnja izob.

31.3.2006
31.3.2006
30.4.2006

VII/univ.
VI.
VII/univ.

31.7.2006
30.11.2006
7.12.2006

VII/visok.
dr.
VII/visok.

Na novo so se v letu 2006 zaposlili:
Delovno mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tajnica V/II
voznik
pravnica III
višji svetovalec II
pravnica III
sistemski administrator IV
dokumentalist V
koordinator II

Kvalifikacijska
mag.
spec.
univ
visok.
višja
srednja

datum prihoda
6.2.2006
18.4.2006
1.5.2006
8.5.2006
15.5.2006
22.5.2006
1.6.2006
1.12.2006

stopnja izob.
VII/univ.
srednja
VII/univ.
VII/univ.
VII/univ.
VI.
srednja
VII/univ.

struktura zaposlenih v občinski upravi na dan 31.12.2006:
3
2
39
23
10
15
4

3-letna
1
ostalo
2
Glede na pravilnik o sistemizaciji javnih uslužbencev je ustreznost zahtevane izobrazbe v občinski upravi
naslednja:
Ustrezna:
Neustrezna:

93 zaposlenih
2 zaposleni

Zaposleni javni uslužbenki z neustrezno izobrazbo se izobražujeta za pridobitev ustrezne izobrazbe.
V občinski upravi so se na dan 31.12.2006 izobraževali ob delu 3 javni uslužbenci, in sicer:
- 1 za pridobitev VI. stopnje strokovne izobrazbe
- 2 za pridobitev VII. stopnje strokovne izobrazbe.
Na funkcionalno izobraževanje je bilo v letu 2006 napotenih 82 zaposlenih, kar pomeni 86,3%
zaposlenih. Nekateri med njimi so se izobraževanja udeležili večkrat.

III. POROČILO O DELU ORGANIZACIJSKIH ENOT
1. KABINET ŽUPANA
V Kabinetu župana so bile v letu 2006 opravljene naslednje naloge:
• organizacijske, koordinacijske, strokovne ter tehnično-administrativne naloge, vezane na
župana in podžupane,
• organizacija in izvedba kolegijev župana,
• načrtovanje, organiziranje in izvajanje protokolarnih opravil (županovi sprejemi, srečanja in
prireditve),
• organiziranje oz. soorganiziranje prireditev, proslav ter drugih javnih dogodkov,
• koordinacija aktivnosti na področju mednarodnega in medobčinskega sodelovanja ter na
področju sodelovanja z državnimi organi,
• načrtovanje promocijskih aktivnosti občine,
• redno obveščanje medijev in javnosti o delu Mestne občine Novo mesto (novinarske
konference, sporočila in obvestila za javnost, objava informacij na spletni strani,…),
• koordinacija pri neposrednem stiku župana z občani.
Seje kolegija župana
V letu 2006 smo organizirali 15 sej kolegija župana, na katerih smo obravnavali redno problematiko.
Število sej je v primerjavi z letom 2005, ko se je kolegij župana sestal 25-krat, nižje predvsem zato, ker
je mandat župana potekel pred koncem leta 2006 in ker je bila zaradi zaključevanja projektov,
opredeljenih v strategiji, večina pomembnih vprašanj rešena sproti.
S sprejetimi sklepi smo usmerjali delo občinske uprave. Kabinet župana poleg vodenja zapisnikov
kolegija župana usklajuje tudi evidence in urnike delovnih obveznosti župana in podžupanov ter opravlja
vsa ostala administrativno-tehnična opravila.
Obiski in sprejemi gostov, obveščanje javnosti, promocija, prireditve
V letu 2006 smo organizirali 13 sprejemov župana (hrvaški vojaški ataše, dolenjska odprava v Himalajo,
novomeški gimnazijci, krvodajalci, predsedniki krajevnih skupnosti, udeleženci mednarodnega simpozija
Shoulder and Sport, predstavniki verskih skupnosti, Ženski nogometni klub Krka, slovaški veleposlanik
Paldan, britanski veleposlanik Simmons, zlati maturanti, delegacija nemškega mesta Schwerin, …) ter 6
novinarskih konferenc. V januarju smo gostili predsednika vlade in ministrski svet, ki se je mudil na
obisku na Dolenjskem.
Organizirali smo 15 javnih prireditev in proslav:
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svečanost ob kulturnem prazniku,
slavnostno sejo občinskega sveta ob podelitvi nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto,
praznovanje dneva boja proti okupatorju,
prireditev ob dnevu knjige,
prireditve ob spominskih dnevih mestne občine (spominskem dnevu položitve temeljnega kamna za
izgradnjo prvega narodnega doma na slovenskem ozemlju, spominskem dnevu na dan začetka
osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo skupaj z praznovanjem dneva državnosti ter
spominskem dnevu ob ustanovitvi Novomeške čete),
otvoritev prenovljenega mostu v Ragov log,
otvoritev nogometnega igrišča z umetno travo,
podelitev nagrad na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti,
tradicionalne spominske slovesnosti ob 1. novembru na vseh treh mestnih pokopališčih,….

S trajnimi ukrepi smo obeležili Evropski teden mobilnosti ter skupaj z Oddelkom za družbene dejavnosti
skrbeli za razstavljanje otroških izdelkov na hodnikih občinske stavbe.
V juniju smo s slovesnostjo in otvoritvijo spomenika na Pogancih počastili 15-letnico samostojnosti
slovenske države, 13. oktobra pa smo organizirali svečanost ob otvoritvi prenovljene mestne hiše –
Rotovža.
Soorganizirali in podprli smo več večjih in manjših prireditev humanitarnega značaja ali večjega
družbenega pomena.
Po potrebi smo izvajali promocijo občine v več občilih (čestitke župana ob osmem februarju, občinskem
prazniku, prvem maju, dnevu državnosti in novem letu), skrbeli za ažuriranje informacij na spletni strani
mestne občine ter sodelovali z lokalnimi in nacionalnimi mediji.
Stiki z občani
Župan se je redno srečeval z občani, ki so se želeli srečati z njim. Občane smo predhodno napotili na
oddelke, ki so pristojni za reševanje posameznega problema. V kolikor na oddelku svojih problemov niso
uspeli rešiti, smo jim zagotovili termin obiska pri županu.
Društva in organizacije ter posamezniki
Tako kot leta 2005 smo tudi v letu 2006 preko javnega razpisa razdelili sredstva društvom,
organizacijam ter posameznikom, ki so se javili na razpis. Sredstva smo razdelili med 26 društev,
organizacij oz. posameznikov, ki so izpolnjevali predpisane pogoje (v letu 2005 smo sredstva razdelili 25
društvom, organizacijam oz. posameznikom). Poravnana je bila tudi članarina za Skupnost občin
Slovenije ter Združenje zgodovinskih mest Slovenije.
V letu 2006 smo tako kot v letu 2005 med 8 društev upokojencev, ki delujejo v našem prostoru in so se
prijavili na javni razpis, razdelili proračunska sredstva v skladu s podpisano pogodbo.
Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje
Med letom so predstavniki Mestne občine Novo mesto obiskali sejem Viro expo v Virovitici ter prijateljski
mesti Bihač in Niš. Tradicionalno smo v Slovenskem športnem in kulturnem društvu Krka iz Hanovra
zagotovili narodnozabavni ansambel, hrano ter pijačo in tako ponovno organizirali pravo Dolenjsko
martinovanje. Društvo je v juniju praznovalo tudi 20-letnico delovanja, zato se je praznovanja udeležila
tudi delegacija Mestne občine Novo mesto.
V letu 2006 smo mladi nogometni ekipi zagotovili udeležbo na nogometnem turnirju v Vilafranci v
Španiji.
Župan je v letu 2006 uradno obiskal poljsko mesto Torun (18. – 21.9.2006), s katerim navezujemo stike.
Delegacijo iz Toruna smo v Novem mestu gostili konec meseca marca (28. – 31.3.2006).
Urejanje mestnega jedra
V letu 2006 smo nadaljevali z naslednjimi aktivnostmi:
• priprava strategije razvoja mestnega jedra s programom kulturne revitalizacije,
• evidenca zelenih površin v mestnem jedru in predlog njihovega vzdrževanja,
• sprejem odloka o plovbi po reki Krki,
• dokončanje projekta Dolenjske kolesarske poti.
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2. URAD DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE

Služba občinskega sveta
Služba občinskega sveta je z opredeljenim obsegom nalog opravljala predvsem organizacijske,
administrativne, tehnične ter delno strokovne naloge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

za občinski svet,
za delovna telesa občinskega sveta,
za Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto,
delno za kolegij občinske uprave,
na področju izdelave in vodenja poročil, evidenc ter analiz o gradivih za občinski svet, delovna
telesa, nadzorni odbor in kolegij občinske uprave,
s področja priprave in posredovanja čistopisov sprejetih odlokov ter drugih aktov občinskega sveta
za objavo v Uradnem listu RS ter njihovo arhiviranje,
druge naloge po zadolžitvah župana, podžupanov, direktorice občinske uprave in predsednikov
delovnih teles.

Doseženi cilji in rezultati
Osnovni cilj službe – pravočasno posredovanje kakovostnih gradiv za odločanje je bil v celoti dosežen
saj zaradi formalno tehničnih razlogov v tem obdobju ni bilo odloženo odločanje na občinskem svetu ali
na delovnih telesih.
Niso pa bili v celoti zadovoljivo doseženi vsi cilji na področju tekočega urejanja arhivskih gradiv, kjer je
zaradi obsega dela prihajalo do zamud.

Pregled opravljenih nalog
1. Občinski svet
1.1.

Splošno

Za občinski svet so bili opravljeni naslednji sklopi nalog:
a) gradiva: evidenca, zbiranje, preizkus formalnih zadev posredovanih gradiv, priprava delovnih
osnutkov dnevnih redov, priprava, razmnoževanje in pravočasna odprava gradiv za redne, izredne in
korespondenčne seje občinskega sveta;
b) sodelovanje pri pripravah in izvedbi slavnostne seje občinskega sveta; izvajanje sklepov komisije za
priznanja in nagrade: razpis in objava razpisa, priprava obrazložitev in predlogov sklepov, aktivnosti za
izdelavo priznanj; sodelovanje pri pripravi scenarija in protokola za podelitev priznanj in nagrad, zbiranje
podatkov o nagrajencih in posredovanje le-teh za izplačilo nagrad;
c) rezervacija in tehnične priprave sejne dvorane pred sejami;
d) seje občinskega sveta (posredovanje vseh potrebnih gradiv, dodatna gradiva, poročila delovnih teles,
ugotavljanje sklepčnosti, vodenje zapisnika, servisiranje predsedujočemu, štetje glasov ter druga
opravila v skladu s poslovniškimi določili in navodili župana);
e) naloge po seji (priprava čistopisov in posredovanje sprejetih gradiv za objavo v lektoriranje; priprava
sklepov in zapisnika; posredovanje sklepov v podpis in odprava sklepov, objava sprejetih aktov v
Uradnem listu RS, posredovanje evidence prisotnosti članov občinskega sveta za obračun sejnin in
nadomestil, arhivska ureditev gradiva za sejo sveta, pregled prispelih Uradnih listov RS in evidenca
objavljenih aktov in vpis v evidenčno knjigo objav).
1.2.
Občinski svet - podatki o sejah za obdobje januar – december 2006
- število sej:
7 rednih, 1 izredna, 1 korespondenčna
- povprečna udeležba na seji
29,75 svetnikov
- skupno število (pod) točk dnevnega reda
211 ali 23,4 na sejo
- število sprejetih sklepov
223 ali 24,9 na sejo
7

-

-

število sprejetih osnutkov odlokov
13 ali 1,62 na sejo
število sprejetih odlokov
28 ali 3,5 na sejo
skupni čas trajanja sej
19 ur 31 min ali 2 ure 26 min/sejo
število objavljenih aktov v Uradnem listu RS: 80
(30 odlokov, 21 sklepov, 1 tarifni sistem, 1 spremembo in dopolnitev statuta, 2
obvezno razlago odloka, 1 razpis rednih volitev članov KS na območju MO NM, 10
programov priprave, 1 tehnični pravilnik, 1 sprememba in dopolnitev pravilnika, 2
pravilnika, 1 odredba, 5 poročil o izidu volitev, 1 statut (UPB), 2 pogoja za pridobitev
pravice do uporabe plakatnih mest)
število podanih pobud in vprašanj na sejah
67 ali 9,5 na sejo
število posredovanih odgovorov na sejah
50.

2. Delovna telesa občinskega sveta
2.1.

Splošno

Občinski svet je v tem mandatu imenoval 12 stalnih delovnih teles, in sicer:
- 7 odborov in
- 5 komisij.
Za delovna telesa je služba občinskega sveta v obdobju januar – december 2006 opravila
vsa organizacijske, tehnične, administrativne ter delno strokovne naloge, in sicer:
a) gradiva: priprava, zbiranje, evidenca, odprava gradiv;
b) seje delovnih teles: koordinacija terminov sej delovnih teles s predsedniki, rezervacije in
priprave sejne sobe, dnevni redi sej delovnih teles, priprava in odprava gradiv, vodenje
zapisnikov na sejah;
c) naloge po sejah: priprava in posredovanje poročil za seje občinskega sveta, arhiviranje
gradiv, posredovanje evidence za obračun sejnin.
2.2.

Delovna telesa - podatki

Število sklepčnih sej delovnih teles občinskega sveta v obdobju januar – december 2006:
-

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Odbor za komunalo in promet
Odbor za davčno politiko, proračun in finance
Odbor za okolje in prostor
Komisija za statut in poslovnik
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo
Odbor za lokalno samoupravo
Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje
Komisija za priznanja in nagrade
Komisija za vloge in pritožbe
Odbor za mladino

8
8
6
7
4
5
2
1+1 nesklepčna
1
1
0
0

V obdobju januar – december 2006 so tako delovna telesa občinskega sveta:
-

imela skupno 43 sej ali povprečno 3,6 seje na mesec,
obravnavala skupno 257 točk dnevnega reda ali povprečno 6 točk na sejo,
sprejela naslednjo skupno število pismenih dokumentov: 39 zapisnikov ter 43 poročil za občinski
svet.
3. Nadzorni odbor
3. 1.

Splošno
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Služba občinskega sveta je za Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto opravljala
naslednje organizacijske in administrativno tehnične naloge:
-

zbiranje, evidenca in posredovanje gradiv,
usklajevanje terminov za seje nadzornega odbora, rezervacija in priprava sejne sobe,
vodenje zapisnikov sej nadzornega odbora ter sklepov in poročil,
evidenca udeležbe članov odbora ter priprava za obračun sejnin.

3. 2. Nadzorni odbor - podatki za obdobje januar – avgust 2006
-

4.1

število sej:
skupno število točk dnevnega reda:
skupni čas trajanja sej:

6
51 ali 8,5 točke na sejo,
15 ur in 57 min ali 2 uri in 29
min. na sejo.

Kolegij občinske uprave
4. 1.

Splošno

Služba občinskega sveta je opravljala tudi del administrativno tehničnih nalog za kolegij
občinske uprave:
- vodenje zapisnikov
- sklepov.
4. 2.

Kolegij občinske uprave - podatki

Kolegij občinske uprave je v obdobju januar – december 2006:
-

opravil 35 sej,
obravnaval 535 točk dnevnega reda ali povprečno 15,3 točke na sejo,
predlagal 465 sklepov ali povprečno 13,3 sklepa na sejo,
skupaj zasedal 88 ur in 37 min ali v povprečju 2 ure in 32 min na sejo.

Služba občinskega sveta je za kolegij občinske uprave izdelala in posredovala 35 zapisnikov
in 465 sklepov ter vodila evidenco o realizaciji sklepov.
5. Vodenje evidenc, poročil, analiz in statistike
Služba občinskega sveta je vodila vso potrebno evidenco, poročila, analize in statistiko o
gradivih za občinski svet (vabila, zapisniki, sklepi, odloki), o gradivih za delovna telesa (vabila,
zapisniki, poročila, sklepi), nadzornega odbora ter delno za kolegij občinske uprave (zapisniki,
sklepi) ter o sprejetih in objavljenih dokumentih občinskega sveta v Uradnem listu RS ter
objavljala gradiva občinskega sveta na spletni strani Mestne občine Novo mesto
6. Druge naloge
Služba občinskega sveta je opravila tudi druge občasne naloge po zadolžitvah župana,
podžupanov, direktorice občinske uprave, vodij svetniških skupin in predsednikov delovnih teles
ter se s svojim delom nalog v občinski upravi vključila v projekt sistema kakovosti.

Zaključek
Skupaj so bila v sami službi v obdobju januar – december 2006 opravljena administrativno tehnična dela
za 92 sej (občinski svet, delovna telesa občinskega sveta, nadzorni odbor, kolegij občinske uprave) ter
izdelano naslednje število pisnega gradiva:
92 zapisnikov in 50 poročil: skupaj 142 ali v povprečju 11,8 na mesec,
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-

996 sklepov ali v povprečju 83 na mesec,
80 priprav čistopisov in objav sprejetih aktov in sklepov v Uradnem listu RS ali v povprečju 6,66
na mesec.
Pretežna večina sej delovnih teles je potekala izven rednega delovnega časa - v popoldanskem in
večernem času. V obdobju januar - december 2006 je to znašalo skupaj 48 sej ali 4 seje na mesec.
Vse to je bilo potrebno praviloma pripraviti v zelo kratkih časovnih konicah. Za opravljanje vseh nalog v
službi občinskega sveta je bilo zato tudi v obdobju januar – december 2006 opravljeno večje število ur
izven rednega delovnega časa, ki ga zaradi narave dela ni bilo mogoče v celoti kompenzirati s
koriščenjem prostih ur.
3. ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
3.1 Glavna pisarna
V letu 2006 je bilo odprtih 12.974 zadev, vknjiženih je bilo:
17.649
11.887
6.428

vhodnih dokumentov
izhodnih dokumentov
lastnih dokumentov

Izhodne pošte je bilo v letu 2006 skupaj 45.775 kosov, od tega je bilo 14.198 priporočenih pošiljk,
30.257 kosov navadnih pošiljk in 1.320 ostalih storitev (paketi, popisi oddanih pošiljk, storitve hitre
pošte,...).
V enakem obdobju v letu 2005 je bilo odprtih 11.739 zadev, vknjiženih je bilo:
18.752
13.213
7.147

vhodnih dokumentov
izhodnih dokumentov
lastnih dokumentov

Iz navedenih podatkov lahko sklepamo, da se je v letu 2006 povečalo število zadev.
3.2 Pravna služba
V letu 2006 smo v pravni službi z ostalimi oddelki občinske uprave sodelovali pri pripravi javnih razpisov
za razdelitev proračunskih sredstev, pri izvedbi postopkov javnih naročil, pri pripravi koncesijskih
dokumentov in izvedbi postopkov podelitve koncesij.
Vodja oddelka vodi kreditni odbor pri Razvojnem centru Novo mesto (prej Podjetniški center) za
podeljevanje kreditov in garancij iz garancijske sheme ter mikrokreditov.
Sodelovali smo pri pripravi in realizaciji letnega programa prodaje stvarnega premoženja občine in
letnega programa nabav in gradenj, pripravljamo posamične programe prodaje in upravljanja
nepremičnin, sodelujemo pri različnih projektnih skupinah ter pridobivamo različne podatke glede na
potrebe posameznih oddelkov.
Vodja oddelka vodi komisijo za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto, ki izvaja tudi javne dražbe. V njej delujejo tudi drugi pravniki.
Pravna služba je vodila postopke odkupov zemljišč v projektih Seidlova in Šmarješka cesta, Šmihelska
cesta, Ljubljanska cesta, Kandijska, Belokranjska in Topliška cesta, pri čemer opravljamo pravne
preglede, izdelujemo historiate, naročamo cenitve, vodimo pogajanja, pripravljamo pogodbe in vodimo
postopek prenosa lastništva vse do vpisa v Zemljiško knjigo.
Sodelovali smo pri sprejemanju splošnih aktov, ki so zahtevali uskladitve med več občinami. Pripravljali
podlage za ureditev neurejenih lastninsko-pravnih razmerij med občino in ministrstvi (npr. Športna
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dvorana Leona Štuklja, zaklonišče na Ulici Slavka Gruma,…) ter z zemljiško knjižnimi predlogi usklajevali
dejansko stanje z zemljiškoknjižnim.
Tudi v preteklem letu je pravna služba vodila postopke v zvezi z vračanjem vlaganj v telekomunikacijsko
infrastrukturo. Pravniki so vodili postopke ter pripravljali odločbe prve stopnje ter pripravljali odločbe
druge stopnje, ki jih izda župan in sicer na področjih komunale (komunalni prispevek, komunalni
samoprispevek), inšpektorata (odločbe in sklepi inšpektorja) in družbenih dejavnosti (vrtci) ter izdajali
potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine.
Pravniki v oddelku so za potrebe posameznih oddelkov, župana, podžupane in urada direktorja izdelovali
pravna mnenja, ponujali odgovore na pravna vprašanja glede postopka in materialnega prava.
Zagotavljali smo tekoče spremljanje objav in razpisov v Uradnem listu RS ter o tem obveščali kolegij
občinske uprave.
Vso potrebno pravno podporo smo nudili tudi javnim zavodom in podjetjem, katerih ustanoviteljica je
Mestna občina Novo mesto (Zdravstveni dom, Lekarne, Kulturni center Janeza Trdine).
Pravna služba je pregledovala in izdelovala večje število pogodb: najemne, menjalne, kupoprodajne,
anekse k že sklenjenim pogodbam, razne sporazume ter pogodb o (so)financiranju.
Pripravljali smo tudi tožbe, odgovore na tožbe, priglašali terjatve v zapuščinske postopke in postopke
prisilne poravnave ter se udeleževali razpisanih narokov, vlagali izvršilne predloge in spremljali postopke
na sodišču.
Pravna služba je vodila prodajo objekta Fazan v Portorožu ter potrebno usklajevanje med občinami
solastnicami ter kupcem, vodila je pogajanja z Ministrstvom za obrambo ter bila zadolžena za
koordinacijo oddaje prostorov v Zdravstvenem domu Novo mesto zdravnikom - koncesionarjem v
najem.
4. ODDELEK ZA FINANCE
4.1 Proračun in njegovo izvrševanje
V letu 2006 je oddelek za finance opravljal naslednje naloge:
• Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006
V februarju 2006 je bil občinskemu svetu posredovan v obravnavo rebalans proračuna za leto 2006, na
osnovi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna januar-maj 2006 pa je bil v juniju
pripravljen drugi rebalans proračuna in posredovan v obravnavo občinskemu svetu.
• Priprava poročila o delu občinske uprave v letu 2005
Oddelek za finance je bil koordinator in nosilec priprave Poročila o delu občinske uprave o delu
posameznih oddelkov in aktivnosti v letu 2005. Poročilo je bilo sestavni del Zaključnega računa
proračuna za leto 2005.
• Priprava poročil o realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2005
Oddelek za finance je bil koordinator in nosilec priprave poročila o realizaciji finančnih načrtov vseh
krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto. V letu 2005 so krajevne skupnosti ob navodilih in
sodelovanju oddelka za finance pripravile celovito in z Zakonom o javnih financah usklajeno poročilo o
realizaciji finančnih načrtov. Poročila krajevnih skupnosti so bila sestavni del Zaključnega računa
proračuna.
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4.2 Ostale operativne naloge, ki so vezane na redno delo oddelka
•

Spremljanje realizacije proračuna

Oddelek je mesečno in četrtletno pripravljal poročila o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna ter o
doseženih rezultatih in o odstopanjih obveščal vodstvo. Predlagal je ukrepe pri realizaciji proračuna.
Posamezne oddelke je sprotno seznanjal s porabo sredstev na posameznih postavkah in skrbel za
pravilno porabo sredstev proračuna. Navedene aktivnosti se ne morejo številčno ovrednotiti, saj
potekajo ves čas.
•

Preverjanje stanja na transakcijskem računu in priprava dnevnih poročil o stanju
sredstev na računu ter usklajevanje dnevne likvidnosti.

V letu 2006 je bilo vknjiženih in plačanih preko 7000 odredb. Odredbe so se razporedile po dejavnostih
glede na postavke proračuna, in sicer v 22 različnih dejavnosti. Razporejene so bile tudi glede na valuto
plačila. Povprečno je bilo dnevno realiziranih približno 20 do 25 odredb za izplačilo.
Med usklajevanje dnevne likvidnosti sodi tudi priprava kompenzacijskih pogodb, asignacijskih pogodb in
njihova izpeljava preko transakcijskega računa. Ta način dela je bil čedalje pogostejši, saj se je več
dobaviteljev odločilo za izvedbo plačila preko asignacij, kompenzacij in prodaje terjatev. V oddelku smo
pripravili mesečno približno 10 takih dokumentov. Pri postopkih verižnih kompenzacij občina dobi
določeno provizijo, kar pomeni pozitiven finančni učinek.
•

Priprava premoženjske bilance Mestne občine Novo mesto za leto 2005

Osnova za sestavo bilance so bili podatki iz poslovnih poročil proračunskih uporabnikov MONM.
Poslovna poročila so bili le ti po zakonu o javnih financah dolžni posredovati do 31.03. 2006. Na
oddelku smo poslovna poročila pregledali in uredili v skladu z navodilom o pripravi premoženjske
bilance. Premoženjsko bilanco Mestne občine Novo mesto smo posredovali na Ministrstvo za finance.
•

Sodelovanje pri pripravi poslovnih poročil zavodov za leto 2005

Oddelek za finance se je aktivno vključeval pri pripravi poslovnih poročil zavodov na področju kulture,
športa, izobraževanja, zdravstva, predvsem na področju finančnih kazalcev (bilanca uspeha, bilanca
stanja in amortizacija).
•

Dolgoročno zadolževanje

Mestna občina Novo mesto je v letih od 1998 do 2002 najela pri bankah 875 mio SIT dolgoročnih
kreditov. V letu 1998 se je občina zadolžila za 235 mio SIT. Doba vračila kredita je 7 let in 4 mesece. V
letu 2001 se je zadolžila za 410 mio SIT in v letu 2002 za 230 mio SIT. Doba vračila obeh kreditov je 15
let.
Oddelek je mesečno skrbel za vračilo glavnic in obresti ter o stanju dolgoročnih
posredoval poročila na Ministrstvo za finance.

zadolženosti

Stanje vseh neodplačanih kreditov na dan 31.12.2006 znaša 451.111.043 SIT. V letu 2006 je Mestna
občina Novo mesto odplačala 64.030.292 SIT glavnice in 33.269.670 SIT obresti za dolgoročno
kreditiranje.
•

Kratkoročno zadolževanje

Za likvidnostno premoščanje proračuna smo se v posameznih mesecih kratkoročno zadolževali. Za
zadolževanje je bilo potrebno pripraviti vlogo, izdati vrednotnice za pravilno porabo sredstev in skrbeti
za vračila sredstev ter obračune obresti. Zadolževanje je potekalo po revolving sistemu, to pomeni, da
se viške proračuna nakazuje banki in s tem zmanjšuje znesek zadolževanja, ob povečanih potrebah
proračuna pa se sredstva ponovno črpajo za uskladitev likvidnostnih tokov.
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V skladu z določili 2. odstavka 85. člena Zakona o javnih financah se lahko občine likvidnostno
zadolžijo do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. V skladu z zakonskimi določili se je občina v
letu 2006 kratkoročno zadolžila v višini 400 milijonov SIT pri SKB banki d.d.. Obrestna mera je znašala
4 % letno. Zadolženost se je mesečno spreminjala in sicer glede na likvidnost proračuna. Zadnji rok za
vračilo posojila je bil 29. 12. 2006. Občina je do 29. 12. 2006 poravnala vse obveznosti iz naslova
kratkoročnih kreditov. Za najetje kratkoročnega kredita je občina banki plačala 7.674.872 SIT obresti.
•

Ostalo

Oddelek je opravljal tudi druge naloge, ki sodijo v to področje. To so predvsem odgovori na razne
dopise Ministrstva za finance in drugih ministrstev, bank, izpolnjevanje statističnih podatkov,
izračunavanje obresti za različne potrebe.
Oddelek je aktivno sodeloval z revizorji Računskega sodišča, pripravljal vse podatke in odgovore na
njihova vprašanja, prav tako je sodeloval pri pripravi pravilnikov, pri pripravi poročil za občinski svet.
Pripravljal je informacije o porabi sredstev proračunske rezerve, proračunske rezervacije in
kratkoročnega zadolževanja ter sodeloval pri pripravi podatkov za razna poročila na drugih področjih.
4.3 Računovodstvo
V računovodstvu smo v letu 2006 prejeli 7040 računov, kar pomeni okrog 590 mesečno ali približno 20
dnevno, ki jih je potrebno ustrezno evidentirati in opremiti ter izvesti plačilo.
Plačila smo ustrezno evidentirali, vknjižili še preostale postavke prometa v dnevnem izpisku
transakcijskega računa, kar pomeni okrog 150 vknjižb dnevno.
Izplačilo plač, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, nagrad, sejnin in drugih osebnih prejemkov je bila
ena izmed odgovornejših nalog, še zlasti s stališča obračuna in plačila dajatev. Prejemnikov osebnih
prejemkov, brez upoštevanja redno zaposlenih v občinski upravi je bilo mesečno okrog 100 prejemnikov.
Za potrebe spremljave realizacije finančnega načrta proračuna pripravljamo ob koncu meseca mesečna
poročila o realizaciji prihodkov in odhodkov, ki jih v skladu s predpisi posredujemo tudi Ministrstvu za
finance. Poleg tega vsak mesec spremljamo in obračunavamo davek na dodano vrednost.
V računovodstvu vodimo še evidenco prehodnih računov komunalnega prispevka, komunalnih taks,
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo zemljišč, evidenco odplačil stanovanjskih posojil delavcev,
evidenco plačila oskrbnin in preživnin v zavodih. Vodimo tudi evidenco vseh investicij v teku, ki jih bomo
ob zaključku leta prenesli v upravljanje uporabnikom.
Pomembna naloga računovodske službe je tudi področje terjatev do kupcev, ki zajema:
- fakturiranje in vodenje evidence kupcev ter skrbništvo nad računalniškim programom za to
področje,
- izterjava zapadlih, a neplačanih terjatev,
- obračunavanje anuitet za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu in izterjava, izračuni za
predčasne odkupe, tudi za potrebe drugih sekretariatov, obračuni zamudnih obresti in revalorizacije.
Ob zaključku poslovnega leta 2006 smo posebej uskladili obveznosti in terjatve proračuna s prejemniki
sredstev iz javnih financ, kot so osnovne šole, vrtci, knjižnica, muzej in drugi.
Pred izdelavo zaključnega računa smo preverili stanje vseh sredstev in virov, obračunali in vknjižili
amortizacijo osnovnih sredstev in uskladili posamezne analitične evidence (evidenco osnovnih sredstev,
evidenco obveznosti do dobaviteljev, evidenco terjatev do kupcev) z evidenco v glavni knjigi.
V računovodstvu smo že od meseca septembra 2006 aktivno sodelovali pri pripravah na prehod na novo
valuto evro. Ob zaključku leta smo brez večjih težav prehod na novo valuto tudi izvedli.
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5. ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Oddelek za družbene dejavnosti po vsebini dela obsega naslednja področja, ki predstavljajo in
zagotavljajo javno življenje lokalne skupnosti: predšolska vzgoja, izobraževanje (osnovno, srednje, višje
in visoko šolstvo ter štipendije), šport, kultura, socialno varstvo, mladina, znanost, zdravstvo in Rome. V
sklopu skupnih nalog smo sodelovali pri pripravi porabe sredstev in pri pripravi rebalansa proračuna ter
spremljali realizacijo porabe teh sredstev. Pripravljali smo odgovore na svetniška in novinarska
vprašanja. Za sejo občinskega sveta smo pripravili poslovna poročila javnih zavodov.
Na osnovi Uredbe o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in
tajnikov v plačilne razrede, smo pristojnim ministrstvom posredovali predloge o razvrstitvi ravnateljev,
direktorjev in tajnikov javnih zavodov v ustrezen plačilni razred.
5.1 Predšolska vzgoja
V Mestni občini imamo na področju predšolske vzgoje dva javna zavoda (Vrtec Ciciban Novo mesto in
Vrtec Pedenjped Novo mesto) in štiri vzgojno varstvene enote pri osnovnih šolah (Brusnice, Stopiče,
Šmarjeta in Vavta vas). Podeljeno imamo eno koncesijo Društvu Ringa-raja in sklenjeno pogodbo s
Petrovim vrtcem.
Po 21. členu Zakona o lokalni samoupravi dejavnost predšolske vzgoje spada med izvirne naloge občine.
Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti pokriva razlika med ceno
programov in plačilom staršev, ki ga na podlagi vloge določi občina. Na podlagi 28.a čl. Zakona o vrtcih
mora lokalna skupnost zagotavljati tudi sredstva za stroške, ki niso všteti v ceno programa.
V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev.
Ugotavljamo, da so sredstva, ki so namenjena vzdrževanju vrtcev v Novem mestu, bistveno nižja od
potrebnih.
Odločbe za znižano plačilo vrtca
Na vlogo strank je bilo izdanih 2364 (l. 2005 - 2113) odločb o znižanem plačilu za program vrtca.
Odločbe so se nanašale na tekoče leto 2006, šolsko leto 2006/07, ter vse spremembe, ki so nastale med
letom.
Kot posebnosti so bile izdane:
- odločbe na podlagi županovega sklepa (1 plačilni razred nižji - začasno, zaradi posebnih
socialnih razmer v družini – bolezen, smrt) - 67 (leta 2005 – 56),
- začasne odločbe na podlagi odločbe o denarni socialni pomoči – 148, (leta 2005 - 132).
Povprečni odstotek plačil staršev obravnavanih vlog je znašal 33,49% (leta 2005 – 31,80%). Prispevek
staršev je znašal od 6.364,00 SIT do 77.344,00 SIT. Razliko do polne cene programa zagotavlja občina.
V letu 2006 je bilo za program in investicijsko vzdrževanje namenjenih 1.102.210.508,00 SIT. (l. 2005
– 1.088.000.000,00 mio SIT).
Število
-

izdanih odločb po plačilnih razredih:
148 staršev je opravičenih plačila (leta 2005 – 82),
10% cene programa plača 598 staršev (leta 2005 – 494),
20% cene programa plača 384 staršev (leta 2005 – 384),
30% cene programa plača 377 staršev (leta 2005 – 352),
40% cene programa plača 269 staršev (leta 2005 – 283),
50% cene programa plača 262 staršev (leta 2005 - 254),
60% cene programa plača 190 staršev (leta 2005 – 152),
70% cene programa plača 83 staršev (leta 2005 – 69),
80% cene programa plača 53 staršev (leta 2005 – 43).
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Vloženih je bilo 8 pisnih pritožb (l. 2005 – 2), ki so se nanašale na višino plačilnega razreda. Večje
število pritožb je odraz staršev, kateri iščejo različne razloge za dodatno znižanje plačila vrtca. V večini
primerov so bili le-ti neupravičeni. Pritožnikom je bilo odgovorjeno v skladu z Zakonom o upravnem
postopku. Da bi bilo čim manj pritožb, stranke preko vrtcev, medijev in spletne strani predhodno
seznanimo z navodili pri oddaji vlog za znižano plačilo oziroma s postopkom in načinom obračunavanja.
Kljub temu ugotavljamo, da pojasnil ni nikoli dovolj.
Število oddelkov, otrok in zaposlenih
V preglednici 1 je prikazano število otrok in oddelkov po uvedbi devetletke. V decembru 2001 (prve šole
v 9- letko) je bilo 1729 otrok v 99 oddelkih, v šol.l. 2002/03 so novomeške šole uvedle 9-letko in tako je
odhod ene generacije vrtčevskih otrok v novomeške osnovne šole zmanjšal vpis za 186 otrok in 16
oddelkov, leti 2003 in 2004 kažeta konstantno sliko, v letih 2005 in 2006 pa se kaže povečan vpis v
programe vrtca.
Preglednica 1: Primerjava števila otrok in oddelkov (december 2001 – december 2006)
Vrtec

VVO NM
Brusnice
Petrov
vrtec
Ringa-raja
Stopiče
Šmarjeta
Vavta vas
Ciciban
Pedenjped
Ostali
Otrocidruge
občine

Skupaj
Razlika

št.otr št.otrok
št.
12/03
ok
otrok
12/01 12/02
1196
981
57
55
60
36
32
33
54
92
101
88

54
102
109
88

25
80

30
92

1729

154
3
-105 -186

56
79
86
90
462
457
37
90

1450
-93

št.otro
k
12/04

št.otro
k
12/05

št.otrok
12/06

št.odd.
12/01

61
37

57
35

57
37

74
3
3

59
3
2

51
86
85
83
455
464
30
80

42
99
79
112
473
474
30
70

39
99
79
112
483
460
30
86

3
5
6
5

1432 1471

1482
+11

-18

+39

št.odd. št.odd.
12/02 12/03

št.odd.
12/04

št.odd.
12/05

št.odd.
12/06

3
2

3
2

3
2

3
2,5

3
5
6
5

3
5
5
5
29
29

3
5
5
5
31
29

2
6
5
6
32
29

2
5
5,5
6
31
29

99

83

81

83

85

84

-6

-16

-2

+2

+2

-1

V šolskem letu 2003/04 sta v 9-letko vstopili še zadnji dve osnovni šoli, OŠ Šmarjeta in OŠ Stopiče.
Število vpisanih otrok v vrtcih v Mestni občini Novo mesto se je zaradi tega znižalo, spremenili pa so se
tudi normativi, kar pomeni, da je sedaj v skupinah od 2 do 5 otrok manj. Na dan 1.12.2006 je bilo v 84
oddelkih vključenih v različne programe 1482 predšolskih otrok (86 iz drugih občin), za katere je skrbelo
256,5 delavcev. K oddelkom in sistemizaciji delovnih mest za vsako šolsko leto župan izda soglasje.

5.2 Izobraževanje
Na področju izobraževanja so bila sredstva namenjena za:
- financiranje javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše - za plače, prispevke,
davke in druge osebne prejemke ter za tekoče in programsko odvisne materialne stroške;
- financiranje osnovnega šolstva – osnovnih in glasbenih šol, kjer se v skladu z 82. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva za tekoče
materialne stroške šol, permanentno izobraževanje učiteljev glasbenih šol, amortizacijo oz.
investicijsko vzdrževanje šol, sredstva za dodatni program osnovnih šol in sredstva za plačila
prevozov učencev;
- sofinanciranje javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Razvojno izobraževalnega
centra Novo mesto, kateremu mora lokalna skupnost v skladu s 30. členom Zakona o
izobraževanju odraslih zagotavljati najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko
vzdrževanje in sredstva za izvedbo programov izobraževanja odraslih;
- financiranje občinskega programa, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za štipendije,
za izvajanje nalog Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto, za plačilo potnih
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stroškov Fakulteti za strojništvo, za programe pospeševanja izobraževalne dejavnosti, za
financiranje plače in programsko odvisnih materialnih stroškov za delo lokalnega koordinatorja,
za sofinanciranje projektnega dela dijakov in tekmovanj dijakov v znanju, ter za sofinanciranje
izobraževalnih programov višjih strokovnih šol. Zagotavljanje sredstev za občinski program nima
zakonske podlage, ki bi občino izrecno zavezovala k tovrstnemu financiranju, je pa to z
dogovorom, pogodbo oz. drugo zavezujočo obliko izkazana pripravljenost lokalne skupnosti pri
zagotavljanju določenih finančnih sredstev.
Dolgoročni cilji so usmerjeni v vse segmente izobraževanja, primarno pa v razvoj dodatnega programa
in zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega izobraževanja, za
kar je po zakonodaji neposredno zadolžena lokalna skupnost, ki je tudi ustanoviteljica javnih osnovnih in
glasbenih šol. Letni cilji, zastavljeni s proračunom za leto 2006, so bili v celoti realizirani. Zastavljeni cilji
so bili vsebinsko in finančno uspešno realizirani. Vse odredbe za izplačila sredstev so bile vsebinsko in
finančno preverjene in šele nato oddane v izplačilo.
V Mestni občini Novo mesto smo v letu 2006 imeli 11 osnovnih šol in štiri podružnice, ki jih je v šolskem
letu 2005/2006 obiskovalo 3.936 učencev (l.2005 – 4005), pouk pa je potekal v 216 oddelkih (l.2005 –
214). Glasbena šola Marjana Kozine je imela 34 oddelkov (l. 2005 – 33), ki jih je obiskovalo 588 učencev
(l. 2005 – 558).
Glasbeno šolo Marjana Kozine in Osnovno šolo Dragotin Kette obiskujejo tudi učenci iz drugih občin. S
temi občinami ima MO Novo mesto sklenjene pogodbe za kritje stroškov, ki jih morajo po 82. členu
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja šolam zagotavljati lokalne skupnosti.
Pogodbe so sklenjene za nedoločen čas, višina financiranja pa se za vsako leto določa z aneksom k
pogodbi. MO Novo mesto je obema šolama zagotavljala vsa sredstva, ki jih mora po zakonodaji
zagotavljati lokalna skupnost. Sredstva, ki so jih občine za ta namen nakazale MO Novo mesto za leto
2006, pa so bila vrnjena integralno v proračun. Za Glasbeno šolo Marjana Kozine so bile pogodbe
sklenjene s 5 občinami v skupni višini 5,4 mio SIT - 22% vseh sredstev (l.2005 – 3,34 mio SIT- 21%
vseh sredstev), za OŠ Dragotin Kette pa z 8 občinami (l. 2005 z 9 občinami) v skupni višini 5,8 mio SIT
- 42% vseh sredstev, potrebnih za financiranje OŠ D. Kette (l.2005 – 12,94 mio SIT – 48 % vseh
sredstev potrebnih za financiranje OŠ D. Kette).
Za sofinanciranje Posvetovalnice za učence in starše MO Novo mesto nima pravne podlage za direktno
sklepanje pogodb z drugimi občinami, zato je za leto 2006 posvetovalnica sama sklepala pogodbe z
občinami v skladu s 14. členom odloka o ustanovitvi. Pogodbe je sklenila z občinami: Škocjan,
Šentjernej, Mirna Peč, Žužemberk, Črnomelj in Dolenjske Toplice v skupni višini 4,06 mio SIT (12,3 %
vseh sredstev). V letu 2006 so bila pri financiranju posvetovalnice izplačila zmanjšana za sredstva, ki jih
je posvetovalnica prejela po pogodbah.
Od ciljev, zapisanih v Strategiji razvoja MO Novo mesto za obdobje 2003 do 2007 za področje
izobraževanja smo:
- vsem osnovnim šolam smo zagotovili prostorske pogoje za izvajanje 9-letke, razen OŠ Stopiče,
ki še čaka na izgradnjo telovadnice;
- nekoliko smo izboljšali financiranje dodatnega programa osnovnih šol. V letu 2006 smo
nominalno več sredstev kot v preteklih letih namenili za računalniško opremljanje osnovnih šol
in za sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni;
- izboljšali smo tudi materialne pogoje za delovanje šol tako, da smo v letu 2006 postavili nova
merila za izplačila materialnih stroškov in jih realizirali v višini 80%, v celoti pa jih bomo
realizirali v letu 2007;
- podpiramo razvoj oz. prenovo višješolskih programov, čeprav smo z razpisom v letu 2006 za ta
namen srednjim šolam, v okviru katerih delujejo višje strokovne šole, namenili manj sredstev
kot v preteklih letih;
- srednje šole spodbujamo pri izvajanju projektnega dela dijakov in pri tekmovanjih dijakov v
znanju tako, da vsako leto razpišemo sredstva za ta namen;
- v letu 2006 smo zelo povečali sredstva namenjena za izvajanje programov izobraževanja
odraslih. Ker so se zato zmanjšale kotizacije in šolnine za določene programe, so te oblike
izobraževanja za naše občane bolj dostopne;
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-

za pripravo novih visokošolskih programov in ustanavljanje visokošolskih zavodov je bil v letu
2006 ustanovljen nov javni zavod Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, ki je pričel
z delom novembra 2006.

Na področju izobraževanja je bilo v letu 2006 izvedenih 7 javnih razpisov za dodelitev proračunskih
sredstev. Na objavljene razpise je prispelo 53 vlog, ki so bile obravnavane na strokovnih komisijah. Na
izdane sklepe o dodelitvi sredstev pritožb ni bilo.
Posvetovalnica za učence in starše
Redno je potekalo izplačilo plač, prispevkov, regresa za letni dopust in drugih osebnih prejemkov za
zaposlene v Posvetovalnici za učence in starše.
Glasbena šola Marjana Kozine
Zagotovljena so bila sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo v višini 9,6 mio SIT in sredstva
za permanentno izobraževanje učiteljev.
Osnovna šola Dragotin Kette
Za varuha, zaposlenega v OŠ Dragotin Kette, so bila zagotovljena sredstva za plače, prispevke in druge
osebne prejemke (prehrana med delom in prevoz na delo, regres za LD).
Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Sredstva za materialne stroške so bila namenjena za tekoče materialne stroške za osnovne in glasbeno
šolo (elektrika, ogrevanje, voda, zavarovanje), za programsko odvisne materialne stroške glasbene šole
in za druge materialne stroške, med katere sodi nakup in obnova glasbil za glasbeno šolo ter sredstva za
fizično varovanje OŠ Bršljin.
Projektno delo v OŠ
Izveden je bil razpis za projektno delo, na katerega je 9 osnovnih šol (l. 2005 – 10) prijavilo 73
projektov (l. 2005 – 175), od teh je bilo v skladu z razpisnimi pogoji ocenjenih in sofinanciranih 65
projektov (l. 2005 – 87).
Tekmovanje učencev v znanju
Na razpis za tekmovanje učencev v znanju se je prijavilo 9 osnovnih šol (l. 2005 – 10). Sredstva so bila
šolam razdeljena za dosežke, udeležbo in organizacijo tekmovanj.
Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni
Osnovne šole so v letu 2006 prejele 4,5 mio SIT za sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni (l. 2005
– 2,2 mio SIT), ki jih bodo v šolskem letu 2006/2007 izvedle v skladu z letnim delovnim načrtom in
predmetnikom.
Sofinanciranje nakupa računalniške opreme
Osnovnim šolam je bil sofinanciran nakup računalniške opreme v višini 5,0 mio SIT (l. 2005 - 2,2 mio
SIT). Sofinanciranje je bilo vezano na razpis MŠŠ, ki je bil realiziran v letu 2006 za nakup računalniške
strojne in programske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Šole, ki so na razpisu uspele, so kot uporabnik opreme podpisale pogodbo z MŠŠ, na podlagi katere so
morale določen del sredstev za nakup opreme zagotoviti same, pri čemer je bil njihov delež sredstev s
strani Mestne občine Novo mesto sofinanciran v višini 47,3%. Celoten nakup opreme je znašal 21,14
mio SIT, od tega so šole morale zagotoviti 50%, ostalih 50% pa MŠŠ.
Raziskovalne naloge
Sredstva iz te postavke so bila namenjena za sofinanciranje raziskovalnih nalog v osnovnih šolah. Na
objavljeni razpis je 5 osnovnih šol (l. 2005 – 3) prijavilo 8 raziskovalnih nalog (l. 2005 – 5), ki so bile
ocenjene v skladu z razpisanimi merili in sofinancirane.
Zgodnje poučevanje tujega jezika
Osnovnim šolam so bila zagotovljena sredstva za zgodnje učenje tujega jezika, ki se izvaja v 7 osnovnih
šolah v oddelkih 3. razredov 9-letke in v 2 osnovnih šolah v oddelkih 4. razredov 8-letke, dve uri
tedensko na oddelek. Poučevanje so izvajale vse osnovne šole, razen OŠ Dragotin Kette in OŠ Vavta
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vas. Število pedagoških ur (PU) je bilo za posamezno šolo različno, odvisno je bilo od števila oddelkov 3.
oz. 4. razredov, cena za PU pa je odvisna od strokovne usposobljenosti kadra, ki tuj jezik uči.
Sofinanciranje kosil
V letu 2006 so se približno 68 učencem (l. 2005 – 63) iz socialno ogroženih družin krili stroški kosil.
Tekmovanja dijakov v znanju
Sredstva za sofinanciranje tekmovanj dijakov v znanju so se šolam dodelila na podlagi razpisa. Uspeh
dijakov na tekmovanjih je promocija tako za srednjo šolo, kot za Mestno občino Novo mesto, šole pa za
pripravo dijakov in udeležbo na tekmovanjih nimajo drugih sredstev. Na Javni razpis za sofinanciranje
tekmovanj dijakov v znanju v letu 2006 se je prijavilo 7 srednjih šol. Sredstva so bila dodeljena za
dosežke, udeležbo in organizacijo tekmovanj.
Sofinanciranje priprave programov višjih šol
Sredstva v višini 1,3 mio SIT so bila v letu 2006 razpisana z javnim razpisom za sofinanciranje
izobraževalnih programov višjih strokovnih šol (l. 2005 – 3,1 mio SIT). Predmet razpisa je bilo
sofinanciranje sodelovanja pri pripravi novih oz. prenovi obstoječih višješolskih strokovnih programov
in/ali modulov in/ali izbirnih predmetov v študijskem letu 2005/06.
Na razpis sta prispeli dve vlogi. Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola je prijavila
sodelovanje pri pripravi novega programa Organizator poslovanja in dve prenovi programa, in sicer
sodelovanje pri prenovi programa Računovodja in Poslovni sekretar. Šolski center Novo mesto, Višja
strokovna šola pa je prijavila sodelovanje pri pripravi novega programa Zdravstvo in sodelovanje pri
prenovi programa Komunala, ter sodelovanje pri pripravi oz. prenovi dveh modulov v okviru programa
Oblikovanje in obdelava materialov in enega modula v okviru programa Lesarstvo.
Razvoj visokega šolstva
V letu 2006 je bil ustanovljen nov javni zavod Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto. S 1.
novembrom sta se v novem zavodu zaposlili dve strokovni delavki, s 1. decembrom pa še direktor. Za
potrebe novega zavoda so bila v letu 2006 porabljena sredstva v višini 18.9 mio SIT za opremljanje
prostorov, tiskanje zgibanke, oglaševalske storitve, prireditev ob otvoritvi, za izplačilo zagonskih sredstev
in za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov.
Fakulteta za strojništvo
S Fakulteto za strojništvo, Univerze v Ljubljani, je bila v letu 2006 sklenjena pogodba za kritje potnih
stroškov za izvajanje visokošolskega rednega študija strojništva, ki poteka v dislociranih oddelkih v
Novem mestu, ker teh sredstev Fakulteti za strojništvo pristojno ministrstvo ne zagotavlja.
Razvojno izobraževalni center
RIC-u so bila zagotovljena sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za delo lokalnega
koordinatorja in programsko odvisni materialni stroški vezani na delo lokalnega koordinatorja, kar je
dodaten občinski program na področju izobraževanja odraslih, ki se izvaja od oktobra 2003. V skladu z
zakonodajo pa je RIC prejemal tudi del sredstev za neprogramske ali tekoče materialne stroške.
Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih
V letu 2006 je bila z RIC-em sklenjena pogodba o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih.
Sredstva so bila namenjena za programe izobraževanja (osnovna šola za odrasle, programi srednjega
izobraževanja, nacionalne poklicne kvalifikacije, računalniško opismenjevanje, računalniška pismenost,
izpiti ECDL, jezikovno izobraževanje) infrastrukturne dejavnosti (Edus – središče za samostojno učenje,
Univerza za tretje življenjsko obdobje) in za projekte kot je Teden vseživljenjskega učenja. RIC je
sredstva po pogodbi porabil za kritje tistih stroškov, ki niso bili pokriti iz drugih virov in/ali za zmanjšanje
prispevkov, ki bi jih morali občani MO Novo mesto plačati za izobraževanje (kotizacije, šolnine).
Prevozi učencev s šolskimi kombiji
Za prevoze učencev, ki so se v letu 2006 izvajali s šolskimi kombiji, so bili šolam plačani stroški
prevozov. Prevoz učencev s šolskimi kombiji poteka pri 7 osnovnih šolah.
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Prevozi učencev – javna prevozna sredstva
Plačani so bili stroški prevozov učencev, ki jih pogodbeno opravlja Veolia Transport Primorska in
Dolenjska d.d.. Za učence, ki jim ni bilo mogoče zagotoviti omenjenega pogodbenega prevoza, pa so bili
plačani stroški mesečnih vozovnic ali pa so jim bili povrnjeni stroški prevozov v osnovno šolo v višini
znižane kilometrine. Do tega so upravičeni tisti učenci, ki se zaradi svojih primanjkljajev ne morejo
posluževati javnega prevoza in/ali obiskujejo osnovno šolo v različnih zavodih.
Štipendije
V letu 2006 je bil v okviru štipendij izpeljan Javni razpis za dodelitev denarne pomoči za študij v
študijskem letu 2005/2006. Namen je bil podpreti študij deficitarnih poklicev, med katere na območju
Mestne občine Novo mesto uvrščamo univerzitetne diplomirane inženirje strojništva, doktorje medicine,
profesorje razrednega pouka. Razpisana sredstva so bila razdeljena devetim prosilcem.
Razvojnemu centru Novo mesto so bila v letu 2006 nakazani stroški podelitve štipendij v okviru
Štipendijske sheme za Dolenjsko.
Program pospeševanja izobraževalne dejavnosti
V okviru programa pospeševanja izobraževalne dejavnosti je bil objavljen javni razpis, sredstva so bila
namenjena za sofinanciranje:
- priprave zbornika ob 260-letnici Gimnazije Novo mesto,
- programa Srečanja strokovnih delavcev osnovnih in srednjih šol, ki je bil namenjen povezovanju
šolskih svetovalnih delavcev in drugih strokovnih delavcev v osnovnih in srednjih šolah MO Novo
mesto in je potekal v obliki delavnic in predavanj, izvajal pa jih je RIC Novo mesto
- programa Povejmo po romsko, ki je bil namenjen strokovnim in svetovalnim delavcem v
predšolskem varstvu, osnovnih in srednjih šolah v MO Novo mesto, ter zaposlenim v institucijah, ki
se pri svojem delu pogosto srečujejo s pripadniki romske skupnosti. Izvajalec programa je bil RIC.
Projektno delo dijakov
Sredstva so bila razdeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektnega dela dijakov. Na
javni razpis se je prijavilo 9 srednjih šol. Sofinanciranih je bilo 19 projektov (l. 2005 – 12).
5.3 Šport
Zakonska in podzakonska osnova za izvajanje dejavnosti na področju športa so Zakon o športu,
Nacionalni program športa RS, Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni občini Novo
mesto ter načrt dela za leto 2006 in proračun 2006. Mestna občina Novo mesto je sofinancirala
delovanje občinskega javnega zavoda – Agencije za šport Novo mesto, ki upravlja in vzdržuje športne
objekte v občinski lasti (športna dvorana Marof, športno rekreacijski park Portoval, športno rekreacijski
center Loka, bazen OŠ Grm) ali v najemu (kegljišče Dolenjskega lista) ter skrbi za izvedbo določenega
obsega Nacionalnega programa športa na področju dejavnosti.
Za realizacijo drugega dela Nacionalnega programa športa poskrbijo športna društva in drugi izvajalci, za
katere smo za različna področja izvedli javne razpise in z njimi sklenili Pogodbe o sofinanciranju izvedbe
programov športa v Mestni občini Novo mesto. Na javne razpise se je v letu 2006 prijavilo 74 (l. 2005 72 ) izvajalcev športnih programov. Izbrali smo 66 izvajalcev letnega programa športa (l. 2005 – 70), s
katerimi so bile podpisane pogodbe za leto 2006.
V letu 2006 so bila realizirane investicije v:
- rezervno nogometno igrišče v Portovalu,
- ureditev otroških in športnih igrišč v občini,
- Velodrom.
Sofinanciranje Agencije za šport Novo mesto
Za sofinanciranje funkcionalnega obratovanja občinskih športnih objektov je Mestna občina Novo mesto
Agenciji za šport v letu 2006 zagotovila plače s prispevki in drugimi osebnimi prejemki za 10 redno
zaposlenih (l. 2005 - 8), ki so opravljali dela v zvezi z nemotenim obratovanjem objektov in programov
za potrebe nacionalnega programa športa.
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Ostala sredstva na tem področju smo namenili za plače, prispevke in druge osebne prejemke treh
zaposlenih trenerjev mlajših kategorij (kolesarstvo, atletika) za športno vzgojo otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter plačo, prispevke in druge osebne prejemke strokovne
sodelavke na področju športa najmlajših – predšolsko obdobje interesne dejavnosti otrok.
Materialni stroški in amortizacija
Agenciji za šport smo v letu 2006 zagotovili del materialnih stroškov, ki nastajajo z obratovanjem
objektov za potrebe izvajanja športnih programov. V njihovi skupni masi je to približno 35%, kar je bil v
letu 2006 tudi prispevek Mestne občine Novo mesto kot olajšava oziroma znižanje najemnine športnim
društvom, ki uporabljajo te objekte. V letu 2006 smo Agenciji za šport zagotovili tudi del amortizacije za
sredstva in opremo, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje teh objektov.
Izvajanje dejavnosti Agencije za šport v skladu z Nacionalnim programom športa
Agenciji za šport smo zagotavljali tudi sredstva za nemoteno izvajanje njihove dejavnosti v skladu z
Nacionalnim programom športa. Največ sredstev smo namenili za šport predšolskih in šoloobveznih
otrok in mladine. Prednost so imeli programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, Krpan
in izvedba vseh občinskih ter področnih športnih tekmovanj in prvenstev.
Na področju športne rekreacije smo v največji meri sofinancirali izvedbo delavskih športnih iger,
rekreativnih lig (nogomet, odbojka, košarka), celoletne rekreacije in družinske rekreacije.
Iz naslova večjih športnih prireditev smo našemu javnemu zavodu finančno pomagali pri Športniku leta,
organizaciji in izvedbi 3. mednarodnih iger prijateljstva (športnih iger mladih) in zaključni prireditvi
delavskih športnih iger.
Izvajanje Nacionalnega programa športa – sofinanciranje športnih društev in drugih
organizacij v letu 2006:
Sredstva na področju dotacij smo namenili športnim društvom in drugim organizacijam v naši občini za
različne športne aktivnosti, ki so jih izvajali, v skladu z Nacionalnim programom športa. Sredstva so bila
v največji meri razdeljena z javnimi razpisi, razen postavk, kjer gre za specifične porabnike:
- obšolski šport (izvajalec Agencija za šport),
- šport najmlajših (Agencija za šport, sofinanciranje športnih programov v predšolski vzgoji),
- rangirani športniki (kategorizacija OKS-a in Združenja športnih zvez Slovenije),
- planinska društva (PD Intel servis, PD Novo mesto),
- športni sklad (sredstva za nepredvidene športne do,godke, aktivnosti),
- plavalni tečaj (izvajalec Agencija za šport),
- taborniške organizacije (Rod gorjanskih tabornikov, skavti) in
- šolska športna društva (tekmovanje OŠ – uspešnost in množičnost).
Z javnimi razpisi smo razdelili sredstva za sledeča področja:
- vrhunski in tekmovalni šport (dotacije klubom),
- projektno delo z mladimi (dotacije klubom),
- redno delo z mladimi (dotacije klubom),
- večje športne prireditve doma in v tujini (večje športne prireditve, Nastopi športnikov v tujini, dotacije
klubom),
- športna rekreacija in množični projekti (rekreacija in množični projekti, dotacije klubom),
- strokovno izpopolnjevanje (dotacije klubom),
- šport invalidov (dotacije klubom),
- športni sklad (dotacije klubom).
5.4 Kultura
V letu 2006 smo razpisali sredstva za 11 področij (l. 2005 – 10).
- javni razpis za projekte na področju kulture: prispelo je 73 vlog (l. 2005 – 82), sredstva so
odobrena 46 prijaviteljem (l. 2005 – 47), 27 sredstva niso bila odobrena (l. 2005 – 35).
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javni razpis za perspektivne posameznike: prispelo je 7 vlog (l. 2005 – 8), sredstva so bila

odobrena vsem prijaviteljem;

javni razpis za oživitev starega mestnega jedra: prispelo je 7 vlog (l. 2005 – 13), sredstva so
bila odobrena vsem prijaviteljem (l. 2005 - 2 sredstva niso bila odobrena);
javni razpis za založništvo: prispelo je 8 vlog, sredstva so odobrena vsem prijaviteljem;
javni razpis za redno delo kulturnih društev: prispelo je 33 vlog (l. 2005 – 31 – vsem odobrena),
sredstva so bila odobrena 29 prijaviteljem, 4 niso bila odobrena;
javni poziv za sofinanciranje kulturnih programov: prispelo je 18 vlog (l. 2005 – 11) sredstva so
bila odobrena 13 prijaviteljem (l. 2005 – 10), 5 sredstva niso bila odobrena (l. 2005 - enemu
prijavitelju sredstva niso bila odobrena);
javni poziv za programe v javnem interesu: potekal je v dveh delih. Na 1. del poziva so prispele
4 vloge in so bila sredstva vsem prijaviteljem odobrena. Na 2. del razpisa je prispela 1 vloga,
sredstva so bila v celoti dodeljena prijavitelju;
javni poziv za projekte poklicnih javnih organizacij: na razpis je prispelo 6 vlog. Sredstva so bila
odobrena vsem šestim prijaviteljem;
javni poziv za program Novomeških poletnih večerov: na poziv sta se prijavila Zavod
LokalPatriot in KC Janeza Trdine in obema so bila dodeljena sredstva;
javni razpis za prenovo sakralnih spomenikov I: na razpis je prispela 1 vloga in sredstva so bila
v celoti dodeljena prijavitelju;
javni razpis za prenovo sakralnih spomenikov II: na razpis so prispele 4 vloge, od tega so bila
sredstva odobrena trem prijaviteljem, enemu prijavitelju sredstva niso bila odobrena.

Razpisi in pozivi so se zaključili 24.4.2006, drugi del razpisov pa je bil zaključen 24.7.2006.
Strokovna komisija se je sestala v začetku maja in junija ter pripravila predloge za razdelitev
sredstev za kolegij OU. V juniju in juliju 2006 so izdane zbirne odločbe ter pogodbe za izvajalce
projektov in programov, katerim so sredstva odobrena. Do konca leta 2006 smo skrbeli za redno
izplačilo sredstev ter nadzor nad izvajanjem pogodbenih zahtev in obveznosti. S strani vlagateljev ni
bilo pritožb.
Odloki in pravilniki s področja kulture
V letu 2005 smo začeli postopek za sprejem Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju
mesta Novo mesto za kulturne spomenike lokalnega pomena. Odlok je bil sprejet na septembrski seji
občinskega sveta v letu 2006.
Na septembrski seji je bil sprejet Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče
Novo mesto. S tem odlokom je gledališče preimenovano v Anton Podbevšek Teater (APT) ter naziv
»direktor« je spremenjen v naziv »ravnatelj«.
Od maja 2006 je potekala priprava Strategije na področju kulture za obdobje 2007 do 2013. Prvo branje
je bilo na seji občinskega sveta septembra 2006.
V začetku leta smo pripravili Pravilnik o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva za področje kulture v
MO Novo mesto ter Strokovni načrt za razpise in pozive na področju kulture.
Kulturni praznik ter ostale občinske prireditve
Organizacijsko smo pripravili prireditev ob kulturnem prazniku v sodelovanju z Novomeškim simfoničnim
orkestrom.
Ob svetovnem dnevu knjige smo pripravili županov sprejem in srečanje z literarnimi ustvarjalci srednjih
šol ter odraslimi, že uveljavljenimi literati v MO Novo mesto. V sklopu te prireditve smo obeležili 100.
obletnico rojstva Dragotina Ketteja. Župan je ob tej priložnosti podelil literatom kot darilo knjigo. S
prireditvijo ni bilo stroškov organizacije.
Sodelovali smo pri pripravi osrednje prireditve ob občinskem prazniku 7. aprila v KC Janeza Trdine v
režiji Jureta Novaka.
Organizacijsko smo sodelovali pri vseh prireditvah, ki so potekale v organizaciji MO Novo mesto
(spominski dan ob dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti – obeleževanje 10. obletnica
osamosvojitvene vojne na Pogancih, dnevu posvečenemu ustanovitvi novomeške čete).
V juniju smo sodelovali pri organizaciji 2. mednarodne likovne kolonije, ki je potekala v mestnem jedru.
Vodja projekta, Janko Orač, akademski slikar je opravil izbor slikarjev ter vodil likovno kolonijo. Avtorji
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so v letu 2006 občini podarili 9 umetniških del, ki sodijo v sklop mestnega likovnega fonda in so last MO
Novo mesto.
Revija Rast
Opravljanje tajniških del za revijo Rast, ki zajema zbiranje ponudb za tiskanje revije, evidentiranje
seznama sodelavcev za posamezne številke, pripravo podatkov za AAS, sklicevanje sej uredništva in
sveta revije, vodenje zapisnikov sej in izplačevanje sredstev. Delo poteka kontinuirano skozi vse leto.
Avtorske pogodbe in pogodbe za interventna sredstva
Priprava avtorskih pogodb za posamezne avtorske projekte, umetniško vodenje orkestrov ali godb in
sklenitev pogodb za interventna sredstva na področju etnološke, arheološke in kulturne dediščine.
Za posamezne proračunske postavke, za katere niso razpisana sredstva in fizične osebe, ki prejemajo
avtorski honorar za opravljeno delo ali vodenje posameznega projekta, smo pripravili in sklenili pogodbe
(dirigenta Novomeškega simfoničnega orkestra in Mestne godbe Novo mesto, povezovanje kulturnih
prireditev, avtorska besedila ob občinskem prazniku).
Sredstva, opredeljena kot interventna na posameznih proračunskih postavkah so namenjena zavodom,
ki so strokovno usposobljeni za vodenje posameznih projektov. Pogodbe so sklenjene z Dolenjskim
muzejem za Interventna sredstva za etnološko dediščino in ter Arheološka izkopavanja – Kapiteljska
njiva ter Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto za Interventna sredstva za
akcije zaščite kulturne dediščine. Sredstva so namenjena varovanju premične (etnološka in arheološka
dediščina) in nepremične kulturne dediščine (akcije kulturne dediščine). Nekateri med predmeti so
povsem unikatni in avtohtoni v Sloveniji in tujini.
Redno izplačilo sredstev za plače, prispevke in materialne stroške za javne zavode na
področju kulture
Na osnovi zahtevkov, ki jih mesečno posredujejo kulturni javni zavodi (Knjižnica Mirana Jarca, KC Janeza
Trdine, Dolenjski muzej in APT), katerih ustanovitelj je MO Novo mesto, izplačujemo plače, prispevke in
materialne stroške. Za posamezne zavode smo izdali odločbo o višini proračunskih sredstev.
Priprava soglasij
V letu 2006 smo sodelovali v postopkih izdaje soglasij k povišani delovni uspešnosti zaposlenih v javnih
zavodih, katerih smo ustanovitelji (Dolenjski muzej in Knjižnica Mirana Jarca).
REALIZACIJA STRATEGIJE RAZVOJA MO NOVO MESTO ZA OBDOBJE 2003 – 2007
Na področju kulture je bila prioritetnega pomena ustanovitev gledališča. Ustanovljeno je bilo leta 2005.
V letu 2006 je imenovan direktor oziroma ravnatelj. Gledališče Novo mesto je preimenovano v Anton
Podbevšek Teater. Prva premierna uprizoritev gledališke predstave je bila v decembru 2006, hkrati so
potekale vaje za premierno plesno predstavo, ki je bila postavljena na oder januarja 2007.
Konec septembra 2006 je bila slavnostna otvoritev mestne galerije v Jakčevem domu, ki je v upravljanju
Dolenjskega muzeja. Otvoritev je pomembna, ker Novo mesto ni imelo ustreznega galerijskega prostora,
ki bi bil namenjen izključno likovnim razstavam. S prostori v Jakčevem domu smo pridobili izjemen
prostor za razvoj tovrstne umetniške sfere. V programski koncept so vključeni najvidnejši slovenski in
tuji likovni ustvarjalci, katerih razstave bomo lahko spremljali skozi leto (najmanj 4 letno).
Z delovanjem je začela tudi Galerija Simulaker, katere ustanovitelj je Zavod LokalPatriot, kjer se
razstavljajo dela sodobnih, mladih umetnikov s poudarkom na multimedijskih in interdisciplinarnih
sodobnih likovnih pristopov.
Na področju ljubiteljske kulture pa so za velike mednarodne in nacionalne uspehe prejeli priznanja
Pihalni orkester Krka, Novomeški simfonični orkester, Mešani pevski zbor Novo mesto, Mešani pevski
zbor Pomlad, Folklorno društvo Kres.
MO Novo mesto je na področju kulture omogočila tako profesionalni kot ljubiteljski kulturi redno
delovanje skozi finančne dotacije in sofinanciranje, prostorsko, organizacijsko in strokovno mrežo.
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V skladu z razpisi smo pripravili zbirno odločbo in pogodbe za vse prijavitelje, katerim so sredstva
odobrena ter redno izplačilo sredstev po zaključenih projektih oz. zahtevkih prijaviteljev.
5.5 Znanost
Na področju znanosti so bila sredstva porabljena za raziskovalne naloge, nagrade za raziskovalno in
inovacijsko delo in mladinske raziskovalne naloge. Mestna občina Novo mesto je ena izmed redkih občin,
ki financira področje znanosti iz občinskega proračuna kljub temu, da jo zakonodaja ne zavezuje.
Dolgoročni cilji so usmerjeni k pospeševanju inovacijske in raziskovalne dejavnosti. Letni cilji zastavljeni
s proračunom za leto 2006 so bili v celoti realizirani pri raziskovalnih nalogah in nagradah, čeprav je bilo
namesto 10 razpisanih nagrad podeljenih 8 (l. 2005 – 6).
Cilje, zapisane v Strategiji razvoja MO Novo mesto za obdobje 2003 do 2007 za področje znanosti, smo
delno uresničili, ker izdelovalci raziskovalnih nalog iz različnih družbenih sfer zaradi nizkega
sofinanciranja niso zainteresirani za prijave na razpis, medtem ko smo v letu 2006 uspeli nekoliko
povečati denarni del nagrad, ki jih prejmejo raziskovalci, inovatorji, in mentorji, tako da podelitev
nagrad ni več le moralno družbeno priznanje.
Na področju znanosti sta bila v letu 2006 izvedena 2 javna razpisa za dodelitev proračunskih sredstev.
Na objavljena razpisa je prispelo 7 vlog, ki so bile obravnavane na strokovnih komisijah. Na izdane
sklepe o dodelitvi sredstev ni bilo pritožb.
Raziskovalne naloge
Na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega programa v letu 2006 so bile prijavljene 3 raziskovalne
naloge (l. 2005 – 6) ki sta jih prijavila 2 prijavitelja (l. 2005 – 5). Sofinancirana je bila samo ena naloga
(l. 2005 – 5).
Nagrade za raziskovalno in inovacijsko delo
Sredstva so bila namenjena za izplačilo denarnega dela nagrad, za objavo oglasa v Dolenjskem listu in
za plačilo izdelave priznanj.
V septembru je bil objavljen Javni razpis nagrad na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti v
Mestni občini Novo mesto za leto 2006.
Nagrade so bile razpisane za naslednja področja:
- 5 nagrad za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo,
- 2 nagradi za mentorsko delo z mladimi,
- 2 nagradi za raziskovalno delo mladih,
- 1 nagrada za življenjsko delo.
Podelitev nagrad je bila izpeljana 10.11.2006. Podeljena ni bila nagrada za življenjsko delo in ena
nagrada za mentorsko delo z mladimi.
Mladinske raziskovalne naloge
Sredstva za mladinske raziskovalne naloge so bila razpisana z javnim razpisom. Na razpis so štiri srednje
šole prijavile 38 raziskovalnih nalog (l. 2005 – 19). Sofinancirane so bile vse prijavljene naloge.
5.6 Interesne dejavnosti mladih
Na področju mladine so vsa planirana sredstva na proračunskih postavkah razdeljena preko javnih
razpisov.
V sodelovanju s pravno službo smo pripravili Pravilnik o izvedbi javnih razpisov za izvajanje aktivnosti za
otroke, mladino ter področje tehnične kulture v Mestni občini Novo mesto in Interni pravilnik o
strokovnih komisijah za področje družbenih dejavnosti v MO Novo mesto.
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Razpisi na področju mladine
Sredstva so bila razpisana na 5 področjih. Objavljenih je bilo 8 javnih razpisov skozi celo leto 2006.
Komisija je obravnavala prispele vloge, predlagala razdelitev sredstev. Predloge je potrdil Kolegij
občinske uprave, pripravili in izdali smo sklepe in pogodbe za programe in projekte, ki jih je občina
finančno podprla.
- Javni razpis za sofinanciranje delovanja študentskih organizacij v lokalni skupnosti: prispela je
1 vloga. Sredstva so bila dodeljena Društvu novomeških študentov.
- Javni razpis za sofinanciranje večdnevnih mednarodnih glasbenih festivalov: na razpis je
prispela 1 vloga. Sredstva v višini 4,5 mio SIT so bila dodeljena prijavitelju - podjetju Rock
Otočec, d.o.o.
- Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v javnem interesu: razpis je
potekal v treh delih. V 1. delu razpisa je prispelo 9 vlog, od tega so bila 4 prijaviteljem
sredstva odobrena in 5 sredstva niso bila odobrena. V 2. delu razpisa je prispela 1 vloga.
Sredstva so bila v celoti odobrena prijavitelju. V 3. delu razpisa sta prispeli 2 vlog. Sredstva
so bila odobrena obema prijaviteljema.
- Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov: na razpis je prispelo 18 vlog, od tega so
bila sredstva odobrena 12 prijaviteljem, 6 sredstva niso bila odobrena.
- Javni razpis za sofinanciranje mladinska infrastrukture: sredstva so razpisana v dveh delih. V
1. delu je prispela 1 vloga. Sredstva so bila v celoti dodeljena prijavitelju LokalPatriotu. Tudi v
2. delu je prispela 1 vloga. Sredstva so bila v celoti dodeljena prijavitelju Založbi Goga.
Pritožb na razdelitev sredstev ni bilo.
- Razpis na področju tehnične kulture: razpis je bil zaključen 7.4.2006. Na razpis sta prispeli 2
vlogi. Obema prijaviteljema so bila sredstva odobrena. V začetku maja smo izdali sklepe in
pripravili pogodbe ter do konca leta skrbeli za redno izplačilo sredstev na osnovi oddanih
poročil o realiziranih projektih.
5.7 Sociala – naloge po Zakonu o socialnem varstvu
Pomoč na domu
Zakon o socialnem varstvu določa, da na področju socialnega varstva občina zagotavlja mrežo javne
službe pomoči družini na domu, istočasno pa mora zagotoviti tudi finančna sredstva za njeno delovanje.
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih
primerih, ko socialna oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebno po institucionalnem varstvu v
zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki.
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
- gospodinjsko pomoč,
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa normativ za našo občino
za pomoč na domu 0,88 strokovnega delavca – vodje-koordinatorja službe pomoči na domu, za
katerega mora občina zagotoviti sredstva za njegovo plačo in stroške. Novela Zakona o socialnem
varstvu pa je določila tudi minimalno subvencijo s strani občine za uro neposredne socialne oskrbe v
višini minimalno 50%. K temu pa je potrebno prišteti še obveznost plačila oziroma doplačila občine za
ure neposredne socialne oskrbe uporabnikov storitev pomoči na domu, in sicer tistim uporabnikom, ki
sami s svojimi prihodki delno ali v celoti ne morejo poravnati stroškov oziroma so že na podlagi Zakona
o socialnem varstvu v celoti oproščen plačila storitve. O višini plačila oziroma doplačila na podlagi javnih
pooblastil v skladu s področno zakonodajo z upravno odločbo odloči Center za socialno delo.
V letu 2006 smo na podlagi odločbe CSD prispevali za neposredno socialno oskrbo v obliki plačila
oziroma doplačila, v povprečju za 10 oseb na mesec.
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V letu 2006 smo imeli inšpekcijski nadzor v zadevi organiziranja in izvajanja socialno-varstvene storitve
» pomoč na domu«. Ugotovljene so bile manjše nepravilnosti in pomanjkljivosti (1 izvajalec na 8 in več
uporabnikov; normativ je 1 izvajalec na 5 uporabnikov). To pomanjkljivost smo odpravili.
Socialno varstveno storitev pomoč na domu v naši občini izvaja Dom starejših občanov Novo mesto, s
katerim je bila tudi podpisana pogodba o izvajanju in financiranju pomoči na domu. V letu 2006 je MO
NM subvencionirala uro neposredne socialne oskrbe na domu v višini 56,72% (l. 2005 - 59,85%), tako
da je uporabnik plačal le 1.000 SIT. Občina subvencionira tudi prevoz dostave enega toplega obroka na
dan starejšim in bolnim občanom. S tem ukrepom smo postavili v enakopraven položaj vse občane, ne
glede na to, ali živijo v mestu ali pa na periferiji. V mesecu novembru 2006 je bilo teh uporabnikov 120
(l. 2005 – 104).
Na tem področju poteka tekoče sodelovanje z izvajalcem in se zadeve tudi tekoče urejajo. Kako poteka
izvajanje te službe na terenu, pri uporabnikih, preverja tudi strokovna služba OU. Ugotovitve so
pozitivne, kar dokazuje, da ta služba v naši občini funkcionira v korist občanov; dokaz pa je tudi vsako
leto večje število uporabnikov.
V sodelovanju s pravno službo in CSD smo izvedli vsakoletno revizijo postopkov preverjanja
upravičenosti izpolnjevanja pogojev za oprostitev plačila (celotnega ali delnega) socialno varstvenih
storitev institucionalnega varstva in pomoči na domu, za katere je občina zakonsko dolžna plačati razliko
do polne cene vrednosti storitve. Revizijo je sicer dolžan izvesti CSD, za primere, ko pa naša občina
plačuje oziroma doplačuje storitve, pa je občina udeležena kot stranka v postopku in pri reviziji kot taka
tudi sodeluje (preverba vsakega upravičenca, za katerega CSD izda odločbo o oprostitvi plačila, in sicer
njegovo finančno premoženje, posedovanje nepremičninskega premoženja in v zvezi s tem v
sodelovanju s pravno službo izvedba postopka zaznambe občine na njegovo premoženje, sodelovanje s
svojci oziroma njihovimi zavezanci (v kolikor so), ipd). Število teh upravičencev, za katere se je izvajalo
preverjanje, je bilo konec letošnjega leta 87.
Družinski pomočnik
Novela Zakona o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine in državnega proračuna
financirajo tudi pravice družinskega pomočnika.
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali
težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb
(invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je
ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi zakona pravico do
delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za
izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega.
V primeru družinskega pomočnika tako sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov
za socialno zavarovanje zagotavlja občina iz svojega proračuna. O tej pravici na podlagi zakona (18.h
člen) z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. V novembru 2006 je bilo teh upravičencev 24 (l.
2005 – 20).
Splošni socialni zavodi
V sedmih splošnih socialnih zavodih je bilo decembra 2006 nastanjenih 48 občanov (l. 2005 – 46), ki jim
je občina zagotovila plačilo ali doplačilo oskrbnih stroškov, ker sami ali njihovi preživninski zavezanci
nimajo zadostnih sredstev za plačilo institucionalnega varstva.
Posebni socialni zavodi
V petih posebnih socialnih zavodih in stanovanjski skupnosti Vezi Sežana – dnevni center Postojna, ki so
namenjeni varstvu težje in težko duševno ter telesno prizadetih odraslih oseb, je bilo leta 2006
nameščenih 15 občanov MO NM.
Varstveno delovni center Novo mesto
V VDC-ju je bilo leta 2006 nameščenih 29 duševno prizadetih občanov naše občine (l. 2005 – 28), za
katere doplačujemo oskrbne stroške zavoda.
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Za vse vrste socialno varstvenih zavodov je podlaga za plačilo oziroma doplačilo oskrbnin s strani Centra
za socialno delo izdana odločba o vključitvi oseb v institucionalno varstvo in določitvi, ali občina plačuje
oziroma doplačuje razliko do polne cene oskrbnine za določenega oskrbovanca, ker le ta nima dovolj
lastnih sredstev za plačilo bivanja v institucionalnem varstvu. Te odločbe so tudi podlaga za izpeljavo
postopka vknjižbe Mestne občine Novo mesto na premoženje oseb, za katere se s strani občine plačuje
oziroma doplačuje ta storitev. Oddelek za družbene dejavnosti v sodelovanju s Pravno službo vodi
evidenco izdanih odločb upravičencev do plačila oziroma doplačila socialno varstvene storitve, plačuje
račune, skrbi za izpeljavo postopka vknjižbe občine na premoženje upravičencev in v zvezi s tem
sodeluje oziroma razčiščuje z morebitnimi dediči tega premoženja in s CSD ter ostalimi inštitucijami, ki
so udeležene v takem postopku.
5.8 Romi
Aktivnosti na področju romske problematike so se nanašale predvsem na:
- urejanja stalne ali začasne prijave Romov,
- reševanje tekoče problematike, odgovorov na prošnje in pritožbe Romov in krajanov,
- popravilo in urejanje dovoznih poti v romska naselja,
- redni obiski v romskih naseljih,
- reševanje sporov med Romi in krajani po romskih naseljih,
- izvajanje akcije urejanje romskih naselij, čiščenje naselij, odvoz odpadkov ter zapuščenih
avtomobilov – karoserij,
- sodelovanje pri akciji cepljenja romskih psov,
- sodelovanje pri realizaciji ureditvenih načrtov za romsko naselje Šmihel in Ruperč vrh (ponovno
izvedena parcelacija dovozne poti, za pridobitev gradbenega dovoljenja pa je potrebno pridobiti
lastništvo). V Šmihelu so bile izvedene geodetske meritve, saj so Romi s črnimi gradnjami
nadaljevali, zato se ureditveni načrt več ne da izvesti v naravi,
- nadaljevanje gradnje in širitve dovozne poti v romsko naselje Gotna vas in Otočec,
- sodelovanje z osnovnimi šolami, vrtci, KS, CSD, Zavodom za zaposlovanje, RIC Novo mesto,
- sodelovanje v projektu EQUAL RP Romski zaposlitveni center, katerega nosilec je Občina Škocjan,
- sodelovanje pri pripravi dokumentacije za prijavo na razpis za odobritev nepovratnih sredstev pri
komunalnem urejanju romskih naselij ( prijavljenih 5 projektov ).
Romski družini iz Jedinščice je popolnoma pogorela lesena bivalna baraka. Tako je ostala pet članska
družina brez strehe nad glavo. Ta romska družina se je zasilno naselila v zapuščeno stanovanjsko hišo
na Mestnih njivah, katere lastnik je MO Novo mesto. Sedaj se aktivno išče rešitev, saj se mora omenjena
hiša porušiti.
V okviru komunalnega urejanja romskih naselij je bila asfaltirana dovozna cesta v romsko naselje Ukrat,
ter cesta do romskega naselja Otočec. Sredstva za izvedbo teh projektov je zagotovila Republika
Slovenija Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Predšolska vzgoja
Romski vrtec - Pikapolonica
Dne 16.3.2006 je Mestna občina Novo mesto prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor,
Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območne enote Novo mesto o rušitvi objekta na parc. št. 1086/5,
k.o. Daljni vrh - vrtec Pikapolonica, Brezje 8, s takojšnjim prenehanjem opravljanja dejavnosti. Inšpektor
je namreč ugotovil, da objekt nima ne gradbenega ne uporabnega dovoljenja.
V vrtec je bilo redno vpisanih 28 otrok. 20 otrok je bilo s 3.4.2006 na nadomestnih lokacijah v enotah
Rdeča kapica in Pedenjped – Drska, 1 otroka pa je bil integriran v enoto Ostržek. Za otroke je bil
organiziran avtobusni prevoz (sredstva zagotavlja MO NM). Od 1.9.2006 je v vrtec vpisanih 14 otrok, v
enem oddelku v enoti Rdeča Kapica, z dvema zaposlenima. 5 otrok so starši integrirali v Enoti Videk in
Ostržek.
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Na podlagi te odločbe je občina pristopila k reševanju nastale problematike s tem, da je izvedla vse
aktivnosti za razrešitev tega problema in pripravila terminski plan. V sodelovanju z državo in na podlagi
razpisa izbranim ponudnikom – Marlesom so aktivnosti potekale tako, da se je zagotovila postavitev
novega vrtca v Brezju. Pričetek gradnje je bil 2.10.2006, otvoritev vrtca pa je bila 26.2.2007. Program
predšolske vzgoje se bo pričel v marcu 2007.
Osnovni podatki o objektu:
Površina parcele: 1430 m²
Neto površina: 225 m²
Najemnina: 3.671,78 EUR (879.905,65 SIT).
Izobraževanje
Na področju izobraževanja je v OŠ Bršljin v šolskem letu 2005/06 začel potekati projekt oz. izvedbeni
model vzgojno-izobraževalnega dela, ki temelji na upoštevanju obstoječih zakonskih določil in na
dokumentu Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS, ki je bil sprejet na Strokovnem svetu za
splošno izobraževanje 20.5.2004. Izvedbeni model se naj bi oblikoval do konca šolskega leta 2007/08.
Model oz. projekt se oblikuje preko inovacijskega projekta, ki poteka v sodelovanju z Zavodom RS za
šolstvo in se imenuje Model učinkovitega poučevanja in učenja za dvig učne uspešnosti posameznega
učenca. Cilj projekta je oblikovanje modela pouka za učinkovito poučevanje in učenje in s tem
izboljšanje učne uspešnosti učencev na OŠ Bršljin. V šolskem letu 2006/07 OŠ Bršljin obiskuje 601
učenec, od tega 85 Romov. Osnovna strategija vzgojno-izobraževalnega dela je nudenje individualne,
skupinske ter dodatne strokovne pomoči učencem, ki izkazujejo potrebo po tovrstni pomoči.
Odgovorna oseba za izvajanje projekta je ravnateljica OŠ Bršljin Martina Picek, vodja projekta je šolska
pedagoginja Metka Uršič, konzulentka pa dr. Natalija Komljanc iz Zavoda RS za šolstvo.
Izvedbeni model je izhodiščni dokument za preoblikovanje Programa življenja in dela na OŠ Bršljin, ki ga
bo šola sproti posodabljala po metodi akcijskega raziskovanja. Več aktivnosti je bilo usmerjenih v
oblikovanje modela za optimalni razvoj posameznega učenca. V ta namen je bilo izvedenih več vrst
strokovnega usposabljanja vseh strokovnih delavcev. V nadaljevanju pa se bo strokovnim delavcem
preko hospitacij nudila konkretna podpora pri uporabi različnih didaktičnih pristopov. Ob tem se bodo
analizirale motnje v pedagoški komunikaciji strokovnih delavcev z učenci in njihovimi starši.
Vzgojno-izobraževalno delo z učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč se po predlogu
inovacijskega modela izvaja fleksibilno, tako da so pri večini predmetov učenci vključeni v svoje matične
oddelke, kjer poleg vsebin učnega načrta spoznavajo tudi načine vstopanja v socialno interakcijo z
večinsko populacijo. Pri pouku slovenščine, matematike in tujega jezika pa se jim glede na primanjkljaj
nudi dodatna strokovna pomoč v ali izven oddelka.
Vzgojno-izobraževalno delo z romskimi učenci je velikokrat moteno zaradi nerednega obiska, brez
domačega dela pa je tudi pozabljanje veliko, njihov odnos do izobraževanja pa v romski skupnosti nima
enakega pomena kot pri večinski populaciji. Potrebno bi bilo zgodnje učenje slovenščine, ki bi moralo
biti bolj celovito, vpeljano skozi zgodnejšo integracijo romskih otrok v vrtec. Evalvacija modela je
sprotna, rezultati pa bodo vidni šele po daljšem obdobju. Samo izboljšanje didaktike pouka pa ne bo
razrešilo vseh problemov vzgoje in izobraževanja Romov, zato je v razreševanje romske problematike
nujno vključiti tudi zdravstveno in socialno službo, komisijo za razvrščanje otrok s posebnimi potrebami,
Ministrstvo za delo, Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za notranje zadeve.
Učna pomoč učencem v OŠ
OŠ Bršljin smo v letu 2006 financirali plače, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca za
zaposlitev dveh vzgojiteljic za delo v prvem razredu 9-letke, s čimer smo zagotovili ves čas pouka polno
prisotnost učiteljice in vzgojiteljice (po normativu je stalna prisotnost učiteljice in polovična prisotnost
vzgojiteljice). Za ta namen je bilo porabljenih 11,3 mio SIT. Stalno prisotnost vzgojiteljice smo
zagotavljali zaradi specifik, ki jih prinaša vključenost romskih otrok v osnovno šolo (velike razlike v
znanju med romskimi in neromskimi učenci ob vstopu v 1. razred OŠ).
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Prevoz učencev s šolskimi kombiji
Prevozi romskih učencev v šolo in iz šole s šolskimi kombiji se izvajajo pri OŠ Bršljin, Šmihel in Dragotin
Kette.
Prevoz učencev – javna prevozna sredstva
Zajeti so samo stroški organiziranega prevoza romskih učencev v OŠ Bršljin.
5.9 Zdravstvo
Sprejeli smo Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, ki je bil objavljen v
novembru. Nadaljevali smo postopek preoblikovanja javnega zavoda Lekarne Novo mesto. Postopek še
ni končan, ker je preveč različnih interesov soustanoviteljic.
Pripravili smo informacijo o stanju na primarni zdravstveni ravni, s poudarkom na podeljevanju koncesij,
njihovih posledicah za javni zavod in delno primerjavo z ostalimi mestnimi občinami. Podelili smo 8
koncesij zobozdravnikom in 5 koncesij zdravnikom splošne medicine. Koordinirali smo dogovore med
koncesionarji in vodstvom Zdravstvenega doma Novo mesto.
Zavarovanje nezavarovanih občanov
Mestna občina Novo mesto je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna
zagotavljati osnovno zdravstveno zavarovanje osebam brez prihodkov in premoženja, s stalnim
prebivališčem v MO NM. Na dan 31.12.2006 smo imeli evidentiranih 1347 aktivnih zavarovancev (l. 2005
– 1398). K temu številu pa je potrebno prišteti še prijave družinskih članov nosilcev zavarovanja. 603
oseb se je odjavilo iz zavarovanja (l. 2005 – 715). Mesečna premija za zavarovanca je v letu 2006
znašala 5.320,00 SIT (l. 2005 - 5.080,00 SIT). Večji delež predstavljajo predvsem Romi, mlajša
populacija, ki čaka na prvo oziroma ponovno zaposlitev in študentje, ki v tekočem šolskem letu nimajo
statusa študenta.
Mrliško pregledna služba
V letu 2006 je bilo opravljenih 134 (l. 2005 – 121) mrliških ogledov, 34 sanitarnih obdukcij (l.2005- 26),
13 analiz -alkoholometrične in toksikološke (l. 2005 – 9), ki jih predpiše zdravnik obducent v zvezi z
razjasnitvijo vzroka smrti pokojnika, 33 prevozov pokojnikov (ter ostale storitve v zvezi s prevozom
trupel- l. 2005 - 7). V letu 2006 je bilo izdanih 7 upravnih odločb o izkopu in prenosu posmrtnih
ostankov pokojnikov.
Preventivni programi zdravja
V letu 2006 je bil na področju preventivnih programov zdravja tretjič zaporedoma izveden javni razpis za
razdelitev proračunskih sredstev za izvajanje preventivnih programov in projektov na tem področju.
Strokovna komisija je od 20 prijav potrdila 16 projektov za sofinanciranje, za katere je bila z izvajalci
podpisana pogodba o sofinanciranju, njihovo delo pa smo spremljali preko vmesnih in končnih poročil z
njihove strani, kakor tudi terenskim spremljanjem dejanskega izvajanja sofinanciranih
programov/projektov v lokalnem prostoru.
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti
V okvirju Mestne občine Novo mesto deluje Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti –
LAS, katere koordinacija in delovanje je v pristojnosti Oddelka za družbene dejavnosti. Ker akcijska
skupina v letu 2006 ni bila aktivna, smo decembra 2006 sklicali sejo članov LAS, kjer smo revitalizirali
način delovanja in članstvo (črtanje neaktivnih in določanje novih članov, zamenjava predsednika) ter
določili plan dela za 2007. Na novo zastavljeno delovanje LAS-a je v obliki kvalitetnega tima
strokovnjakov ter ostalih predstavnikov institucij in organizacij v lokalnem prostoru s področja dela s
človeški viri, predvsem mladimi.
Problem nezmožnosti aktivnega delovanja LAS je v dejstvu, da nima določenih proračunskih sredstev za
delovanje znotraj področja zdravstva, zato je bilo v preteklih letih njegovo delovanje omejeno oz.
teoretično brez možnosti konkretnega praktičnega učinkovanja na področju reševanja problematike
zasvojenosti.
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V drugi polovici leta 2006 smo zaposlili koordinatorja za delo z marginalnimi skupinami, ki je sprožil več
oblik dela na področju zasvojenosti:
- svetovanje uporabnikom metadonskega programa – Zdravstveni dom
- svetovanje strankam – občanom MONM, ki so v stiski (odvisniki, svojci)
- vzpodbujanje koordinativnega povezovanja institucij pri reševanju problema posameznikov –
odvisnikov
- svetovalno delo z zaprtimi osebami- občani MONM, ki so odvisniki; predpriprava na proces
reintegracije
- sodelovanje s šolami (vzpodbujanje ustrezne primarne preventive)
- povezovanje z občinami JV regije: zastavljanje skupnih regijskih projektov (regijski reintegracijski
center za (o)zdravljene odvisnike, regijska koordinacija delovanja LAS,…)
6. ODDELEK ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI IN KOMUNALNE ZADEVE
Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve s svojim delovanjem pokriva delovanja krajevnih
skupnosti, področje gospodarskih javnih služb, investicij ter rednega in investicijskega vzdrževanja
komunalne in cestne infrastrukture, upravljanja in varstva javnih površin, urejanje prometa in prometne
preventive, investicije in sodelovanje pri upravljanju državnih cest in ostale državne infrastrukture.
6.1 Krajevne skupnosti
Oddelek skrbi za koordinacijo med krajevnimi skupnostmi in občinsko upravo ter za krajevne skupnosti
opravlja strokovne in organizacijske naloge, zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri oblikovanju in
realizaciji programov krajevnih skupnosti, spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in
predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.
V večini krajevnih skupnosti je bil organiziran delovni posvet v smislu reševanja problematike po
posamezni krajevni skupnosti, za vse krajevne skupnosti pa je bilo organiziranih nekaj skupnih delovnih
sestankov - posvetov med predsedniki KS, županom in občinsko upravo.
Oddelek skrbi za realizacijo proračunske postavke "Programi krajevnih skupnosti". V to sodijo vsa
opravila od razpisa za sredstva za sofinanciranje programov, usklajevanje programov z programi JP
Komunala Novo mesto in ostalimi občinskimi programi, pripravi razdelilnika sredstev, pripravi
dokumentacije in dovoljenj za posamezne projekte, pomoči KS pri razpisih in izvedbi programov,
spremljanje in nadzor nad izvajanji programov.
Poleg tega oddelek skrbi za realizacijo in namenskost porabe sredstev zbranih z krajevnim
samoprispevkom, ki je uveden v šestih krajevnih skupnostih.
V okviru sredstev za krajevne skupnosti so le ta namenjena za redno delovanje krajevnih skupnosti, za
vzdrževanje javnih površin, ki so v vzdrževanju posameznih krajevnih skupnosti ter sredstva za
sofinanciranje investicij.
S sredstvi namenjenimi za sofinanciranje investicij po krajevnih skupnostih ter lastnimi sredstvi krajevnih
skupnosti, so bile realizirane investicije na posodobitvi občinskih cest, gradnji vodovodnih in
kanalizacijskih sistemov ter obnovi pokopališč in mrliških vežic.
S posodobitvijo občinskih cest smo prispevali predvsem k večji varnosti udeležencev v prometu, oskrbeli
gospodinjstva z ustreznimi cestnimi povezavami ter tudi pripomogli k lepšemu videzu krajev.
Na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda smo skupaj z Javnim podjetjem Komunala Novo mesto
in krajevnimi skupnostmi realizirali naslednje projekte:
- kanalizacija v KS Brusnice,
- kanalizacija Otočec,
- Kanalizacija v KS Straža,
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Kanalizacija Srebrniče,
kanalizacija Klamfer v KS Stopiče,
kanalizacija Center,
ČN Prečna
ČN Šmarješke Toplice
Kanalizacija v Gorenjem in Dolenjem Suhadolu v KS Brusnice. Projekt je bil vključen v Načrt
razvojnih programov in sofinanciran s strani Služba vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj.
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Na področju vodooskrbe smo skupaj z Javnim podjetjem Komunala Novo mesto in krajevnimi
skupnostmi realizirali in realiziramo naslednje projekte:
- obnova vodovoda Otočec,
- obnova vodovoda Mačkovec.
Na področju ravnanja z odpadki smo v letu 2006 realizirali 60% investicije gradnje Centra za ravnanje z
odpadki- CeROD, kar pomeni, da je do konca leta 2006 skupna realizacija projekta 80%.
6.2 Komunalno gospodarstvo
V okviru komunalnega gospodarstva oddelek opravlja strokovne naloge ter odloča o upravnih stvareh s
področja. Zagotavlja pogoje in nadzor za razvoj komunalnega gospodarstva, vodnega gospodarstva ter
energetike. Na področju komunalnega gospodarstva pripravlja analize, sodeluje pri razvojnih projektih,
pripravlja informacije, poročila in druga gradiva, ki so potrebna za nemoteno izvajanje gospodarskih
javnih služb. Predlaga in zakonsko usklajuje standarde in normative za gospodarske javne službe in
skrbi za njihovo izvajanje. Pripravlja predloge planov in planske porabe sredstev za zagotavljanje in
uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb. Vodi strokovni nadzor nad izvajanjem
nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb ter drugih pogodbenih partnerjev. Opravlja naloge v zvezi z
upravljanjem in gospodarjenjem komunalnih infrastrukturnih objektov in koordinira naloge z državnimi
organi na področju komunalnega gospodarstva. Organizira medsebojno sodelovanje in usklajevanje
notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi pristojnimi državnimi organi, javnimi zavodi ter
strokovnimi institucijami s področja komunalnega gospodarstva, vodnega gospodarstva ter energetike.
6.2.1 Izvajanje gospodarskih javnih služb
Na področju komunalnih zadev je izvajanje gospodarskih javnih služb (GJS) razdeljeno na:
Zap. št. Gospodarska javna služba

Izvajalec

1.

oskrba s pitno vodo

JP Komunala Novo mesto

2.

odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda JP Komunala Novo mesto

3.

zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

4.

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih CeROD d.o.o.
odpadkov

5.

pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč

JP Komunala Novo mesto

6.

urejanje in čiščenje javnih površin

JP Komunala Novo mesto

7.

urejanje zelenih površin

Trata d.o.o.

8.

dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim
odjemalcem

Istrabenz Plini d.d.

9.

urejanje javnih tržnic

JP Komunala Novo mesto

10.

urejanje javnih sanitarij

JP Komunala Novo mesto

11.

urejanje javnih parkirišč na javnih površinah

JP Komunala Novo mesto

JP Komunala Novo mesto
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12.

urejanje javne razsvetljave

Gregorič Branko s.p.

13.

plakatiranje in obveščanje

Več izvajalcev

Področje komunalnega gospodarstva je razdeljeno na izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, v
kar je vključeno oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, urejanje in čiščenje javnih površin
in urejanje zelenih površin ter izvajanje izbirnih gospodarskih javnih služb: dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
urejanje javnih tržnic, urejanje javnih sanitarij, urejanje javnih parkirišč na javnih površinah, urejanje
javne razsvetljave ter plakatiranje in obveščanje.
Oddelek predlaga spremembe odlokov, pravilnikov in drugih upravnih aktov s komunalnega področja.
Predlaga standarde in normative za izvajanje javnih služb, predlaga predloge planov in planske porabe
sredstev za zagotavljanje in uporabo storitev gospodarskih javnih služb (cene storitev), vodi strokovni
nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev, ter drugih pogodbenih partnerjev gospodarskih javnih služb.
Usklajuje upravljanje in gospodarjenje komunalnih infrastrukturnih objektov. Sodeluje in usklajuje
izvajanje gospodarskih javnih služb tudi z drugimi pristojnimi državnimi organi in službami s področja
komunalnega gospodarstva.
Za obvezne in izbirne gospodarske javne službe (GJS) z naslova komunalnega gospodarstva, ki jih izvaja
JP Komunala Novo mesto oddelek nadzira izvajanje same dejavnosti, ter nadzira porabo proračunskih
sredstev. Sodeluje pri načrtu novih smernic na področju urejanja in čiščenja javnih površin, urejanje
tržnic in urejanje javnih sanitarij, ter gospodarjenja z vodnjaki in izlivkami na področju Mestne občine
Novo mesto.
V okviru omenjenih GJS oddelek skrbi za:
- usklajevanje poslovnega plana in plana investicij javnega podjetja z proračunom občine,
- pregled in pripravo poslovnih planov in rebalansov plana za obravnavo in sprejem na občinskem
svetu,
- pregled in pripravo poslovnih poročil za obravnavo in sprejem na občinskem svetu,
- pregled, priprava in analiza predlogov za spremembe cen storitev GJS,
- pripravo predlogov za spremembo odlokov in drugih predpisov za obravnavo in sprejem na
občinskem svetu.
Tako je bil v letu 2006, zaradi spremembe Zakona o varstvu okolja, Zakona o graditvi objektov, Zakona
o urejanju prostora in ostalih podzakonski aktov, pripravljen in sprejet Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode ter na podlagi odloka Pravilnik o obračunavanju stroškov
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode in tehnični pravilnik o javni kanalizaciji.
Zaradi neurejenega stanja na področju urejanja tržnic, je bil v letu 2006 sprejet Odlok o urejanju tržnic.
Z odlokom se je tako uskladila dejavnost s področnim zakonom in Zakonom o trgovini.
Na področju oskrbovanja s pitno vodo občanom, ki nimajo zagotovljene oskrbe s pitno vodo iz javnega
vodovodnega omrežja, občina z regresiranjem dostave pitne vode tem prebivalcem čimbolj pomaga pri
oskrbi s pitno vodo. Na podlagi sklepa se v celoti subvencionira prevoz pitne vode na območja, kjer ni
vodovodnega omrežja vsem gospodinjstvom, ki živijo v objektu s statusom stanovanjskega objekta.
Obvezna gospodarska javna služba - urejanje zelenih površin zajema vzdrževalna dela s področja
čiščenja in urejanja javnih površin, urejanja pešpoti in vzdrževanje zelenih površin. Koncesionar opravlja
dela na podlagi koncesijske pogodbe ter skladno s planom, ki ga je potrdil kolegij občinske uprave v
začetku leta 2006. Redno urejanje zelenih površin obsega urejanje zelenih javnih površin z višjim
standardom vzdrževanja (10 x letno) kot so igrišča, zelenice in sprehajališča z nižjim standardom
vzdrževanja (3 x letno). V letu 2006 pa se je izvedla tudi sanacija visoko rastočih dreves na Glavnem
trgu, Kettejem drevoredu in ob blokovskih naseljih.
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V letu 2006 je oddelek zaradi dotrajanosti mostu v Ragov log začel s postopkom obnove. Zaradi obsega
del in višine stroškov, je bila celotna investicija obnove mostu v Ragov log razdeljena na dve fazi. Prva
faza, izvedena v letu 2006, je zajemala menjavo lesene nosilne konstrukcije in mostnic, ter menjavo
ograje do nadstrešnice. Druga faza obnova mostu v Ragov log pa je načrtovana v letu 2007.
Oddelek je v letu 2006 izvajal tudi investicijsko vzdrževanje sprehajališč in pešpoti po Mestni občini Novo
mesto, in sicer Park EU, Župančičevo sprehajališče in sprehajališče Primiceve Julije. Investicijsko
vzdrževanje zajema obsežnejše čiščenje poti, sanacija grmovja ob sprehajališčih, dobava gramoza in
pobiranje gramoza nasutega pod klančinami, odvoz uničenega in dovoz novega tampona, fino planiranje
poti ter odstranjevanje blata.
Mestna občina je dolžna na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov v Mestni občin Novo mesto, skrbeti za drevesa, ki so v evidenci naravnih
vrednot. Zaradi varnosti in ohranitve kulturne dediščine je bilo potrebno sanirati lipo v Beli cerkvi, na
Trški gori, v Drganjih selih in Klevevško lipo.
V okviru urejanja površin je oddelek v letu 2006 sodeloval pri postavitvi parkovnih klopi, ki so
nameščene ob Župančičevem sprehajališču, sprehajališču Primiceve Julije, na Loki, na Novem trgu in ob
Rozmanovi ulici.
Na področju gospodarske javne služb urejanja javne razsvetljave je koncesionar Gregorič Branko
s.p. izvajal nujna redna vzdrževalna in investicijska dela. Vzdrževalna dela obsegajo zamenjavo
okvarjenih delov (žarnice, kabli, varovalke, barvanje drogov) in najnujnejša popravila zaradi vandalizma.
V investicijskem vzdrževanju v letu 2006 so bila zajeta sanacijska dela na poškodovanih vodih (pretrgani
kabli), prestavitve odjemnih mest, meritve z merilnim avtomobilom, zamenjavo dotrajanih svetilk z
varčnimi žarnicami in plačila priključitev na omrežje javne razsvetljave. V letu 2006 so bile zaradi
programa varčevanja z električno energijo s sredstvi namenjenimi javni razsvetljavi – investicijsko
vzdrževanje, zamenjane stare žarnice z varčnimi in sicer na odjemnih mestih: Šukljetova ulica, Bajčeva
ulica, Šmihel in Ob Težki vodi.
Kot izbirna gospodarska služba je opredeljena tudi dejavnost plakatiranja in obveščanja. Oddelek
izvaja skrbništvo ter opravljala dejavnosti v zvezi z Odlokom o plakatiranju in obveščanju in v povezavi z
Odlokom o komunalnih taksah. Tako je zadolžen za izdajanje odločb za komunalne takse iz naslova
plakatiranja in za dosledno izvajanje določil pogodb, katere ima Mestna občina Novo mesto sklenjene s
posameznimi izvajalci. V letu 2006 je bil podpisan aneks z dosedanjim izvajalcem te službe Tam Tam
d.o.o.
V letu 2006 je bilo tudi izvedeno zbiranje ponudb za izvajanje dejavnosti oglaševanja na velikih
reklamnih panojih, za oglaševanje na obešankah na drogovih javne razsvetljave in za ureditev
usmerjevalnega in obvestilnega sistema. Za oglaševanje na velikih reklamnih panojih so bili izbrani trije
izvajalci (podjetja Noua d.o.o., Konvik d.o.o. in Interflash d.o.o.). Za oglaševanje na obešankah na
drogovih javne razsvetljave ter za ureditev in postavitev usmerjevalnega in obvestilnega sistema je bilo
izbrano podjetje Sporti d.o.o.
Glede na to, da so bile v letu 2006 lokalne volitve, je oddelek v okviru svojih pristojnosti pripravil pogoje
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na območju Mestne občine
Novo mesto in v novonastalih občinah Šmarješke toplice in Straža. Oddelek je nadziral dejavnost in vodil
upravne postopke pri izbiri plakatnih mest za politične stranke, liste in posameznike. Tako je oddelek
obravnaval preko 40 zadev v zvezi z volitvami.
Izbirno gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem izvaja ISTRABENZ PLINI.
V okviru delovanja te GJS je oddelek skrbel za:
- usklajevanje plana investicij, ki so predvidena z načrtom plinifikacije z JP Komunala Novo mesto
in občino,
- pripravo poslovnih poročil za obravnavo in sprejem na občinskem svetu,
- pregled, pripravo in analizo predlogov za spremembe cen plina in storitev GJS,
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pripravo predlogov za spremembo odlokov in drugih predpisov za obravnavo in sprejem na
občinskem svetu,
pripravo aneksa h koncesijski pogodbi, s katerim je bila dejavnost usklajena glede na
spremenjeno energetsko zakonodajo.

6.2.2. Varovanje javnih površin
V okviru varovanja javnih površin oddelek izdaja soglasja za vse posege na javne površine. V letu 2006
je bilo vodenih 227 zadev, v katerih so bila izdana soglasja, dovoljenja, projektni pogoji, ter je bila za
uporabo javnih površin zavezancem obračunana komunalna taksa.
Oddelek je v letu 2006 s področja komunalnega gospodarstva obravnaval tri pritožbe, ki pa so bile kot
neutemeljene zavrnjene.
S sprejemanjem aktov in izvajanjem dejavnosti v okviru komunalnega gospodarstva oddelek sledi
Strategiji razvoja Mestne občine Novo mesto za obdobje 2003 do 2007.
6.3 Cestno gospodarstvo
Na področju cestnega gospodarstva oddelek skrbi za upravljanje in varstvo občinskih cest ter vodi
investicije in investicijsko vzdrževanje na cestnem področju. V okviru upravljanja in varstva občinskih
cest in investicijskega vzdrževanja skrbi za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
cest, predlaga standarde in normative za izvajanje gospodarskih javni služb, predlaga pogoje za
zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb, vodi strokovni nadzor nad
izvajanjem nalog izvajalca GJS vzdrževanje občinskih cest, sodeluje in koordinira naloge z državnimi
organi na področju cestno - prometne infrastrukture.
V okviru varovanja občinskih cest oddelek izdaja smernice ter mnenja k lokacijskim načrtom, projektne
pogoje in soglasja k projektnim dokumentacijam, soglasja za prekope občinskih cest, soglasja za
postavitve začasnih in pomožnih objektov. Udeležuje se geodetskih meritev in ustnih obravnav. Pri
vzdrževanju cest se na oddelku vodijo naročila, pregledujejo izvedena dela in obračuni in vodijo
evidence.
Vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin
Vzdrževanje, ki obsega letno in zimsko vzdrževanje ter čiščenje javnih površin (ceste, pločniki,
parkirišča) smo izvajali v obliki koncesije. Koncesionar je bil v letu 2006 CGP - Cestno in gradbeno
podjetje Novo mesto.
Glede na to, da je koncesija potekla s koncem leta 2006, je bil v jeseni izveden ponovni javni razpis za
izbiro koncesionarja za vzdrževanje občinskih cest, na podlagi katerega je bil za naslednje dve leti
ponovno izbran ponudnik CGP - Cestno in gradbeno podjetje Novo mesto.
Oddelek v okviru izvajanja koncesije vodi naročila, vrši nadzor nad izvedenimi deli, nadzor nad obračuni
in vodi evidence.
Na območju Mestne občine Novo mesto imamo v vzdrževanju 563 km občinskih cest, od tega; 208 km
lokalnih cest, 58 km mestnih ulic in 297 km javnih poti. Vzdrževanje občinskih cest obsega zimsko
vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi, dežurstvo) kot tudi letno
vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije,
čiščenje, popravila cestne opreme,…).
V sklopu vzdrževanja so potekale naslednje aktivnosti:
- opravljanje zimske službe od novembra – do aprila,
- čiščenje peskolovov in rešetk meteorne kanalizacije – po izvajanju zimske službe je bil odstranjen
pesek in ostale usedline,
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izvedba odvodnjavanja meteorne kanalizacije v Lutrškem selu, Ulici stare pravde, Avšičevi ulici,
Podgradu in Cegelnici,
asfaltiranje ceste v Orešju, Hrušici, Stopičah, Srebrničah, Dol. Kamencah, Lutrško selo, Črešnjice,
Dolžu, Uršna sela-Splavne, Medičeva ulica …,
v sodelovanju s Komunalo Novo mesto, smo zaključili dela in asfaltirali občinske ceste po končani
rekonstrukciji vodovoda in vgradnji plinovoda in sicer na ulicah;
Srebrniče, Mali Slatnik,
Smrečnikova, Hrušica,
izvedli smo večje sanacije na asfaltu v; KS Šmarjeti, KS Otočec, KS Straža, KS Dolž, KS Bučna vas,
KS Mali Slatnik…,
sanirali smo najbolj poškodovane dele pločnikov; Drska, Ljubljanska cesta, Cikava, Jakčeva ulica,
Šmihelska cesta, Prečna,
izvedli smo popravila in zamenjavo prečnih dežnih rešetk; Jerebova ulica, Pugljeva ulica, Adamičeva
ulica, Regrške košenice, Gotna vas,
dodali smo nove odbojne ograje; Prečna, Ob Težki vodi, Vinji vrh, Ragovska ulica, Gorenja vas, Ob
potoku, Suhadol,
zgradili smo oporni kamniti zid v Prečni, Ob Težki vodi in v Brezovici,
izvedli smo novo pleskanje železne ograje ob Seidlovi in Ljubljanski cesti,
izvedli smo dodatno sanacijo pločnika na Kandijskem mostu,
izvedli smo obrezovanje dreves in grmičevja ob lokalnih cestah.

K vzdrževanju občinskih cest sodi tudi vzdrževanje objektov na cestni mreži, predvsem mostov. Sem
sodijo vsa popravila mostov, ki obsegajo: oplesk in popravilo ograj, popravilo lesenih mostov, popravilo
ostalih mostov, redni pregled mostu v Kandiji. V letu 2006 smo obnovili obrabne lesene mostnice na
mostovih na Otočcu in v Šentpetru.
V tekočem letu poteka vzdrževanje gozdnih cest, ki potekajo po zasebnem in državnem gozdu, po
predhodni oceni nujnosti vzdrževanja po odsekih, ki jih opredeli Zavod za gozdove. Sredstva so se
zbrala preko pristojbine, ki jo plačujejo lastniki gozdov in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.
V smislu povečevanja varnosti udeležencev v prometu ter zamenjavi dotrajane in poškodovane
signalizacije smo po programu izvajali ukrepe, ki povečujejo varnost. Obnovili smo obstoječo in dodali
dodatno horizontalno signalizacijo na občinskih cestah. Zamenjana je tudi vertikalna signalizacija, ki je
bila dotrajana in poškodovana.
Zaradi neurejenih lastninskih razmerij iz preteklih desetletjih, še vedno veliko občinskih cest poteka po
zasebnih zemljiščih. V skladu z zakonodajo je občina dolžna urejati zemljiškoknjižna razmerja, in plačati
odškodnine za zasebna zemljišča, po katerih potekajo občinske ceste. Zaradi omejenih sredstev zadeve
ne rešujemo sistemsko ampak parcialno glede na zahteve.
V smislu urejanja lastninskih razmerij smo izvedli meritve na posameznih odsekih občinskih cest (Pangrč
grm, vas Krka, Dalnji vrh, Zbure, Paderšičeva ulica, Jedinščica, Vinji vrh, Brod) in izvedli plačilo
odškodnin za zemljišča, ki so bile določene na osnovi cenitev.
6.3.2 Investicije in investicijsko vzdrževanje
V cestnem gospodarstvo so bile večje investicije predvsem na področju rekonstrukcije državnih cest,
kjer občina zagotavlja sredstva v svojem deležu investicije.
Oddelek je z Direkcijo republike za ceste (DRSC) in Družbo za državne ceste (DDC) sodeloval pri pripravi
na investicije (pridobivanje zemljišč, soglasja na projektno dokumentacijo, inženiring, izvedba plačil…)
za rekonstrukcije in novogradnje naslednjih državnih cest:
- Šmihelski most - Westrova ulica,
- Topliška cesta (Drska - Pokopališče Srebrniče),
- Šmarješka cesta,
- Ratež - Male Brusnice,
- Velike Brusnice – Leskovec,
- Ljubljanska cesta,
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Deviacija 1 -12 (dovoz iz AC do severne obvoznice).

Na področju investicij v občinske ceste, so se v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi rekonstruirale
naslednje ceste: Smrečnikova ulica, Medičeva ulica, Potok, Podgora, Gabrje, Cegelnica – Lastovče,
Struga, Gumberk, Suhadol, Suhor, Dol. Kamence, Orešje, Sokolska ulica.
Od preko 206 km lokalnih cest je več kot polovico cest brez zapornega sloja, kar je razlog za veliko
krajšo življenjsko dobo cest. V kolikor bi hoteli v 10-ih letih preplastiti te ceste, bi letno potrebovali okoli
80 mio SIT za cca 10 km/leto. V nasprotnem primeru bodo potrebna znatno večja sredstva, saj bo
potrebno cestišča rekonstruirati.
V letu 2006 smo izvedli preplastitve na naslednjih odsekih: Drganja sela, Suhadol, Struga, Gumberk,
Cegelnica.
Varovanje občinskih cest
V okviru varovanja občinskih cest oddelek izdaja soglasja za posege v občinske ceste, postavitve
objektov v varovalnem pasu ceste, vgradnjo ostale infrastrukture v cestno telo. V tekočem letu je bilo
izdanih (vodenih) 475 zadev v zvezi z varovanjem občinskih cest (smernice, mnenja, soglasija,
dovoljenja in projektni pogoji).
Na obstoječo kategorizacijo občinskih cest je oddelek prejel nekaj predlogov za spremembo odloka o
kategorizaciji, le te smo upoštevali in vnesli v spremembe kategorizacije.
Spremembe kategorizacije smo izvedli tudi in predvsem zaradi novonastalih dveh občin. Predhodno smo
določili nove meje med občinami, le te so podlaga za sprejem odloka o kategorizaciji občinskih cest, ki je
v pripravi.
6.4 Promet
Na področju prometa je oddelek pokrival izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
Zap. št. Gospodarska javna služba

Izvajalec

1.

Mestni potniški promet Novo mesto

Veolia transport d.d.

2.

Urejanje svetlobnih prometnih znakov

Brane Gregorič s.p.

3.

Urejanje avto-taksi službe

Več taksistov

Na področju prometa oddelek opravlja strokovne in upravne ter druge naloge in zagotavlja pogoje in
nadzor za razvoj prometa, predlaga standarde in normative v prometu in skrbi za njihovo izvajanje,
pripravlja predloge za določanje prometne ureditve na območju Mestne občine Novo mesto, spremlja
problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
izvaja monitoring prometnih tokov ter sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi na področju
cestno-prometne infrastrukture.
V letu 2006 je bilo na področju prometa odprtih 347 novih zadev. Zadeve se nanašajo na različna
področja kot so: izdelava občinskih aktov (odloki, odredbe), varnost prometa, zapore cest (gradbeni
posegi, prireditve), postavitev prometne signalizacije (vertikalne in horizontalne) ter opreme (znaki za
nevarnost, izrecne odredbe, obvestila, dopolnilne table, označbe na vozišču, prometna oprema –
ogledala), ureditev prometnega režima v naseljih (mirujoči promet, tekoči promet, cone omejene
hitrosti), urejanje voznih redov v mestnem potniškem prometu, izdaja dovolilnic za parkiranje v ožjem
mestnem jedru, razne ureditve na državnih in občinskih cestah s stališča varnosti prometa (peš prehodi,
semaforji, pregledni trikotniki) ipd. V letu 2006 je bilo izdanih 255 odločb, 20 soglasij, 57 dovolilnic za
parkiranje. Rešeno je bilo 292 zadev, 51 zadev je fazi reševanja, 4 zadeve so stornirane.
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Sprejeti akti na občinskem svetu:
• Sprememba Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto;
• Izvedba postopka za pridobitev koncesionarja za vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov;
• Večji projekti: Mestni potniški promet Novo mesto;
• Srednji projekti: delitev omrežja občinskih javnih cest (prenos aktivnosti v 2007)
• Izvedba javnih ponudb za razne projekte (signalizacija, Prehod za pešce v Šmihelu, odprava
arhitektonskih ovir, plaz Gorenja vas ipd.)
• Manjši projekti: urejanje zavetišč za potnike;
• Odprte problematike: odvoz vozil – služba pajek;
• Gratel – SKK Novo mesto.
6.4.1 Mestni potniški promet
V letu 2006 je mestni potniški promet v času od januarja do junija obratoval na podlagi sklenjenih
aneksov k osnovni koncesijski pogodbi. Nova koncesija za Mestni potniški promet Novo mesto je bila
sklenjena z dne 22.6.2006, s čemer je bil postavljen temelj za nadaljnje delo na področju usklajevanja in
prilagajanja sistema javnega prevoza v Novem mestu, uporabniku. V poletnih mesecih (julij, avgust) je
MPP obratoval na podlagi vzpostavljenih avtobusnih linij iz prvega koncesijskega obdobja, ki so
optimalno, glede na zmožnosti, zagotavljale funkcijo dostopnosti, pogostosti in hitrosti.
V prvem koncesijskem obdobju je bil sistem organiziran tako, da so na območju mesta obratovale 3
avtobusne linije od katerih je bila ena alternirajoča. V prvih mesecih novega koncesijskega obdobja, kot
tudi že prej, so bili v pripravi novi vozni redi, zasnovani na ideji povečevanja pokritosti območja mesta z
linijami javnega prevoza in iskanja možnosti uporabe prevoza v smereh, ki so bile v preteklosti
nerealizirane in so na njih opozorili tudi uporabniki. Z novim koncesijskim obdobjem se je vozni park
javnega prevoza v Novem mestu spremenil in ga zdaj sestavlja sedem (7) vozil. Nov sistem je bil
zasnovan na sistemu petih avtobusnih linij. Štiri linije, ki povezujejo štiri krake mesta in ena linija preko
Kandijskega mostu in starega mestnega jedra, ki je sklenila stik med vsemi linijami in je za uporabnike
brezplačna; poleg svoje povezovalne funkcije pa služi tudi za premagovanje krajših razdalj znotraj
ožjega območja mesta brez uporabe osebnih vozil.
Prilagoditve voznega reda so bile izvedene že v času prvih dveh tednov obratovanja, predvsem na liniji
Košenice – Sevno, pa tudi Gotna vas – Kamence – Bršljin – Gotna vas, predvsem zaradi potreb prevoza
dom – šola – dom v jutranjih konicah. Nekatere manjše prilagoditve so bile urejene do sredine oktobra.
Do sredine novembra smo vse zbrane predloge in želje obravnavali in glede na zmožnosti poiskali
najboljše rešitve za uporabnike. Za primer bi navedel deviacijo linije 4, ki v jutranji konici poleg svoje
osnovne trase omogoča še prevoz potnikov na relaciji ul. Slavka Gruma – Bršljin in v popoldanski konici
tudi povratek za zaposlene na območju Bršljina.
Za boljšo obveščenost potnikov je natisnjena žepna zloženka z voznimi redi na vseh linijah mestnega
potniškega prometa (tako za prvo in drugo različico), o spremembah pa smo potnike obveščali tudi
sproti prek spletnih strani mestne občine Novo mest, radijskih valov in obvestil na vozilih in avtobusnih
postajališčih.
V letu 2006 je področje promocijskih aktivnosti zajemalo organizacijo prevozov v sklopu kulturno
umetniških delavnic Fotopub in Jazzinty, na katerih je udeležba mednarodna. V okviru mestnega
potniškega prometa smo organizirali izredni linijski prevoz za potrebe migracije udeležencev delavnic.
Mestni potniški promet je bil za uporabnike brezplačen v okviru Evropskega dneva brez avtomobila in ob
organizaciji dogodka »Tovornjak raznolikosti v Novem mestu«, ki je potekal v programu petletne
kampanje »Za raznolikost. Proti diskriminaciji«, ki jo je leta 2003 začela Evropska komisija.
Tudi v letu 2006, kot že tri leta poprej smo vsem predšolskim otrokom v vzgojno-varstvenih zavodih v
Mestni občini Novo mesto ponudili možnost brezplačnega koriščenja ene povratne vožnje z mestnim
avtobusom. Smisel takšne ponudbe s strani občine je predvsem v tem, da se otroci spoznajo z javnim
prevozom, ki ga imajo tako-rekoč pred nosom, že v ranih letih, česar s starši morda ne bi nikoli
preizkusili. Na podlagi povratnih informacij iz vzgojno-varstvenih zavodov je ukrep za njih res dobrodošel
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pri organiziranju dejavnosti izven sedežev ustanov, pa tudi otroci se venomer razveselijo vožnje z
mestnim avtobusom.
V letu 2006 je bilo urejenih šest (6) novih zavetišč za potnike na postajališčih linij mestnega potniškega
prometa, obnovili pa smo tudi talno prometno signalizacijo na postajališčih v mestnem potniškem
prometu.
6.4.2 Prometna varnost in preventiva
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MONM je občinskemu svetu posredoval poročilo o delu
za leto 2006 in plan dela za leto 2007. Od pomembnih nalog smo realizirali občinsko tekmovanje »Kaj
veš o prometu« in sestanek ravnateljev srednjih in osnovnih šol v zvezi z varnostjo prometa na poti v
šolo oziroma iz šole. Posebno pozornost smo posvetili pripravam in izvedbi ukrepov za prvi šolski dan
(akcija je trajala prvih 14 dni v mesecu septembru) in organizaciji prometnih delavnicah po srednjih
šolah na območju Mestne občine Novo mesto. Skupaj s Policijsko postajo Novo mesto in Republiškim
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo organizirali in izvedli tudi druge naloge, ki smo
jih planirali v letu 2006 (preventivnih pregledov vozil pred zimo, »BODI preVIDEN«, »skuter« ipd).
6.4.3 Druge zadeve s področja prometa
Iz postavke Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa so bili pokriti stroški organizacije
pedagoških delavnic v zvezi s prometno varnostjo za dijake srednjih šol (Srednja zdravstvena šola,
Srednja strojna šola, Gimnazija Novo mesto). Prometnih delavnic se je udeležilo 363 dijakov. Vodili smo
aktivnosti za izvedbo ukrepov za umirjanje in varnost prometa (KS Kandija Grm in Žabja vas). V sklopu
urejanja varnih poti v šolo je na prehodu za pešce je nameščen odštevalni prikazovalnik časa (prikaz
časa trajanja intervala od rdeče luči do zelene luči).
V zvezi z urejanjem mirujočega prometa na območju ožjega mestnega središča so bile izvedene
nekatere izboljšave na parkirnih prostorih, postavitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije
(prostori za invalide). Postopki za izdajo dovolilnic za parkiranje (v mestnem jedru) in za dostavo v
mestno jedro potekajo skozi celo leto. Na Avtobusni postaji Novo mesto je bila obnovljena talna
prometna signalizacija.
Za ureditev prehodov za pešce smo realizirali dva projekta - v naselju Ratež in Šmihelu.
V letu 2006 smo obnovili talno in vertikalno prometno signalizacijo na parkirnih mestih za avtotaksi
vozila.
Izvajali smo meritve hitrosti v prometu in rezultate nekaterih objavili na spletnih straneh Mestne občine
Novo mesto. Na podlagi rezultatov meritev smo izvedli ukrepe za umirjanje in regulacijo prometa.
Nadaljevali smo z opremljanjem občinskih cest z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo v
skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Izvedli smo tudi
postopek izbire najugodnejšega izvajalca. Posebno pozornost smo posvetili varnosti prometa v naseljih
(označevanje krajev) in prometni signalizaciji v križiščih ter preglednem trikotniku v križiščih (ogledala).
Postavljeno je bilo tudi 20 tabel (zamenjava dotrajanih ali uničenih) za označevanje ulic v Novem mestu
Sredstva za odpravo arhitektonskih ovir na javnih prometnih površinah smo namenili dokončnemu
urejanju prehodov na delu Trdinove ulice, Kandijske in Belokranjske ceste. Bilo je izvedeno 21 klančin
med voziščem in pločnikom (na peš prehodih).
V letu 2006 je izveden razpis za izbiro koncesionarja za vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov.
Koncesionar je prevzel v vzdrževanje in urejanje vsa križišča s semaforskimi napravami in drugo
svetlobno signalizacijo v naseljih na območju Mestne občine Novo mesto.
Na Seidlovi cesti smo semaforsko napravo za pešce (Gimnazija) opremili z odštevalnim prikazovalnikom
časa zaradi varnosti učencev in dijakov, ki najpogosteje prečkajo cesto na tem mestu.
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Režim območja omejene hitrosti (30 km/uro) smo označili s talno prometno signalizacijo, zaradi boljše
informacije vseh udeležencem v prometu (stanovanjske soseske Grm, Šmihel in Žabja vas).
V tem letu smo nadaljevali z urejanjem kolesarskih površin ob Andrijaničevi cesti, Topliški cesti,
Šmihelski most in Seidlovi cesti. Kolesarske površine so bile v križiščih zaradi lažjega in varnejšega
poteka kolesarskega prometa opremljene s posebno plastično rdečo barvo, na kolesarskih stezah pa so
izvedeni piktogrami za označitev in vizualno ločevanje le teh od pločnikov.
Mestna občina Novo mesto je kot lastnik Letališča Prečna zagotovila (minimalna) sredstva za najnujnejša
vzdrževalna dela na letališki stezi.
7. ODDELEK ZA KMETIJSTVO IN TURIZEM
7.1 Kmetijstvo
Skladno s Pravilnikom o izvajanju ukrepov za področje kmetijstva in razvoj podeželja, je bil v Ur. listu RS
št. 28/2006 z dne 17. 03. 2006 objavljen javni razpis za izvajanje ukrepov za razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Novo mesto. Javni razpis je bil odprt do 08. 06. 2006.
V letošnjem letu je oddalo vloge za ukrepe s področja kmetijstva in razvoja podeželja 587 upravičencev.
V primerjavi z letom 2005, ko je oddalo vloge 635 upravičencev, to pomeni nekoliko zmanjšanje (za
7.5%). Glede na število obravnavanih zahtevkov in izplačili lahko ugotovimo (po posameznih ukrepih),
da se število zahtevkov zmanjšuje, višina izplačanih sredstev pa povečuje. Po tem lahko sklepamo, da so
predvsem manjše kmetije prenehale s kmetovanjem, povečuje pa se povprečna velikost kmetije.
Z uveljavitvijo Zakona o dohodnini smo morali vzpostaviti sistem plačila akontacije dohodnine za ukrepe
s področje kmetijstva. Tako smo vzpostavili sistem plačila akontacije dohodnine, ki se odvaja ob
vsakokratnem izplačilu.
Zaradi novega načina izplačevanja in sprememb v aplikaciji za izplačila zaradi spremembe zakona o
dohodnini, se je zamaknil tudi rok izplačil v jesensko obdobje. Na Oddelku za kmetijstvo in turizem smo
obdelali vse vloge in pripravili sklepe o odobritvi sredstev.
Pregled odobrenih sredstev je razviden iz preglednice.
Preglednica 1: Realizacija proračuna za področje kmetijstva v letu 2006
Št.
Opis
zahtevkov na
ukrepu
Preprečevanje zaraščanja obdelanih kmetijskih
površin

1341

Razvoj dopolnilnih dejavnosti

0

Sofinanciranje programov

93

Ureditev kmetijskih zemljišč

50

Projekti na področju kmetijstva

22

Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij

0

Zavarovanje proti elementarnim nesrečam

11

Digitalna baza podatkov kmetijskih zemljišč

1

Kmetijski zavod

1

Zatočišče za zapuščene živali

1

Gozdarstvo

2

Preprečevanje zaraščanja obdelanih kmetijskih površin PP 042101
V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za spodbujanje pašnega in kosnega
izkoriščanja travne ruše in za izboljšanje kolobarja. Namen je spodbujanje obdelanosti travnikov in
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pašnikov, preprečevanje zaraščanja in uvajanje kolobarja. Z izboljšanjem genetskega potenciala, s
preventivnimi ukrepi veterinarske službe, varstvom čebel, analizo krme in pregledom molznih strojev,
zagotavljamo optimalne pogoje na področju živinoreje in čebelarstva. Analiza zemlje je pogoj za
gospodarno uporabo organskih in mineralnih gnojil.
Sofinanciranje programov PP 042103
V okviru tega ukrepa smo podpirali pripravo projektne dokumentacije za hleve in tehnološko
opremljenost naših kmetij, ureditev gnojišč in jam za gnojevko, izobraževanje na kmetijah in delovanje
strokovnih društev na področju kmetijstva in podeželja.
Ureditev kmetijskih zemljišč PP 042105
V okviru tega ukrepa smo spodbujali manjša zemeljska dela na kmetijskih zemljiščih - manjše
agromelioracije, postavitve in obnove pašnikov, za postopke pri nakupu kmetijskih zemljišč in ureditev
poljskih poti.
Projekti na področju kmetijstva PP 042106
V okviru tega ukrepa so bila sredstva namenjena za naravi prijazne načine kmetovanja (integrirano in
ekološko pridelavo), za pripravo in izvajanje projektov na področju kmetijstva in za sofinanciranje
razvojnih programov in projektov.
Zavarovanje proti elementarnim nesrečam PP 042108
V okviru tega ukrepa smo sofinancirali v zavarovanje kmetijskih rastlin pred sušo in pozebo.
Digitalna baza podatkov kmetijskih zemljišč PP 042110
V okviru te proračunske postavke so bila sredstva porabljena za cenitev kmetijskega zemljišča za
potrebe prometa z nepremičninami s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v letu 2006.
Kmetijski zavod PP 042113
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izgradnje prizidka Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo
mesto.
Gozdarstvo PP 042201
Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za pripravo izdelave letnega programa del v
gozdovih v lasti občine za leto 2006 in za opravljena dela pred začetkom izvajanja koncesije.
Upravljanje z nepremičninami

•

Obravnava vlog strank in vodenje postopkov prodaje kmetijskih zemljišč, v lasti Mestne občine
Novo mesto

Realizacija prodaje kmetijskih zemljišč v letu 2006
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.

Lokac.

Namen

K.o.

Parc. št.
993/1

Katast.
kultura
njiva 6

Pov.
(m2)
15 71

Gabrje
(Dula)
Gabrje
(Dula)
Gabrje
(Vrtaški
potok)
Hrib pri
Orehku
Gabrje

kmet.
zemljišče
kmet.
zemljišče
gozd

Gabrje

kmet.
zemljišče
1. obm. KZ

Gabrje

993/1

pašnik 5

61

12.725,00

465-03-4/2006

Gabrje

2755/260

gozd 4

65 62

586.643,00

465-03-4/2006

Zajčji Vrh 1823

pašnik 5

28 80

116.089,00

465-03-15/2004

Gabrje

cesta

12 95

1778

Orientacij.
vredn. (SIT)
327.711,00

500.000,00

Št. spisa
465-03-4/2006

478-87/2006

1. Zemljišča pod zap. št. 1-3 (Dula, Vrtaški potok) , k.o. Gabrje , parc. št. 993/1, 993/1 in 2755/260
Na javno ponudbo obravnavanih zemljišč ni bilo prijav zaradi previsoke cene zemljišča (nerealna cenitev
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DataPlan d.o.o. Trbovlje). Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s
stvarnim premoženjem MONM je na 9. seji dne. 18.12.2006 sprejela sklep, da se obravnavana zemljišča
do nadaljnjega ne prodajo.
2. Zemljišče pod zap. št. 4 (Hrib pri Orehku), k.o. Zajčji Vrh, parc. št. 1823
Zemljišče oddano v zakup. Dan predlog za spremembo namenske rabe zemljišča (v stavbno zemljišče).
3. Zemljišče pod zap. št. v k.o. Gabrje, parc. št. 1778
Prodaja ustavljena s sklepom župana št. 478-87/2006 z dne 5.9. 2006 (s prodajo se počaka do sprejema
strategije oz. prostorskega reda MONM). Dan predlog za spremembo namenske rabe zemljišča (v
stavbno zemljišče).
Evidenca zakupnih pogodb za kmetijska zemljišča v letu 2006
Zp K. o.
št.

Parc. št.

Katast.
kultura

Površ. v
zak. ( m2)

1.

1614/3,
1614/15del,
1614/11 –
del,
1614/14 –
del
819/1 – del

pašnik 3

36 95

neplod.

88 31

gozd 3

27 42

Gorenja
Straža

2.

Prečna

3.

Prečna

4.

Zajčji Vrh

5.

Cerovec

6.

Prečna

7.

Zajčji Vrh

1614/11 –
del,
1614/14 –
del,
1614/16 del
44/3

1067/6 del
1810/2,
1812/4
1823

pašnik 2
pašnik 3

gozd 3

16 32
2 00 00

Višina
zak.
(SIT)
9.295,00
(9.050,00)

Sklenitev/
potek PG

Zakupnik

Št. spisa

16.1.2006
(za 10 let)

Druškovič
Boštjan,

464-0411/ 2005

11.000,00
(10.710)

16.1.2006
(za 10 let)

7.805,00

*PG ni bila
sklenjena
- spis odst.
pravni sl.
25.1.2006

Doberdrug Silvo, 464-04Prečna 30, NM
12/
2005
Strašek Jernej,
465-11-2/
Podgora 10,
2005
Straža

17.3.2006 (za Matoh Milena
10 let)
*30.6.2006
(sporazum o
razvezi PG)
20.3.2006
Kobe Jože
(za 10 let)
30.5.2006
Krštinc Dušan
(za 10 let)

464-0416/
2005

19.12.2006
(za 10 let)

465-0315/2004

11 08

pašnik 2

3 92

neplod.
pašnik 3

39 66
10 15

7.805,00

pašnik 5

1 00 70

7.805,00

pašnik
pašnik
pašnik
pašnik

34 37
60 85
9 21
28 80

8.548,00

4
3
4
5

7.805,00

Bohte Branko

464-04-4/
2002
464-041/2006

Skupna višina zakupnine za navedene parcele je v letu 2006 znašala 60.063,00 SIT.
Letna višina zakupnin za kmetijska zemljišča v lasti Mestne občine Novo mesto je določena s sklepom
občinskega sveta (sklep št. 320-01-12/2003 z dne 19. 2. 2004). Sprejet cenik zakupnin za kmetijska
zemljišča oziroma zneski zakupnin po katastrskih kulturah in katastrskih razredih se revalorizirajo ob
začetku vsakega koledarskega leta z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Doba zakupa navedenih
kmetijskih zemljišč je določena skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih; zakupna razmerja za
zemljišča pod zap. št. od 1-6 so sklenjena za 10 let, za zemljišče pod zap. št. 7 pa za 1 leto, ker sta
podani vlogi za odkup navedenega zemljišča.
•

Ostale naloge iz področja priprave prostorskih dokumentov občine oz. opravljene na podlagi Zakona
o urejanju prostora – ZureP-1 ter Zakona o graditvi objektov- ZGO:
- izdelava strokovnih podlag za področje kmetijstva in podeželja,
- izdaja smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
- izdaja projektnih pogojev k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
- izdaja soglasij k projektnim rešitvam projektantov v PGD.
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•

Na podlagi Zakona o gozdovih - ZG:
- izdaja mnenj h gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarskih enot.

Zatočišče za zapuščene živali
Skladno z zakonodajo ima Mestna občina Novo mesto organizirano izbirno javno službo, zatočišče za
zapuščene živali. Delovanje zavetišča Turk k.d. je pogojeno s proračunskimi sredstvi. V letu 2006 je
zavetišče sprejelo 115 zapuščenih psov, zaradi bolezni ali starosti pa je bilo evtanaziranih 45 psov.
Tudi v letu 2006 je potrebno izpostaviti problematiko romskih psov, ki še vedno ogrožajo ljudi, ki živijo v
bližini romskih naselij.
Gozdarstvo
Na področju gozdarstva smo v letu 2006 izvajali dela na podlagi koncesije, ki jo ima GG Novo mesto
d.d., in letnega programa del. Izvajanje koncesije je potekalo skladno z letnim programom izvajanja del
v gozdovih, ki ga je sprejel župan Mestne občine Novo mesto.
Naravne nesreče
V letu 2006 je komisija za naravne nesreče v kmetijstvu izvedla postopek ocene škode na kmetijskih
zemljiščih zaradi suše in v okviru občinske uprave izpeljala postopek evidentiranja in vnosa vlog
oškodovancev. Vlogo je oddalo 531 oškodovancev, za površino 3280 ha, z ocenjeno škodo
436.694.164,00 SIT. Postopek še ni zaključen, saj je Vlada RS v začetku leta 2007 šele sprejela sklep,
da se pristopi k izdelavi programa odprave posledic zaradi naravnih nesreč v letu 2006.
Delo projektnega sveta za kmetijstvo in razvoj podeželja
V letu 2006 se projektni svet za kmetijstvo in razvoj podeželja ni sestal.
Ostalo
Sodelovali smo z ostalimi oddelki, predvsem z Oddelkom za splošne zadeve, Oddelkom za prostorsko
planiranje, Oddelkom za finance in gospodarstvo in Oddelkom za upravljanje s stavbnimi zemljišči.
Sodelujemo tudi s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto in Kmetijsko šolo Grm Novo mesto.
V letu 2006 se je MONM javila na javni razpis INTERREG III A, s projektom Historik, s katerim smo želeli
pristopiti k oživljanju mestnega jedra. Na javnem razpisu nismo bili uspešni, ker hrvaški partner ni
zadostil administrativnim zahtevam razpisa (nepopolna vloga). Z gospodarsko zbornico Slovenije, KO po
poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine in ostalimi partnerji smo izvajali projekt za vzpostavitev
strukture za koriščenje sredstev EU iz naslova razvoja podeželja za iniciativo LEADER. Projekt smo
zaključili 30. 06. 2006.
Na oddelku smo izdajali tudi potrdila o pridobitvi oz. nepridobitvi javnih sredstev za namen izgradnje
skladiščnih kapacitet za organska gnojila, ki so jih upravičenci morali priložiti kot sestavni del vloge za
javni razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Izdali smo tudi 8 potrdil o lastni
proizvodnji.
7.2 Turizem
Osnovne zakonske in druge pravne podlage, s katerimi imamo opravka na področju turizma v občinski
upravi.







Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/2004)
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95)
Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/05)
Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/02)
Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna RS (Uradni list RS, št. 47/03)
Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto (julij 1996).
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V letu 2006 je bilo v proračunu MONM za področje turizma namenjenih 39.528.402 SIT. Prihodek iz
naslova turistične takse je bil 30.097.446,00 SIT, iz naslova koncesijskih dajatev posebnih iger na srečo
pa je bil prihodek 6.308.774,75 SIT. Zbrana sredstva turistične takse in dajatev od iger na srečo so bila
namenjena za sofinanciranje aktivnosti na področju turizma v Mestni občini Novo mesto kot so:

•
•
•
•
•
•

programi TIC, DTZ in turističnih društev,
promocija,
turistične prireditve,
projekti na področju turizma,
združenje vinskih cest,
teden cvička

Za aktivnosti, ki smo jih izvedli v letu 2006 smo porabili 39.528.402 SIT.
I. PROGRAMI TIC, DTZ in turističnih društev
V začetku leta je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov turističnim društvom, turistični
zvezi in drugim društvom, ki aktivno delujejo v turizmu. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega
razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 19-20/2006. Na javni razpis je prispelo devet popolnih
vlog.
Dotacije posameznim turističnim in drugim društvom, ki so aktivno delovala v turizmu v letu 2006 so
znašala:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TD Šmarješke Toplice
TD Straža
TD Otočec
TD Novo mesto
Društvo turističnih vodnikov Dolenjske in Posavja
Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine
TŠD Cerovci
Društvo vitezi otoški
KS Uršna sela
SKUPAJ IZPLAČANO

1.273.125,00 SIT
1.638.000,00 SIT
1.596.000,00 SIT
1.916.250,00 SIT
547.764,00 SIT
1.538.250,00 SIT
105.000,00 SIT
682.500,00 SIT
220.000,00 SIT
9.516.889,00 SIT

V TIC-u so se izvajale tudi ostale aktivnosti kot so vzdrževanje spletnih strani, pridobivanje strokovne
literature, turistična vodenja po mestu in organizacija prireditev.
II. PROMOCIJA
Za promocijske aktivnosti smo namenili sredstva za sejemsko dejavnost, izdajo tiskanih katalogov in
zloženk, objavo turističnih oglasov v različnih medijih in za obiske tujih novinarjev pri nas.
1) Sejemski nastopi
Udeležili smo se 45. mednarodnega sejma »SEJEM POČITNICE 2006« na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani, v času od 23.3. do 26.3.2006.
Obiskovalcem so se predstavili domači in tuji ponudniki turističnih storitev, potovanj, namestitev in
prevoznih storitev, ter ponudniki izdelkov in storitev, namenjenih športu in rekreaciji. Na približno
10.000 kvadratnih metrih notranjih in zunanjih razstavnih površin se je predstavilo 141 razstavljavcev iz
20 držav. Sejem je obiskalo približno 26.000 obiskovalcev (lani 17.000), kar je izpolnilo pričakovanja
organizatorja.
Na sejmu smo se predstavile vse občine, ki sodelujejo v projektu Po poteh dediščine Dolenjske in Bele
krajine.
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Ob tej priliki smo izdali skupni kataloga ponudbe Dolenjske in Bele krajine za leto 2006, ki je na 40
straneh obsegal: register pomembnejše turistične ponudbe celotnega prostora, kontaktna mesta,
koledar prireditev, pohodov in rekreacije, predstavitvene sobote, gostilne in restavracije.
V času sejma smo razdelili približno 1000 brošur »Turistične informacije in koledar prireditev za leto
2006« in nekaj manj katalogov »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine«, razdelili smo vse
gradivo, ki so ga prispevale posamezne občine.
Od 6. do 9. novembra je v Londonu že sedemindvajsetič potekal eden najpomembnejših poslovnih
turističnih dogodkov na svetu, Svetovna turistična borza (WTM – World Travel Market). Mestna občina
Novo mesto se je predstavila v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije in v Idriji na čipkarskem
festivalu.
2) Izdelava in izdaja tiskanega promocijskega gradiva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izdaja promocijske brošure Novo mesto v nakladi 5000 kosov v slovenskem jeziku
Prevod teksta brošure Novo mesto v angleški, nemški, francoski in italijanski jezik.
Ponatis zloženke Novo mesto - ANG :5000 , SLO 5000 in NEM 5000 kosov
Izdelava in tisk zloženke Novo mesto v ITA 5000 kosov
Tisk zloženke Novo mesto-mesto situl ANG :5000 , SLO 5000
Sodelovanje pri ponatisu promocijskega materiala projekta Next Exit – 250.000 kosov
Sodelovanje pri izdelavi promocijskega kataloga »Pohodništvo v Sloveniji«
Sodelovanje pri izdelavi in izdaji Kataloga prireditev in turističnih informacij Dolenjske in
Bele krajine v nakladi 5000 kosov v slovenskem in deloma v angleškem jeziku
Sodelovanje pri izdelavi in izdaji zloženke Podgorjanska vinsko turistična cesta v nakladi
50.000 kosov v petih jezikih
Sofinancirali smo projekt »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine«
Objava promocijskega članka v časopisu Slowenian times – V cvičkovi deželi.
Objava oglasa v dnevniku Finance,
Objava oglasa v tedniku Posavski obzornik,
Objava oglasa v Udarnem listu,
Sodelovanje pri izdelavi avtokarte Zanimiva Slovenija

3) Obiski novinarjev, TV medijev in ostalih medijev
Novo mesto je v marcu obiskal Avstralski novinar in fotograf Graham Stephenson. Piše za več medijev
med drugim tudi za 50 something, Sunday Mail, Gold Coast Bulletin. Na tokratnem obisku Slovenije so
ga zanimala predvsem zgodovinska mesta.
V dneh med 1.9. in 9.9.2006 sta Slovenijo obiskala italijanski novinar Giglia Candida in fotografinja. V
četrtek, 7.9.2006, smo ju sprejeli tudi v Novcem mestu in ju seznanili s turistično ponudbo Novega
mesta in okolice. Ker sta ljubitelja gradov, smo ju peljali tudi na grad Otočec.
III. PRIREDITVE
Sredstev za prireditve smo namenili za:
sodelovanje pri organizaciji silvestrovanja na Glavnem trgu, katerega se je udeležilo preko 5000
obiskovalcev.
• sofinanciranje tradicionalne prireditve 10. »pohod po cvičkovi gazi«.
• sodelovanje in sofinanciranje prireditve »Praznik cvetja«.
• sodelovanje pri organizaciji prireditve »Noč na Krki«.
• sofinanciranje prireditve Srednjeveški dan na gradu Otočec
• sodelovanje pri organizaciji prireditve »Praznik salam in cvička«
• organiziranje aktivnosti v okviru Svetovnega dneva turizma, ki se je odvijal 27. septembra.

•
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IV. PROJEKTI
Pri projektih smo izvajali naslednje aktivnosti:
• Aktivno smo sodelovali pri naboru razvojnih vsebin LEADER programa.
• V projektu Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine Mestna občina Novo mesto sodeluje že od
leta 1997.
• Izgradnja in vzdrževanje spletnih strani MONM in Slovenskega turističnega portala. V TIC-u aktivno
dnevno vzdržujemo spletno stran MONM s turistično vsebino, ravno tako urejamo informacije na
portalu Slovenske turistične organizacije. Na srečanju skrbnikov vsebin na STO portalu smo prejeli
nagrado za kvalitetno vzdrževanje vsebin.
• V sklopu Združenja zgodovinskih mest smo pripravili projekt »Za mestnimi vrati« za razpis na
INTERREG III A Slovenija-Hrvaška-Madžarska vendar nismo bili uspešni.
• Z projektom »Historik hotel« smo se prijavili na INTERREG III A skupaj z mesti Karlovac, Varaždin
in Koprivnica. Na razpisu nismo bili uspešni, ker partnerji na hrvaški strani niso dopolnili vlogo v
zahtevanem roku.
• V letu 2006 smo pristopili k izdelavi celovitega turističnega vodnika Dolenjske in Bele krajine, ki ga
pod okriljem projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine izdaja založba Goga.
• Za še boljšo prepoznavnost značilne dolenjske in slovenske kulinarike smo pristopili k projektu
Kulinarični zakladi Slovenije, katerega nosilci so mladi kuharji in natakarji pod vodstvom Damjana
Finka in TD Novo mesto.
V. TEDEN CVIČKA
V sodelovanju z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, Konviktom in DNŠ-jem smo po šestih letih
ponovno uspeli pripeljati tradicionalno prireditev »Teden cvička« v Novo mesto. Tri dnevna prireditev,
od 26.05.do 28.05., je v Novo mesto privabila preko 30.000 obiskovalcev. V strokovnem delu pa je na
ocenjevanje vin prispelo preko 900 vzorcev različnih vin, od tega je bilo 528 vzorcev cvička.
VI. OSTALE AKTIVNOSTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dnevno smo posredovali turistične in ostale informacije v TIC-u.
V Turistično informacijskem centru smo v tem letu pripravili z nosilci turizma v občini Izhodišča
vizije razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2007-2013. Dokument je na
septembrski seji sprejel tudi Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
Spremljali in vodili smo evidenco zbiranja turistične takse.
Zbirali, urejevali in izmenjali smo informacije o turistični ponudbi Novega mesta in okolice.
Izvajali smo distribucijo promocijskih materialov.
Vključevali smo se v aktivnosti turističnih društev.
Organizirali in izvajali smo turistično vodniško službo. Novo mesto je obiskalo po naših podatkih
preko 40 organiziranih skupin.
Povezovali in sodelovali smo z nosilci turistične ponudbe na lokalni, regionalni, državni in
mednarodni ravni.
Aktivno smo urejali uradni Slovenski turistični portal Slovenske turistične organizacije.
Od 1. junija do 30. septembra smo sodelovali v projektu Turistični barometer TIC Slovenije. Ažurno
pridobivanje in obdelovanje informacij postaja vse pomembnejši dejavnik za pravočasno ukrepanje
in uspešno poslovanje v turizmu. S tem namenom so na oddelku za tržne raziskave in analize pri
Slovenski turistični organizaciji (STO) v letu 2004 začeli s pomočjo standardiziranih obrazcev
spremljati obisk turistično informacijskih centrov (TIC) po Sloveniji tudi na nacionalnem nivoju v
sodelovanju s TIC-i po Sloveniji. Tovrstno orodje, ki so ga poimenovali turistični barometer TIC
Slovenije (TB TIC), nam omogoča spremljanje števila obiskovalcev TIC-ev, njihove narodnosti in
namen njihovega obiska.

Udeležba na posvetih, seminarjih in okroglih mizah

•

Udeležba na posvetu Skupnosti turistično informacijskih centrov Slovenije v Bohinju, 23. in 25. maj
2006 in
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•

Udeležba na 4. motivacijskem srečanju skrbnikov uradnega slovenskega turističnega
informacijskega portala (STIP) www.slovenia.info, ki je potekalo 10. novembra 2006 v Ormožu.

8. ODDELEK ZA PROSTOR
1. PODROČJE UREJANJA PROSTORA
Oddelek za prostor (OP) opravlja naloge, ki so mu določene z Odlokom o organizaciji in delovnih
področjih občinske uprave Mestne občine Novo mest in mu jih nalaga Zakon o urejanju prostora.
Delovno področje oddelka obsega urejanje prostora občine v skladu z zakonom in usmeritvami
strateških prostorskih aktov države in regije. Oddelek v ta namen pripravlja dokumente za razvoj rabe
prostora in prostorske ureditve ter sodeluje pri določanju pogojev prostorskega načrtovanja in
umeščanja objektov v prostor, ob upoštevanju predpisanih režimov varovanja okolja, ohranjanja narave
in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge
kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni. V prostorskih aktih
načrtuje ukrepe za realizacijo prostorskih odločitev in skrbi za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev
na območju občine. Analizira in predlaga prostorske ukrepe za uresničevanje občinskih prostorskih
aktov, na področju geoinformatike pa pridobiva, obdeluje in posreduje podatke in informacije
geoinformacijske narave.
V delovno področje oddelka za prostor spadajo predvsem:
• priprava prostorskih aktov,
• vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov in izdajanje potrdil iz uradnih evidenc,
• priprava dokumentacije za prijavo na razpise za pridobitev državnih in drugih sredstev iz
delovnega področja,
• odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
• odmera komunalnega prispevka,
• vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
• strokovne in upravne naloge na področju varstva okolja,
• izdajanje lokacijskih informacij.

1.1 PROSTORSKI AKTI (PA)
1.1.1 SPREJETI PROSTORSKI AKTI
V letu 2006 je bilo sprejetih 11 prostorskih aktov, kar je za 7 več kot v letu 2005:
• Odlok o spremembah in dopolnitvah UN Novi trg (Uradni list RS, št. 81/06)
• Odlok o spremembah in dopolnitvah UN za romsko naselje Šmihel (Uradni list RS, št. 6/06)
• Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN vrtni center Bučna vas v NM (Uradni list RS, št. 3/06)
• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice (Uradni list RS, št. 120/06sprejet na seji OS
28.9.2006)
• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje (Uradni list RS, št. 127/06sprejet na seji OS
28.9.2006)
• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Mrvarjev hrib (Uradni list RS, št. 67/06)
• Odlok o LN rekonstrukcije glavne ceste G2-105 skozi Dol. Težko vodo (Uradni list RS, št. 77/06)
• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za univerzitetni kampus Novo mesto (Uradni list RS, št.
118/06)
• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Jedinščica (Uradni list RS, št.
59/06)
• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvena cona Mačkovec I (Uradni list RS, št.
107/06)
• Odlok o lokacijskem načrtu za vodovod Trška gora (Uradni list RS, št. 50/06)
dokončani postopki
priprave PA
odloki PA

LETO 2005
4

LETO 2006
11

Povečanje
na
leto 2005
+ 275 %
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V letu 2006 je OP pripravi tudi naslednje odloke, ki se vežejo na pripravo občinskih lokacijskih načrtov
(OLN):
• Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju OLN stanovanjsko naselje
Jedinščica (Uradni list RS, št. 59/06),
• Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za
občinski lokacijski načrt grad Grm v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/06).
Pri uporabi občinskih odlokov s področja urejanja prostora včasih prihaja do nerazumevanja oziroma
različnih tolmačenj odlokov in zaradi tega do težav investitorjev pri pridobivanju gradbenih dovoljenj na
Upravni enoti Novo mesto. V takih primerih se, v kolikor je to možno in skladno z občinskimi odloki,
poslužujemo obveznih razlag odlokov, ki jih mora sprejeti občinski svet. Tako smo v letu 2006 na OP
pripravili 2 obvezni razlagi in sicer:
• Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za romsko naselje V Žabjaku (Uradni list RS, št.
72/06),
• Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra)
in predmestna središča (Uradni list RS, št. 109 /06).
Ker je bil Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto, ki
je bil sprejet v letu 2003, v letu 2005 glede na zadnje spremembe plana v letu 2004 dopolnjen, njegova
uporaba pa zaradi velikega števila sprememb nečitljiva in otežena, skozi uporabo odloka pa so se
ugotovila tudi odstopanja med grafičnim delom in besedilom odloka, ki jih je bilo potrebno uskladiti, smo
v OP v letu 2006 pripravili uradno prečiščeno besedilo odloka in čistoris grafičnega dela (Uradni list RS,
št. 72/06).
V OP smo v letu 2006 pripravili tudi 2 tehnična popravka odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin planskih aktov občine in sicer enega na območju urbanistične zasnove Novega
mesta in enega na zunajmestnem prostoru. Tehnična popravka sta bila potrebna zaradi odprave
napake, ki je nastala pri vnosu stavbnih zemljišč v čistoris plana v letu 2004 oziroma 2003 na podlagi
Sklepa vlade o usklajenosti občinskih planskih aktov z državnimi.
1.1.2 PROSTORSKI AKTI V PRIPRAVI
Priprava prostorskih dokumentov obsega vodenje postopkov v skladu z Zakonom o urejanju prostora,
pripravo programov priprave, pridobivanje smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, izbiro
izdelovalcev na osnovi zakonodaje na področju javnega naročanja in pripravo pogodb, koordinacijo
nasprotnih in skupnih interesov med občino, nosilci javnih pooblastil, investitorji in izdelovalci ter
pripravo vseh vrst gradiv za obravnave na sejah občinskega sveta ter na drugih javnih obravnavah.
V letu 2006 je bilo delo oddelka usmerjeno predvsem v pripravo strateških in izvedbenih prostorskih
aktov na lokalnem nivoju ter različnih strokovnih podlag in študij zanje. Temeljni strateški prostorski akt
občine je strategija prostorskega razvoja občine, izvedbeni prostorski akti pa so prostorski red in
občinski lokacijski načrti (po novi zakonodaji) ter prostorsko ureditveni pogoji, zazidalni, ureditveni in
lokacijski načrti po stari prostorski zakonodaji.
Kot eno od strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov je bilo potrebno pripraviti tudi geodetske
topografske načrte.
V letu 2006 se je s sprejetjem programa priprave začela priprava 10 prostorskih aktov, kar je za 1 več
kot v kot v letu 2005:
• Program priprave občinskega lokacijskega načrta za sosesko Brod – Drage (Uradni list RS, št.
122/06)
• Program priprave prostorskega reda Mestne občine Novo mesto (PR MONM – 1) - (Uradni list
RS, št. 76/06)
• Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (Uradni list
RS, št. 90/06)
• Program priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono
Livada (Uradni list RS, št. 23/06)
• Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v
Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/06)
• Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo
in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (Uradni list RS, št. 76/06)
• Program priprave za občinski lokacijski načrt Turkov hrib (Uradni list RS, št. 122/06)
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•
•
•

Program priprave za občinski lokacijski načrt grad Grm v Novem mestu (Uradni list RS, št.
39/06)
Program priprave za občinski lokacijski načrt za poslovno storitveno cono Mačkovec-I (Uradni
list RS, št. 36/06)
Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP
Bršljin – RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 38/06)

Začeti postopki
priprave PA
Programi priprave

LETO 2005
9

LETO 2006
10

Povečanje
na
leto 2005
+ 11 %

Priprava prostorskega akta v povprečju poteka od 1-1,5 leta, v primeru strateških prostorskih aktov tudi
več. V nadaljevanju so našteti prostorski akti, katerih priprava se je začela v letu 2006 ali prej in še
vedno poteka.
STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI
- Strategija prostorskega razvoja MONM in Prostorski red MONM
Mestna občina Novo mesto je s sprejetjem programa priprave v začetku januarja 2005 (Uradni list RS,
št. 11/05) v skladu z Zakonom o urejanju prostora pristopila k pripravi strategije prostorskega razvoja
MONM. V letu 2005 je sledila priprava projektne naloge, izdelava gradiva za pridobitev smernic,
pridobivanje smernic in izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca (konec leta 2005) in izbor izvajalca.
Za izvajalca je bilo izbrano podjetje ACER d.o.o. iz Novega mesta, v marcu 2006 pa je nato stekla
priprava dokumentov. V juliju je bil sprejet še program priprave za prostorski red, nosilci urejanja
prostora pa konec avgusta zaprošeni za smernice za prostorski red občine. Do konca leta 2006 je bila
izdelana velika večina strokovnih podlag, ki so bile določene v projektni nalogi in pogodbi in sicer:
• Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja MONM,
• Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja MONM,
• Strokovne podlage za področje poselitve – analiza naselij, strokovne podlage za UZ naselij
Straža z Vavto vasjo, Otočec, Brusnice in Šmarjeta s Šmarješkimi Toplicami,
• Študija ranljivosti prostora,
• Strokovne podlage za posamezna področja razvoja – Razvoj proizvodnih in storitvenih
dejavnosti v MONM, Demografska študija, Študija potreb po stanovanjih, Strokovne podlage za
razvoj kmetijstva,
• Strokovne podlage za novelacijo urbanistične zasnove Novega mesta
Izdelane strokovne podlage s prvimi zaključki analiz so bile predstavljene tudi na zadnji seji občinskega
sveta 28.9.2006. Z delom je začel tudi s strani župana imenovan projektni svet za pripravo SPR MONM
in PR MONM, ki se je prvič sestal 24.10.2006.
IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI
- Spremembe in dopolnitve UN ŠRP Portoval
V letu 2005 je bil za izdelavo dokumenta pridobljen geodetski topografski načrt. Nosilci urejanja prostora
so bili zaprošeni za smernice in le te tudi pridobljene. Spremembe in dopolnitve UN se nanašajo na
umestitev večnamenske mestne športne dvorane v ta kompleks, sanitarno garderobni objekt s tribuno
rezervnega nogometnega stadiona, spremembo glede zunanjega bazena na zelenici pod trgovsko
zabaviščnim centrom, obvodne ureditve, čolnarne. Izdelovalec K.A:B d.o.o. je bil z dopisom dne
24.4.2006 pozvan, da do 25.5.2005 pripravi predlog za javno razgrnitev. Ker predloga ni pripravil in se
tudi po večkratnih urgencah ni odzval na opozorila OP, da zamuja pogodbene roke, je bila s podjetjem
pogodba o izdelavi dne 23.62006 prekinjena. Izdelovalec je OP vrnil vse strokovne podlage in podatke.
Potrebna je ponovna proučitev potreb po spremembah in dopolnitvah UN in odločitev o tem, ali
večnamensko športno dvorano (definirati velikost dvorane – ali mednarodne tekme in standardi za
mednarodna tekmovanja ali ne) umestiti na to lokacijo ali ne, saj je bilo s prometno študijo (Kapacitetna
preverba priključevanja športnega parka Portoval na regionalno cesto R2-419/1203, appia d.o.o., maj
2006) ugotovljeno, da obstoječe križišče in sicer prometno omrežje na obravnavanem območju ni
sposobno prevzeti vseh merodajnih prometnih obremenitev, kljub upoštevanju razbremenitve prometa
zaradi izgradnje zahodne obvoznice in predpostavk, da pešci ne prečkajo vozišča v križiščih, ki bi jih
47

povzročila nova športna dvorana v območju, saj so predpisani parametri za nivo uslug v letu 2008 na
obravnavanih križiščih preseženi tudi v primeru , če v športnem parku Portoval ne bo spremembe
objektov z vidika njihove lokacije in oblikovanja (beri ne bo športne dvorane). V kolikor se kljub
neugodnim prometnim razmeram sprejme dokončno odločitev, da se večnamensko športno dvorano
umesti v kompleks Potovala, se ponovno pristopi k zbiranju ponudb za izdelavo sprememb in dopolnitev
UN. V nasprotnem primeru se spremembe in dopolnitve UN pripravijo v manjšem obsegu, za
večnamensko športno dvorano s spremljajočimi dejavnostmi (zaprti in odprti bazen, drsališče, druge
športne in rekreacijske površine,…) pa se poišče drugo primerno lokacijo (ali v sklopu univerzitetnega
kampusa, ali pa čisto nova lokacija, ki mora biti dobro dostopna- ni nujno v centru mesta).
- UN Zdravstveni kompleks
V februarju 2005 so bila na OS obravnavana stališča do pripomb iz javne razgrnitve, ki pa jih OS ni
sprejel pač pa naložil pripravljavcu, da izdelovalec prouči pripombe iz javne razgrnitve in pripravi
predlog za ponovno skrajšano javno razgrnitev. V drugi polovici leta 2005 so potekala usklajevanja z
Splošno bolnišnico Novo mesto, ki je v juliju predlagala drugačen predlog dozidave objekta kirurgije kot
prvotno, izdelava preveritve in idejne zasnove krožišča na Šmihelski cesti s katerega bi bil omogočen
dostop do zdravstvenega doma in pridobivanje preliminarnih mnenj glede poteka Kandijske ceste po
bregu reke Krke, kar vse vpliva na rešitve v predlogu UN za ponovno javno razgrnitev. Ker so dodatna
dela presegla delo dogovorjeno v prvi pogodbi, je bila v aprilu 2006 sklenjena nova pogodba za
dokončanje UN in delo predano v izdelavo. Izdelovalec je Topos d.o.o.. Naloga je vsebinsko in
operativno vezana na spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za Šmihelsko cesto. Predlog za
ponovno javno razgrnitev je bil izdelan v februarju 2007, javna razgrnitev je potekala od 26.2.2007 do
12.3.2007.
- Zdraviliško-hotelski kompleks in Toplice *
MONM je morala vrniti 5.215.091,53 SIT Ministrstvu za gospodarstvo, ker LN ni bil sprejet v roku
(deloma po krivdi Krke Zdravilišča d.o.o., deloma zaradi zamude izdelovalca, deloma pa zaradi zapletov
pri sprejemanju LN, nasprotovanj lokalne iniciative in zaradi obveznosti izdelave okoljskega poročila v
postopku celovite presoje vplivov na okolje, kar je bilo ugotovljeno šele v juliju 2005). Nalogo je namreč
financiralo MG iz naslova regionalnih spodbud v turizmu.
Predlog dokumenta, ki je bil javno razgrnjen od sredine marca do sredine aprila 2005, je bil posredovan
tudi v 1. obravnavo OS na majsko sejo, vendar je župan točko umaknil iz dnevnega reda majske seje
zaradi nasprotovanja lokalne iniciative proti pozidavi območja K4 z apartmaji. Predlog dokumenta je bil
ponovno posredovan v 1. obravnavo na junijsko sejo 2005. Izdelovalec, podjetje KAB d.o.o. je skupaj z
oddelkom za prostor pripravil stališča do pripomb iz javne razgrnitve in po 1. obravnavi na OS, ki jih je
sprejel župan v decembru 2005. Ker območje obravnave meji na območje Nature 2000 (potok Toplica,
kjer so prisotni rečni raki), je bilo MOP v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o ohranjanju
narave v maju 2005 obveščeno o pripravi dokumenta in zaprošeno, da izda odločbo o tem, ali je za LN
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. MOP je 11.7.2005 izdalo odločbo s katero nalaga
občini, da za LN izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje. Investitor – KRKA Zdravilišča d.o.o.
je na podlagi odločbe MOP pristopil k izdelavi okoljskega poročila. In njegove revizije, OP pa je v letu
2006 predlog dokumenta, ki je bil osnova za izdelavo okoljskega poročila posredoval v recenzijo. Po
pridobitvi recenzijskega poročila recenzentke Katje Repič Voglenik smo z recenzijskim poročilom
seznanili Krko Zdravilišča in izdelovalca ter zahtevali popravek predloga dokumenta v skladu z
recenzijskim poročilom. Do konca leta 2006 nam izdelovalec ni dostavil popravljenega predloga LN in
tudi ni odreagiral na naše večkratne urgence, zato naloga stoji. Krka zdravilišča nam je sicer dostavila
okoljsko poročilo in njegovo revizijo in takoj, ko bo izdelovalec K.A.B. d.o.o. dostavil popravljen predlog
dokumenta v skladu z recenzijskim poročilom bomo predlog LN z okoljskim poročilom in njegovo revizijo
posredovali na MOP v pridobitev potrdila o ustreznosti okoljskega poročila in njegove revizije v kolikor se
bo nova Občina Šmarješke Toplice odločila, da nadaljuje postopek priprave tega PA.
- OLN Grad Grm
V drugi polovici leta 2005 je bil za območje urejanja z lokacijskim načrtom pridobljen geodetski
topografski načrt in nosilci urejanja prostora zaprošeni za smernice za načrtovanje.
Glede na to, da je bil prvotni program priprave sprejet že v letu 2002 je bil v začetku leta 2006 sprejet
nov program priprave v skladu z novim zakonom o urejanju prostora in podpisana pogodba z
izdelovalcem BD projektiranje d.o.o. Izdelana je I. faza strokovnih podlag, ki bodo predstavljene OS na
eni od prihodnjih sej. Grad in okoliška zemljišča so v lasti IMV Holdinga, ki nepremičnine prodaja. V
preteklosti je že bilo sklenjeno pismo o nameri v katerem sta MONM in Ministrstvo za kulturi izrazila
interes po nakupu in sicer gradu Grm Ministrstvo za kluturo, okoliških zemljišč pa MONM. Do tega ni
prišlo, so pa v teku ponovna dogovarjanja glede odkupa nepremičnin. Za celotno območje urejanja je
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sprejet tudi Odlok o začasnih ukrepih, ki kot enega od ukrepov prepoveduje prodajo nepremičnin do
sprejetja OLN.
- OLN Nadomestna gospodarska cona
V drugi polovici leta 2006 je pobudo za pripravo OLN podalo podjetje Real d.o.o., ki je odkupilo veliko
večino zemljišč. MOP je bilo obveščeno o nameri izdelave OLN s konkretnejšimi programi in pridobljena
odločba MOP, da je glede na načrtovane dejavnosti potrebna celovita presoja vplivov na okolje.
Izdelovalec je pripravi gradivo za pridobitev smernic, MONM pa zaprosila nosilce urejanja za smernice.
- OLN Turkov hrib
OLN delno financirajo lastniki zemljišč, delno pa MONM. Izvedena je bila 1. prostorska konferenca, v
letu 2006 sprejet program priprave in podpisana je pogodba med MONM, pobudniki OLN in izdelovalcem
( RCP Celje d.o.o.). Izdelan je bil geodetski načrt območja, in predani vsi podatki izdelovalcu. Konec leta
2006 so bile pridobljene smernice za načrtovanje.
- LN za daljnovod (kablovod) od RTP Bršljin di RTP Gotna vas
OLN financira Elektro Ljubljana. V letu 2005 je bil sprejet program priprave, pripravljena študija variant
poteka daljnovoda in izvedena usklajevanja med investitorjem in MONM. Za LN bo potrebno izvesti
postopek celovite presoje vplivov na okolje. Na dodatnih usklajevanjih in ob obravnavi študije variant v
letu 2006 je MONM zaradi zaščite svojih interesov predlagala proučitev še ene dodatne variante, ki ni
bila predvidena s programom priprave, zato je župan sprejel dopolnitev programa priprave. V pripravi je
dopolnitev študije variant.
- OLN za stanovanjsko poslovno objekt Jakčeva
Program priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.106/05. Po podpisu pogodbe med investitorji,
izdelovalcem (GPI d.o.o.) in MONM je izdelava dokumenta v letu 2006 stekla. Izvedena je bila javna
razgrnitev predloga in 1. obravnava na seji OS dne 28.9.2006. konec leta 2006 je župan sprejel stališča
do pripombo iz javne razgrnitve.
- Spremembe in dopolnitve UN Livada
Program priprave je bil sprejet v oktobru 2006 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 109/06). V pripravi je
pogodba med investitorji, izdelovalcem (BD projektiranje d.o.o.) in MONM. Priprava dokumenta poteka
po skrajšanem postopku. Konec leta 2006 je potekala priprava podatkov o območju in usklajevanje
interesov z lastniki zemljišč v območju urejanja.
- Spremembe in dopolnitve ZN Podbreznik
OLN financira pobudnik – IMOS Ljubljana d.d., ker pa so spremembe in dopolnitve tudi v interesu
MONM in nekatere le ta tudi predlaga oziroma so vezane na javni interes, je bilo dogovorjeno, da
stroške izdelave sprememb in dopolnitve, ki se vežejo na samo izdelavo PA nosi investitor, stroške
obnove geodetskega načrta (cca 1 MIO SIT) in stroške objav (cca 800.000,00 SIT) pa MONM
V drugi polovici leta 2006 je bil pripravljen osnutek programa priprave, ki je bil posredovan investitorju
in izdelovalcu (ACER d.o.o. Novo mesto – na predlog investitorja) v pregled in dopolnitev. Pridobljena je
bila tudi odločba MOP, da celovita presoja vplivov ni potrebna.
- Spremembe in dopolnitve LN za Šmihelsko cesto
Zaradi nestrinjanja z Bolnišnico Novo mesto s predvidenim dostopom do Zdravstvenega doma Novo
mesto po vzhodni strani bolnišnične kuhinje in objekta uprave je bilo potrebno za dostop poiskati drugo
rešitev. Tako je bila v drugi polovici leta 2005 izdelana idejna zasnova krožišča namesto štirikrakega
križišča na novi Šmihelski cesti, preko katerega je omogočen dostop do Zdravstvenega doma po petem
kraku krožišča in sicer po zahodni strani bolnišničnih objektov (kuhinja in uprava). Pridobljena so bila
tudi preliminarna mnenja Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine in železnice ter preverjen vpliv na
krmiljene železniškega prehoda za Westrovo ulico. Ker rešitev s krožiščem ni bila obravnavana v
sprejetem lokacijskem načrtu za novogradnjo Šmihelske ceste, je bilo potrebno pristopiti k spremembam
in dopolnitvam LN. V letu 2006 je bil pripravljen in sprejet program priprave (URL RS št. 32/06) in
podpisana pogodba z izdelovalcem. Postopek vodi po skrajšanem postopku, CPVO pa tudi ni potrebna.
Pridobljene so bile smernice za načrtovanje. V februarju 2007 je bil pripravljen predlog za javno
razgrnitev, javna razgrnitev je potekala od od 26.2.2007 do 12.3.2007.
- Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v
Novem mestu – glavne ceste GII-105
K spremembam in dopolnitvam LN je potrebno pristopiti zaradi zagotavljanja pravne podlage za izdajo
gradbenega dovoljenja na odseku novogradnje in morebitne razlastitve, v primeru da ne bo dosežen
dogovor z lastniki zemljišč. Predmet sprememb in dopolnitev je uskladitev določil LN z rešitvami
podanimi v PGD in PZI projektih predvsem glede lokacije centralnega križišča na odseku novogradnje
Ljubljanske ceste čet vzpetino Tržič, ki se zaradi boljših dolgoročnih rešitev napajanja širšega območja,
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ki je predvideno za pozidavo, pomika nekoliko po trasi severno. Pridobljena je bila odločbo MOP o tem
da CPVO ni potrebna. Pridobljene so smernice za načrtovanje, v pripravi je predlog za javno razgrnitev.
- Občinski lokacijski načrt skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča v Novem mestu –
glavne ceste GII-105
Mestna občina Novo mesto je na MOP v začetku leta posredovala pobudo za pripravo DLN oziroma OLN
skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča državnih cest G2-105 in R2-419 (št.:344-02-29/2005-1902 z
dne 27.12.2005). V zvezi s tem je nato 2.2.2006 potekal v prostorih MOP sestanek, dne 14.3.2006 pa je
na MONM prispel še dopis MOP št.350-08-57/2005-BL z dne 3.3.2006 v katerem MOP navaja, da je za
OLN skupnega pomena potrebno med MzP, MOP in MONM potrebno skleniti dogovor o pripravi,
sprejemu in financiranju OLN skupnega pomena in strokovnih podlag. Dogovor nam je bil nato v juniju
2006 posredovan, vendar je bil za MONM nesprejemljiv in smo nanj podali pripombe. Zadnje pripombe
so bile MP posredovane v oktobru 2006. Do dogovora bo vsekakor prišlo, zato je MONM pristopila k
pripravi projektne naloge. Problematika urejanja je zelo aktualna, saj se v omenjenem križišču dogajajo
prometni zastoji, ob križišču pa se pojavljajo zainteresirani investitorji gradnje večjih poslovnih objektov.
Križišče je potrebno obravnavati celovito, saj območje križišča glavne ceste G2-105/256 (Levičnikova in
Belokranjska cesta) z regionalno cesto R2-419/1203 (Kandijska in Šentjernejska cesta) pomeni v
strukturi mesta eno od najpomembnejših prometnih točk, kjer se do izgradnje vzhodne obvoznice
Novega mesta križajo prometni tokovi mesta s tranzitnim prometom proti Beli Krajini in naprej proti
sosednji državi Hrvaški. Dolgoročno območje predstavlja tako imenovani tretji city Novega mesta
(poleg starega jedra mesta in prenovljenega dela Bršljina), ki zasluži z vidika umeščanja dejavnosti in
oblikovanja prostora veliko pozornost. Ob križišču naj bi se v smislu oblikovanja mestnega prostora
oblikovale zgradbe mestnega tipa, ki bi območju dale zadosten razpoznavni poudarek. Območje se s
sosednjim oskrbno nakupovalnim centrom že oblikuje. Tudi ob predpostavki, da bo v naslednjih 10 letih
zgrajena nova mestna vzhodna obvoznica in glede na vedno večje naraščanje predvsem mestnega
prometa, kratkoročno v omenjenem križišču ni pričakovati, da se bo promet zmanjševal, zato geometrija
in dimenzioniranje rekonstruiranega križišča zasluži posebno pozornost.
- Spremembe in dopolnitve UN stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico
V letu 2006 je bil sprejet program priprave, pridobljena odločba MOP, da CPVO ni potrebna, pridobljene
smernice nosilcev urejanja prostora in izdelan predlog za javno razgrnitev. Priprava dokumenta poteka
po skrajšanem postopku.
- Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za mestno jedro
Program priprave za spremembe in dopolnitve PUP za mestno jedro je bil sprejet že v letu 2000.
Izdelovalec naloge je Arhitekton d.o.o. V letu 2005 so potekala usklajevanja z nosilci urejanja prostora.
Po izvedenih usklajevanjih na OP z izdelovalcem je bila na majski seji (2006) OS obravnavana Prometna
študija za ožje središče Novega mesta (ACER d.o.o. Novo mesto, 2001), ki je po obravnavi sprejel sklep,
da se za nadaljnji postopek priprave in izdelave sprememb in dopolnitev PUP za mestno jedro NM, pred
izgradnjo parkirnih hiš v mestnem jedru in na njegovem robu kot izhodišče za urejanje upošteva
obstoječi prometni režim, kot ga določajo akti MONM na področju urejanja prometa (enosmerni promet
skozi Glavni trg). To je bilo izhodišče izdelovalcu za nadaljnjo pripravo PA.
- Spremembe in dopolnitve PUP za Novo mesto izven mestnega jedra in predmestna
središča (TPV)
V letu 2006 je TPV d.d. podal pobudo za spremembe in dopolnitve PUP. OP je pobudo proučil in županu
predlagal, da jo sprejme saj je predlog sprejemljiv. Sledila je priprava programa priprave, pridobitev
odločbe MOP o tem ali je CPVO potrebna, sprejem programom priprave, pridobitev smernic, izdelava
predloga, javna razgrnitev in pridobitev mnenj k dopolnjenemu predlogu.
- Občinski lokacijski načrt za sosesko Brod –Drage
OLN v višini 70% vrednosti priprave zagotovijo pobudniki oziroma lastniki, Mestna občina NM pa v
višini 30% na osnovi Sklepa Župana Mestne občine Novo mesto št. 350-05-16/2004 z dne
29.09.2006.10.10.2006 je župan sprejel program priprave OLN, ki je bil posredovan v objavo.
- Občinski lokacijski načrt Šipčev hrib
V maju 2006 je župan s sklepom zadolžil OP, da pristopi k pripravi OLN za Šipčev hrib in širših
strokovnih podlag. V območje urejanja so vključena tudi zemljišča, ki še niso stavbna, njihova
sprememba namembnosti pa se mora predhodno doseči in sprejeti v sklopu strategije in prostorskega
reda MONM. V skladu z 22. členom ZUreP-1, se lahko prostorski akti različne vrste, ki obravnavajo isto
prostorsko uredite pripravljajo sočasno, ne more pa biti hierarhično nižji prostorski akt sprejet pred
sprejetjem hierarhično višjega prostorskega akta. V tem primeru lahko MONM prične s pripravo
občinskega lokacijskega načrta Šipčev hrib, vendar le ta ne more biti sprejet pred sprejetjem strategije
prostorskega razvoja in pred sprejetjem prostorskega reda oziroma mora biti z njima usklajen. To se
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nanaša predvsem na določitev novih stavbnih zemljišč za pozidavo v območju Šipčevega hriba, ki so po
veljavnem prostorskem planu kmetijska zemljišča.

1.2 PROJEKTI na področju GEODEZIJE

- Geodetski načrti
V letu 2006 je bilo za potrebe izdelave občinskih lokacijskih načrtov pripravljenih in financiranih 7
geodetskih načrtov, ki so bili ena od strokovnih podlag za pripravo OLN.
- Vzpostavitev katastra GJI
Zakon o urejanju prostora nalaga občinam vzpostavitev zbirnega katastra javne infrastrukture. Projekt je
v letu 2006 stekel. Potekala so usklajevanja z upravljavci gospodarske javne infrastrukture. V letu 2006
je bilo zvedeno je bilo evidentiranje cest v zbirnem katastru.
- Popis nepremičnin – predopis
MONM se je v letu 2006 vključila v popis nepremičnin, ki ga vodi GURS. Konec leta je potekala priprava
podatkov in izobraževanje občinskih popisovalcev.
- Prostorski informacijski sistem na portalu PISO
Mestna občina Novo mesto se je v letu 2006 vključila v sistem PISO, kar pomeni, da smo nekatere
prostorske podatke javnega značaja (prostorski plan občine-namenska raba, režimi varovanja, …,
novejši izvedbeni prostorski akti – sprejeti v letu 2006, ki so izdelani v dogovorjenem digitalnem
formatu) ponudili na vpogled občanom in drugim subjektom.
- Nadgradnja internega prostorskega informacijskega sistema
V letu 2006 smo obstoječi interni PIS nadgradili z novejšo verzijo in povečali število licenc za uporabo
ter v ta namen izvedli izobraževanje.

1.3 ŠTUDIJE IN PROJEKTI
-

Dopolnitev prometne študije Novega mesta 2005 z Analizo in vrednotenjem variant
vzhodne in zahodne obvoznice *
Študija bo podlaga za pripravo investicijskih odločitev ter same kategorizacije bodočih pomembnih
mestnih cestnih povezav (obvoznice in hkrati nadomestne ceste). V drugi polovici leta 2005 je bil
izdelan 1. del - prometno-tehnično vrednotenje in prometno-ekonomska učinkovitost (Trafcons d.o.o.),
2. del - prostorska umestitev, urbanistično-razvojni in okoljski vidik s sintezo elementov presoje (ACER
d.o.o.) pa je bil izdelan v februarju 2006. Za potrebe vrednotenja na podlagi družbene sprejemljivosti
oziroma sprejemljivosti v lokalnem okolju je bila 19.4.2006 organizirana javna predstavitev študije, v
mesecu maju 2006 pa zaključki študije predstavljeni OS. Študija je bila nato posredovana v revizijo
na DRSC in bo dobra podlaga za nadaljnje delo oziroma odločanje.
Iz študije izhaja, da je ekonomsko nekoliko bolj upravičena in glede prevajanja prometnih tokov bolj
ugodna oziroma potrebna vzhodna obvoznica, ki pa ne bo funkcionirala brez skoraj sočasne gradnje
zahodne obvoznice.
- Program opremljanja za celotno občino
V skladu z novo zakonodajo morajo občine pristopiti k izdelavi programa opremljanja zemljišč za gradnjo
in ga sprejeti z odlokom najkasneje do 20.7.2007. Konec leta 2006 je bila pripravljena razpisna
dokumentacija in objavljen javni razpis za pridobitev izvajalca.
- Okoljski poročili za Strategijo prostorskega razvoja (SPR) MONM in Prostorskega reda
(PR) MONM
Pri pripravi strategije prostorskega razvoja Mestne občine Novo mesto in prostorskega reda MONM, ki
sta v izdelavi, bo potrebno na podlagi odločbe MOP izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. V ta
namen je OP v letu 2006 izvedel zbiranje ponudb na podlagi ZJN za izdelavo okoljskega poročila
(Chronos d.o.o.) in javno naročilo za izdelavo revizije okoljskega poročila (Oikos d.o.o.). po izvedbi
javnih naročil sta bili podpisani pogodbi z izdelovalcema. Trenutno poteka izdelava I. faze okoljskega
poročila za strategijo prostorskega razvoja občine, ki se vsebinsko in terminsko veže na izdelavo
predloga SPR MONM. Sledila bo še izdelava okoljskega poročila za prostorski red usklajeno s fazami
priprave prostorskega reda. Obe okoljski poročili bosta javno razgrnjeni s predlogoma SPR MONM in PR
MONM.
- Projekti na področju cestne infrastrukture
Oddelek je v letu 2006 skupaj z oddelkom za KSKZ z Direkcijo RS za ceste usklajeval in sodeloval pri
pripravi naslednjih projektov:
1. Projekt rekonstrukcije Šmarješke ceste
Projekt vodi DRSC. Potekajo odkupi zemljišč.
2. Projekt rekonstrukcije in novogradnje Ljubljanske ceste
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Oba projekta sta dokončana; odsek rekonstrukcije je neposredno pred izvedbo, za odsek novogradnje
pa bodo potrebni dodatni napori za pridobitev gradbenega dovoljenja (sprememba lokacijskega načrta,
pridobivanje potrebnih zemljišč v dogovoru z lastniki in pridobitev gradbenega dovoljenja.)
3. Projekt odseka novogradnje Šmihelske (Ljubenske) ceste
Projekt je že bil popolnoma dokončan, vendar je nujno potrebno preprojektiranje zaradi na novo
načrtovanega krožišča pri železniški postaji Kandija. V izdelavi je sprememba LN.
4. Projekt rekonstrukcije Belokranjske ceste
Projekt je izključno občinski, čeprav gre za državno cesto. Gre zgolj za urejanje hodnikov za pešce,
kolesarskih steza in javne razsvetljave od tovornega priključka Revoza od konca naselja Jedinščica.
Projekt je dokončan in posredovan v revizijo, pridobljeno pa je tudi soglasja Direkcije RS za ceste.
- Energetska zasnova oziroma energetski koncept
V letu 2006 je potekalo zbiranje informacij in seznanitev s projektom. K projektu je potrebno pristopiti
celovito. Ministrstvo za gospodarstvo je že v letu 1999 izdalo vodnik za občine pri pripravi energetske
zasnove oziroma koncepta. Predno se pristopi k izdelavi projekta je potrebno opraviti nekaj predhodnih
korakov in sicer:
¾ prvi razgovori znotraj delavcev občinske uprave, oblikovanje delovne skupine znotraj občinske
uprave
¾ določitev ciljev projekta, vsebine projekta, predvidenih stroškov, strukture poteka projekta,
postopka za izbiro izvajalca, aktivnosti za vključevanje lokalnih akterjev pri nastajanju
energetske zasnove
¾ predstavitev projekta na kolegiju občinske uprave in predlog sklepa županu v sprejem za
začetek aktivnosti na projektu
¾ dogovarjanje s potencialnimi sodelujočimi v komisiji oz. delovni skupini (znotraj občinske uprave,
v zunanjih podjetjih, institucijah, javnosti,...) ter potencialnimi zunanjimi svetovalci
¾ končna določitev sodelavcev na projektu - komisije ali delovne skupine za spremljanje nastajanja
in izvajanja energetske zasnove način oblikovanja (sestav, vsebina dela, komu neposredna
odgovornost komisije za njeno delo, cilji, ki naj jih komisija pri svojem delu zasleduje, seznam
strokovnjakov z osebnimi referencami, ki bodo sodelovali pri nalogi in njihova angažiranost pri
izdelavi naloge za posameznega strokovnjaka, soglasje strokovnjaka, ki ni zaposlen pri izvajalcu,
da bo sodeloval pri izdelavi naloge v predvidenem obsegu , soglasje (dovoljenje) delodajalca za
delavca, ki ni zaposlen pri izvajalcu za delo na projektu), zunanjega svetovalca, vodje projekta
¾ določitev pristojnosti in nalog med vodjo projekta in zunanjim svetovalcem
Po teh prvih korakih pa naj bi sledilo:
¾ kolegij občinske uprave:
- predlog komisije za izvedbo javnega razpisa
- predlog komisije za spremljanje, sodelovanje in nadzor pri izdelavi energetske zasnove
občine z imenovanjem vodje projekta ter zunanjega svetovalca
- sklep o stalnem obveščanju in motiviranju javnosti (načinu, pogostnosti,...), poročanju
občinskemu svetu, nosilcem odločitev, itd.
- sklep o predstavitvi na občinskem svetu in uradnem začetku projekta
¾ prvi skupni delovni sestanek delovne skupine oz. komisije in zunanjega svetovalca z določitvijo
podrobnega programa del in terminskega plana izvajanja del
¾ Občinski svet:
- predstavitev projekta
- obravnava in sprejem odločitve za izdelavo projekta z naslovom "Energetska zasnova
občine"
- potrditev predloga komisije za izvedbo javnega razpisa
- potrditev predloga komisije za spremljanje, sodelovanje in nadzor pri izdelavi energetske
zasnove občine z imenovanjem vodje projekta ter zunanjega svetovalca
- potrditev predloga za sodelovanje ustreznega zunanjega svetovalca in pooblastilo
- potrditev podrobnega programa del in terminskega plana izvajanja del
¾ izvedba javnega razpisa,
¾ analiza ponudb, po možnosti osebni razgovori s ponudniki, izbor najbolj ustreznega ponudnika,
¾ podpis pogodbe z izbranim izdelovalcem energetske zasnove
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1.4 VODENJE PREDPISANIH ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV, IZDAJANJE
POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC in informacije strankam
Oddelek za prostor na vlogo strank izdaja lokacijske informacije za namen prometa z zemljišči, za
namen projektiranja objektov, za namen gradnje enostavnih objektov in za namen določitve gradbene
parcele k objektom.
Pod termin vodenja evidence prostorskih dokumentov in izdaje potrdil iz uradne evidence se smatra
hranjenje dokumentov in evidenc, na osnovi katerih občina izdaja lokacijske informacije po Zakonu o
urejanju prostora in Zakonu o graditvi objektov. Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne
evidence in je informacija o možnih posegih v prostor. Po Zakonu o urejanju prostora izdaja občina
potrdila iz uradne evidence v predpisani zakonski obliki.
V letu 2006 smo prejeli 3272 vlog za izdajo lokacijskih informacij, iz leta 2005 pa je bilo prenesenih 181
spisov. V istem obdobju je bilo zaključenih 3297 spisov. Dne 31.12.2006 je bilo nerešenih še 156
spisov.
Primerjava o številu vlog in številu rešenih spisov po vrsti lokacijske informacije glede na leto 2005 je
razvidna iz naslednje tabele:
Tabela: primerjava podatkov o lokacijskih informacijah 2005/2006
2005
Prenos odprtih spisov iz preteklega leta
158
Število vlog v tekočem letu
3359
SKUPAJ
3517

2006
181
3272
3453

lokacijske informacije za proje0ktiranje
Lokacijske informacije za enostavne objekte
Lokacijske informacije za promet z zemljišči
Odstop od vloge
SKUPAJ rešeni spisi
Nerešeni spisi
% nerešenih spisov glede na skupno št. spisov

929
664
1683
21
3297
156
4,5%

1101
691
1518
26
3336
181
5,1%

Iz zgornje tabele je razvidno, da smo glede na skupno število odprtih spisov v letu 2006 v primerjavi z
letom 2005 uspeli zmanjšati število nerešenih zadev za 0,6%, kar je glede na to, da se je na oddelku
zmanjšalo število zaposlenih za 1 (delavka, ki je delala predvsem na pisanju lokacijskih informacij je
odšla v pokoj) in so bile vloge prerazporejene na druge delavce OP, zadovoljiv rezultat.
Na OP deluje tudi sprejemna pisarna, kjer v času uradnih ur in tudi, če stranka pride po informacije na
neuradni dan, strankam nudimo ustne informacije o možnostih gradnje na zemljiščih, sprejemamo
vloge in pojasnjujemo določila občinskih prostorskih aktov.

2. PODROČJE VARSTVA OKOLJA
V delovno področje oddelka za prostor sodi tudi področje varstva okolja, ki obsega predvsem izdajanje
dovoljenj za obremenitev s hrupom na prireditvah, vodenje priprave raznih študij s področja varstva
okolja, vodenje priprave okoljskih poročil (opisano pod poglavjem 1.3) in podobno. V letu 2006 je bilo
izdanih 29 dovoljenj za obremenitev s hrupom. Ker je izdajanje dovoljen za obremenitev s hrupom v
delovno področje oddelka prišlo šele v letu 2006 ne moremo podati primerjave glede na leto 2005.
- Program varstva okolja
Po Zakonu o varstvu okolja morajo mestne občine pripraviti programe varstva okolja, ki vsebujejo
analizo stanja na področju okolja v občini, zastavitev ciljev ter ukrepov za njihovo doseganje. Gre za
obsežen projekt, v katerem se obravnava mnogo področij človekovega delovanja in bivanja v prostoru,
od prostorskega planiranja do podrobnejših področij, kot je ravnanje z odpadki, čiščenje odpadnih voda
itd.
OP je v letu 2006 pričel z zbiranjem podatkov za pripravo programa varstva okolja in za poročilo o
stanju okolja v občini.
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- Strateška karta hrupa
Ministrstvo za okolje in prostor je 9. decembra 2005 pripravilo konferenco na temo izvajanja Direktive o
hrupu v okolju. Gre za evropsko direktivo, ki jo je Slovenija že implementirala v svojo zakonodajo in jo
mora tudi izvajat. Po tej direktivi je potrebno do junija 2007 izdelati strateške karte hrupa za območja
strnjene poselitve z več kot 250.000 prebivalci (npr. Ljubljana) ter za koridorje cest z več kot šest
milijoni vozil letno (v Sloveniji približno 200-300 km), kar bo tangiralo predvsem upravljavce cest (DARS,
lahko pa tudi občine). Po izdelavi strateških kart hrupa bo sledila priprava operativnih (izvedbenih –
finančnih) programov na področju varstva okolja pred hrupom (do julija 2008), za ostala poselitvena
območja pa je obveza izdelave operativnih programov do julija 2013. Gre za obsežne procese, ki morajo
obvezno vključevati tudi npr. obveščanje in sodelovanje z javnostjo, zato je potrebno čimprej ugotoviti
tangirana območja in pristojne za izvedbo zgornjih aktivnosti.
Mestne občine bodo področje hrupa morale v vsakem primeru obravnavati tudi v programih varstva
okolja kot eno izmed okoljskih področij, zato je izdelava strateških kart hrupa in na tej osnovi določenih
območij varstva pred hrupom za poselitvena območja ena izmed prioritetnih nalog. V letu 2006 smo
pričeli z začetnimi aktivnostmi (priprava projektne naloge in gradiva za razpis) za izdelavo karte hrupa.

3. ODMERA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se od 1.1.2003 dalje izvaja na podlagi določil
Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS št. 110/02), ki je na tem področju podaljšal veljavnost Zakona o
stavbnih zemljiščih in 218. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l.RS št. 110/02), ki predpisuje odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v prehodnem obdobju.
Tako občina skrbi za bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki vsebuje
potrebne podatke o objektih in površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, njihovi legi,
namenu uporabe, komunalni opremljenosti, lastništvu in zavezancih za plačilo nadomestila. Navedena
podatkovna baza je osnova za izdajo odločb za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s
strani Davčne uprave Republike Slovenije, zato mora občina skrbeti tudi za evidentiranje vseh
sprememb podatkov, ki vplivajo na odmero nadomestila.
V zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile v letu 2006 izvedene naslednje
aktivnosti :
•
Odmera nadomestila pravnim osebam: V letu 2006 je bilo pravnim osebam za 1.985.092
m2 poslovnih površin izdanih 519 odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, kar je za 14 odločb več kot v letu 2005. Skupna odmera za poslovno dejavnost
zanaša 670 mio SIT, kar je za cca 10 mio večja odmera kot v letu 2005.
• Pritožbe na Odmero nadomestila pravnim osebam: Na izdane odločbe za odmero
nadomestila se je pritožilo 32 pravnih oseb, kar je 1 več v primerjavi z letom 2005.
• Odmera nadomestila fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom:
V letu 2005 je bilo fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom za 1.507.148 m2 stanovanjskih
in delno poslovnih površin izdanih 11.107 odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč, kar je 158 odločb več kot v letu 2005. Odmerili smo v skupnem znesku 186,4 mio SIT,
kar je za 6,6 mio SIT več kot v letu 2005.
• Pritožbe na Odmero nadomestila pravnim osebam: Na izdane odločbe fizičnim osebam se
je pritožilo 56 zavezancev, kar je številčno 8 pritožb VEČ kot v letu 2005.
V letu 2006 smo beležili manjši porast skupne odmere v SIT in števila zavezancev in pritožb kot v letu
poprej. Posebej pa se je povečalo število neutemeljenih pritožb pravnih oseb, ki se jim z dodatno vlogo
omogoči preložitev plačila nadomestila.
Utemeljene pritožbe nastajajo iz razloga neažurne evidence lastnika oziroma uporabnika stavnega
zemljišča. Spremembe so po občinskem odloku in v skladu z zakonom dolžni MONM posredovati
zavezanci, kar pa se v praksi ne izvaja. Podatke za spremembe še vedno pridobivamo v skladu z
dogovorom z nepremičninskimi podjetji in deloma z DURS-om, kar pomeni upoštevanje več kot 80%
sprememb.
Neutemeljene pritožbe izvirajo iz naslova nepoznavanja pravne osnove odmere pri upoštevanju
komunalne opremljenosti, razlogov za odmero NUSZ, kot so spremembe zazidalnih območij, komunalne
opremljenosti, olajšav itd… Zadnje čase pa so neutemeljene pritožbe razlog, za zavlačevanje plačil na
izdane odločbe. Podatki so razvidni iz naslednje tabele.
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Tabela : primerjava odmere
FIZIČNE OSEBE
število zavezancev
Število pritožb
Delež pritožb %
Upravičene pritožbe
Neupravičene pritožbe
PRAVNE OSEBE
število zavezancev
Število pritožb
Delež pritožb %
Neupravičene pritožbe
SKUPAJ ZAVEZANCEV
Skupaj število pritožb
Skupaj delež pritožb
Upravičene pritožbe
Neupravičene pritožbe
ODMERA
Odmera v m2
% povečanja
Odmera v SIT
% povečanja

NUSZ v MONM 2005/2006
2005
2006
10.949
11.072
48
56
0.44 %
0,50 %
46
54
2
2
2005
2006
505
515
31
32
6,1 %
6.2 %
2
7
11.454
11.587
79
88
0,69 %
0,76 %
27
23
4
9
2005
2006
3.411.185 m2
3.528.306m2
3,4 %
839.978.474 SIT
856.498.891 SIT
1,966 %

Cilja kakovosti zmanjšanje upravičenih pritožb vsako leto za 10% pri odmeri nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča ni možno zagotavljati, saj število upravičenih pritožb ni odvisno od kvalitete dela
uo, pač pa od spoštovanja občinskih državnih predpisov s strani zavezancev za odmero glede prijave
sprememb.
Nadgrajevanje podatkovne baze za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
pravnim in fizičnim osebam:
Baza podatkov za odmero nadomestila se nadgrajuje iz podatkov, s katerimi razpolaga občina, kakor
tudi na podlagi podatkov, ki jih občina uspe pridobiti od zavezancev oziroma institucij, ki razpolagajo z
njimi. Podatke o nezazidanih stavbnih zemljiščih povzemamo iz sprejetih prostorsko izvedbenih aktov
občine in vlog za odmero komunalnega prispevka. Hkrati pa iz predloženih projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja izpisujemo tudi podatke o predvideni pozidavi – t.j. podatke o bodočih zazidanih
stavbnih zemljiščih. Poleg sprememb, vnesenih v bazo podatkov pred odmero nadomestila za leto 2006,
se spremembe evidentirajo tudi ob reševanju pritožb na izdane odločbe. V letu 2006 je občina v bazi
podatkov zavedla več kot 88 vpisnih enot in 653 sprememb bodisi zavezancev, komunalne opremljenosti
ali površin.
Na področju Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bili cilji strategije razvoja
MONM 2003-2007 uresničeni oz. realizirani v celoti in sicer:
- Sprejete so bile spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo SZ (Uradni list RS, št.
127/03) z namenom oživitve mesnega jedra. S spremembami in dopolnitvami naj bi motivirali
lastnike »praznih« stanovanjskih in poslovnih prostorov, da na območju mestnega jedra mesta
Novega mesta prazne oz. nezasedene stanovanjske in poslovne površine, bodisi prodajo ali jih sami
skušajo »oživiti«. Pripravljeni in sprejeti ukrepi so na eni strani motivirali lastnike zasedenih
stavbnih površin in kaznovali lastnike nezasedenih poslovnih površin. Tako se je na podlagi
sprememb Odloka za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONM višina odmere
nadomestila za prostore, ki so v uporabi zmanjšala za cca 30% in za 3x povečala za prazne
površine, kar je v končnem seštevku pomenilo, da je nadomestilo za »prazne« PROSTORE V
MESTNEM JEDRU cca. 5x DRAŽJE kot za tiste, ki so v uporabi. Na podlagi realizacije določil in
seveda ponovnega popisa površin v mestnem jedru, smo uspeli, da so lastniki vseh najbolj
problematičnih nepremičnin (bivša restavracija »Ribja« na Dilančevi 1, bivši Hotel Kandija, Glavni
trg 8, 21 in 12, Rozmanova 2, 5 in 24 in Vrhovčeva 1a. Vse nepremičnine imajo bodisi nove
lastnike, ki prostore uporabljajo za poslovno dejavnost ali pa so v fazi priprave investicijskih
projektov, kar je za oživitev mestnega jedra izjemnega pomena.
55

-

VREDNOST TOČKE za odmero nadomestila je bila, v skladu z Zakonom o financiranju občin za
vsako leto posebej usklajena z rastjo življenjskih stroškov v RS, kar je pomenilo v povprečju 3 do 4
% letnega povečevanja vrednosti. Izjema je bila leto 2003, ko je občinski svet sprejel sklep, da se
za leto 2004 točka za zazidana stavbna zemljišča poveča za cca 10% in za nezazidana stavbna
zemljišča kar za 50%, kar je bilo v skladu s: izhodišči nove zakonodaje in priporočili Ministrstva za
okolje in prostor, da se za nezazidana stavbna zemljišča v Slovenskih občinah odmeri premalo
denarja, s predlogom proračuna MONM za leto 2004 ter z analizo odmere NUSZ v primerljivih
občinah v Sloveniji. Tako se je nadomestilo oz. prilivi iz naslova odmere nadomestila povečevalo
kot je to razvidno iz tabele 1. Za leto 2003 (naveden samo podatek odmere, ki je bila v letih
2003/2005 običajno višja 2 do 3% od prilivov). V letu 2006 pa je bistveno manjša, kar je posledica
zadržanja plačil na osnovi pritožb, kar je razvidno iz tabele 2.

Tabela 1: prilivi v letih 2003/2006 v SIT
ODMERA
NUSZ/SIT
Pravne osebe
Fizične osebe
SKUPAJ
S
povečanjem

LETO 2003
odmera
526.023.389
150.328.926
676.360.314

LETO 2004
Prilivi
602.085.672
156.231.917
764.317.589

LETO 2005
prilivi
639.462.652
182.353.691
824.943.090

LETO 2006
prilivi
604.832.204
175.870.888
783.466.890

+ 13,5%

+ 7.9%

-5%

Tabela 2: primerjava odmere 2005 in 2006
Odmera za leti
2005
Odmera v SIT
839.978.474 SIT
Povečanje/2005
-

LETO 2006
ODMERA
670.019.553
186.479.338
856.498.891
odmera
9,3% višja kot
prilivi

2006
856.498.891 SIT
1,966 %

V letih 2003/2007 smo redno vnašali spremembe in dopolnitve v bazo zavezancev za NUSZ. Pri
tem pa je potreba poudariti, da se število zavezancev in površin v primerjavi z leti, ko smo na
novo popisovali površine z javnim pozivom, ni toliko povečevalo. Rahla povečevanja so bila kljub
temu, da nova stanovanja kot so na Ulici Slavka Gruma 100, 102 in 104, Kočevarjevi 2 in 4 in
nekaj manjših lokacij, ki še niso zapadla v plačilo NUSZ, saj so lastniki novih stanovanjskih
površin 5 let po nakupu oproščeni plačila nadomestila. Investitorji so bili zavezanci za
nezazidano stavbno zemljišče samo do izgradnje objektov. Zato tudi toliko nihanj v površinah.
Prav tako smo beležili rahle izgube površin pri podjetju KRKA d.d., ki je do leta 2004 plačevala
nadomestilo tudi za zelenice in površine, ki ne spadajo v pokrite oz. nepokrite poslovne površine
oz. potencialne površine za pozidavo. Tako so se učinki pridobivanja novih zavezancev in
površin nekoliko izgubili.

4. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Na Oddelku za prostor se pripravljajo odločbe za odmero komunalnega prispevka po Odloku o
komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto in sicer za priključitve na javno
komunalno infrastrukturo in za gradnjo ter odmerne odločbe na podlagi programov opremljanja na
območjih, ki se urejajo z zazidalnimi načrti.
V letu 2006 je bilo v zvezi z odmero komunalnega prispevka vloženih 500 zahtevkov za odmero
komunalnega prispevka. Rešenih je bilo skupno 616 vlog. Nerešenih je ostalo 63 vlog.
Na izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka za priključitve je bilo v letu 2006 podanih 10
pritožb, kar je več kot v letu 2005, ko pritožb ni bilo.
Iz navedenega sledi, da postavljeni cilj kakovosti, 10 odstotno zmanjšanje števila upravičenih pritožb ni
bil dosežen.
V letu 2005 je bil povprečni čas reševanja vloge 71,74 dni, in sicer predvsem zaradi kadrovskih težav
(premalo število kadrov ter daljša bolniška odsotnost). V letu 2006 se je čas reševanja vloge zmanjšal
na povprečno 39,83 dni, kar pomeni kar 55,5 % zmanjšanje in je v predpisanem roku 60 dni (posebni
ugotovitveni postopek). Razlogi za skrajšanje roka so naslednji:
- v drugem trimesečju leta 2006 se je na odmeri komunalnega prispevka dodatno zaposlila ena
delavka,
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občasno se je k reševanju vlog vključil dodaten delavec,
uvedel se je računalniški program za odmero komunalnega prispevka

Tabela: primerjava podatkov o izdanih odločbah za odmero KP 2005/2006
2005
2006
Prenos odprtih spisov iz preteklega leta
Število vlog v tekočem letu
SKUPAJ

40
510
550

179
500
679

rešeni spisi
Nerešeni spisi
% nerešenih spisov glede na skupno št. spisov
pritožbe
Povprečen čas reševanja vloge

371
179
32,55
0
71,74 dni

616
63
9,28
10
39,83 dni

Na področju odmere komunalnega prispevka so bili cilji strategije razvoja MONM 20032007 delno uresničeni in sicer:
- Z namenom sprejeti podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka glede na Zakon o
urejanju prostora in podzakonske predpise je Oddelek za prostor konec leta 2006 izvedel javni
razpis za izbiro izdelovalca novega programa opremljanja zemljišč za gradnjo ter s tem tudi novega
odloka za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto. V prvi polovici
meseca marca 2007 bo predvidoma podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Predvideni rok za
izdelavo programa opremljanja pa je julij 2007.
- Realizacija komunalne infrastrukture po že sprejetih prostorsko izvedbenih načrtih in izdelanih
programih opremljanja, pri čemer imata prednost predvsem ZN ADRIA z nadomestno gospodarsko
cono, ZN Otočec, ZN Podbreznik, UN Portoval, UN Livada; je opisana v poročilu Oddelka za razvoj,
Služba za investicije.
- Za nadgradnjo projektov za izgradnjo vodovodnih kanalizacijskih sistemov je bilo v sodelovanju s
podjetjem Komunala Novo mesto d.o.o. sprejetih 8 programov opremljanja stavbnih zemljišč za
vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

5. JAVNA NAROČILA
V oddelku za prostor smo za opravljanje nalog iz področja dela oddelka izvedli 61 javnih naročil (1
naročilo velikih vrednosti, 60 naročil male vrednosti (48 naročilnic, 12 pogodb). Na izvedene postopke ni
bilo pritožb.
9. ODDELEK ZA RAZVOJ
V sklopu pristojnosti MO Novo mesto in na osnovi zakonskih določil Oddelek za razvoj opravlja predvsem
naslednje naloge:
1. ukvarja se z gospodarskimi zadevami in zadevami v povezavi z Evropsko unijo;
2. gospodari s poslovnimi prostori, stanovanji in parkirno hišo;
3. pridobiva, razpolaga (prodaja, menja ali na kakšen drug način odtujuje) in upravlja z zemljišči v
lasti mestne občine, z izjemo javnih površin in grajenega javnega dobra;
4. v sklopu oddelka je organizirana Služba za investicije, ki skrbi predvsem za investicije na
področju šolstva, kulture in delno na področju nizkih gradenj, povezanih z odmero komunalnega
prispevka;
5. sodeluje z Oddelkom za prostor pri pripravi odlokov o lokacijskih načrtih in programih
opremljanja zemljišč za gradnjo in pri odmeri komunalnega prispevka v primerih, ko investitor
namesto plačila komunalnega prispevka prevzame izgradnjo javnega infrastrukturnega omrežja
po s tem namenom sklenjeni posebni pogodbi.
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1. OBRT IN PODJETNIŠTVO, GOSPODARSKE ZADEVE IN EVROPSKA UNIJA
1.1. Obrt in podjetništvo
V letu 2006 je Mestna občina Novo mesto preko Oddelka za razvoj kontinuirano izvajala in sodelovala s
Podjetniškim centrom Novo mesto pri uresničevanju programov za spodbujanje projektov na področju
malega gospodarstva, priprave in sofinanciranja regionalnih razvojnih programov, kakor tudi pri
uresničevanju in sofinanciranju večletnega poslovnega načrta-programa za podjetnike – »Garancijska
shema za Dolenjsko« in izvajanje projekta »Mikrokrediti« .
Pomembnejši podjetniški programi, realizirani v letu 2006 so: usposabljanje in izobraževanje za
podjetnike, vavčersko svetovanje, podjetniško svetovanje, preverjanje podjetniških idej, priprava
poslovnih načrtov in investicijskih programov, inovativno dejavnost v podjetništvu, povezovanje majhnih
in srednje velikih podjetij na skupnih razvojnih programih – razvijanje podpornega okolja za razvoj
grozdov in vzpostavljanje gospodarskih povezav, informiranje, udeležbo na sejmih, sponzorstva in druge
oblike promocijskih aktivnosti vzpodbujanja podjetništva.
Garancijska shema za Dolenjsko je projekt, ki vključujejo sredstva Ministrstva za gospodarstvo, lokalnih
skupnosti in sredstva podjetnikov. Gre za sofinanciranje izvajanja že sprejetega večletnega poslovnega
načrta - programi za podjetnike: izvajanje »Garancijske sheme za Dolenjsko« - razpisi in podelitev
investicijskih posojil ter garancij za podjetnike (nižje obrestne mere za posojila, ugodnejše razmerje med
obrestnimi merami za posojila in dane depozite, varnejše poslovanje) in izvajanje projekta
»Mikrokrediti«: posojila za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest (nižje obrestne mere za
posojila, čim ugodnejše razmerje med obrestnimi merami za posojila in dane depozite, varnejše
poslovanje, nova delovna mesta,…).
Program vavčerskega svetovanja je svetovanje na osnovi napotnic - vključevanje potencialnih in že
delujočih podjetij ter podjetnikov, spremljanje le-teh, izpopolnjevanje mreže svetovalcev generalistov in
specialistov.
Usposabljanje in izobraževanje za podjetnike je program, ki omogoča dostop do znanja in posredovanja
novosti na področjih, ki so pomembna zlasti za poslovanje majhnih podjetij (do 50 zaposlenih) in
podjetnikov. Uresničevanje poteka preko seminarjev, tečajev, večernih šol in različnih začetnih ter
nadaljevalnih oblik funkcionalnih izobraževanj in usposabljanj (tečaji tujih jezikov, poslovni protokol,
računalništvo, evropska zakonodaja, večerna šola prodaje,...).
Podjetniško svetovanje, preverjanje poslovnih zamisli, priprava podjetniških poslovnih načrtov in
investicijskih programov: zagotavljanje strokovne podpore vsem potencialnim in že delujočim podjetjem,
ki jih ne mogoče vključiti v program vavčerskega svetovanja.
Spodbujanje inovativne dejavnosti med podjetniki: tudi v letu 2006 je bil objavljen razpis za spodbujanje
inovativne dejavnosti v podjetništvu v MO Novo mesto za leto 2006. Namen razpisa je spodbujanje
inovacijske sposobnosti majhnih podjetij in podjetnikov, razvoj inovativnega okolja, prenos znanja v
tržne produkte, sodelovanje med podjetniki in institucijami znanja, kreativnost, inovativnost,
konkurenčnost in nove zaposlitvene možnosti. Sredstva za sofinanciranje so nepovratna in namenska ter
lahko znašajo največ 50 % upravičenih in izkazanih stroškov izbranih inovativnih predlogov, vendar ne
več kot 750.000,00 SIT za posamezni inovativni predlog. Mestna občina Novo mesto je v proračunu
2006 zagotovila sredstva za deset inovativnih predlogov podjetij po izboru strokovne komisije.
Nadaljevalo se ju tudi s sofinanciranjem projekta povezovanja podjetij s skupnim razvojnim programom
iz leta 2005, katerega cilj je povezovanje podjetij s skupnim razvojnim programom (vzpostavitev novih
in razvoj povezav – grozdenje) – razvijanje podpornega okolja za razvoj grozdov in vzpostavljanje
gospodarskih povezav.
Informiranje – informiranje podjetnikov z vsemi aktualnimi informacijami in javnimi razpisi (različne
oblike posredovanja informacij – kotiček za podjetništvo, spletne strani), informiranje javnosti o
programih in dejavnosti PC Novo mesto, objavljanje informacij v glasilih lokalnih skupnosti, javne
predstavitve projektov,...
Mestna občina Novo mesto je samostojno in preko Podjetniškega centra Novo mesto izvajala tudi druge
naloge in aktivnosti v smeri pospeševanja in promocije obrti in podjetništva. Prav tako se je s svojimi
aktivnosti prilagajala konkretnim potrebam oziroma zahtevam okolja in iskala novi izzive.

58

1.2. Gospodarske zadeve - regionalni razvojni programi
Mestna občina Novo mesto je v letu 2006 s Podjetniškim centrom sodelovala tudi pri pripravi regionalnih
razvojnih projektov RRP in pri pripravi novih projektov pri kandidiranju na razvojna sredstva države in
EU. V projekt »Gospodarsko središče JV Slovenije« so bili vključeni naslednji projekti : Izgradnja
univerzitetnega središča s spremljajočimi objekti, izgradnja znanstveno-tehnološkega parka, regijski
mrežni podjetniški inkubator in poslovno industrijska cona.
Pri tem je Mestna občina Novo mesto zagotavljala svoj delež v regionalnih razvojnih projektih, ki
potekajo za celotno JV Slovenijo in sofinancirala izdelavo regionalnega razvojnega programa JV
Slovenije za obdobje 2007-2013.
Doseženo je bilo, da je v » Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023«, med
devet gospodarskih središč država vključila tudi Gospodarsko središče JV Slovenije, ki obsega: razvoj
visokega šolstva na področju naravoslovja in tehniških ved in izgradnjo univerzitetnega središča s
spremljajočimi objekti, izgradnjo znanstveno-tehnološkega parka, regijski mrežni podjetniški inkubator in
poslovno-industrijsko cono v Novem mestu.
1.3. Evropski projekti za vzpodbujanje podjetništva in inovativnosti
V Oddelku za razvoj smo v letu 2006 uspešno začeli s prijavami na razpise Evropske unije za projekte
spodbujanja podjetništva in inovativnosti. V letu 2005 sta bila v okviru VI. okvirnega programa EU
odobrena dva projekta, CRIPREDE in ARRGOS 3%. Ti projekti so financirani do 100% upravičenih
stroškov. Izbran je bil AC model financiranja. To pomeni, da prihodki posameznega projekta popolnoma
pokrijejo vse odhodke. V letu 2006 je bilo zaradi 85 odstotnega predfinanciranja na prihodkih pokrit
tolikšen delež odhodkov, razlika v višini 15% pa bo izplačana v letu 2007. V letu 2007 bodo prihodki
znova pokriti 85% vseh stroškov v tem letu, razlika v višini 15% pa bo izplačana v letu 2008, ko stroški
ne bodo več nastajali.
V letu 2006 so se predstavniki Mestne občine Novo mesto udeležili sestankov v okviru obeh projektov v
tujini, plačana so bila znanstveno-raziskovalna dela v okviru obeh projektov. Zagotovljena pa je bila tudi
računalniška in programska oprema.
Kratka predstavitev projektov CRIPREDE in ARRGOS 3% ter izvedenih aktivnosti v letu 2006 na
navedenih projektih, ki se izvajajo preko Univerzitetno raziskovalnega središča Novo mesto:
CRIPREDE
(Creating a RTD Investment Policy for Regions in Emerging and Developed Economies)
Projekt CRIPREDE združuje 6 partnerjev iz različnih regij oz. držav: Jugovzhodna regija Irske, Cumbria –
Velike Britanije, Deventer – Nizozemske, Siegen – Nemčije, Latgale – Latvije in Jugovzhodne Slovenije.
Namen projekta je analizirati trenutne procese regionalnega razvoja v različnih regijah in jasno
identificirati "ozka grla" raziskovalno razvojne infrastrukture, ki ovirajo učinkovitost vlaganja regij v
omenjeno aktivnost. Projekt se torej osredotoča na proučevanje odnosa regionalne politike do
raziskovalnih in razvojnih procesov, ki se izvajajo ali so v fazi začetka izvajanja.
Partnerji so si kljub velikim ekonomskim, razvojnim in nenazadnje kulturnim razlikam med regijami oz.
državami zadali ključni cilj: razviti uporaben splošni model, ki ga bo lahko vsaka regija delno prilagodila
svojim razmeram. Ta model bo ponujal interaktivni pristop k ugotavljanju stanja, saj vključuje percepcijo
razmer ne le organizacije, ki problematiko proučuje, ampak tudi pomembnih akterjev regionalne politike
znotraj posameznih regij. Ugotavljanje stopnje razvoja regije temelji na povezovanju področij:
regionalnega profila, razvojno-raziskovalnih in tehnoloških procesov ter regionalne razvojne politike.
Zanimivost projekta je v tem, da omogoča do sedaj slovenskemu prostoru še neznan način
samoevalvacije regionalnih razvojnih in raziskovalnih procesov in posledično razkrivanje skritih možnosti
medsebojnega sodelovanja. Končni rezultati bodo nedvomno predstavljali veliko uporabno vrednost tudi
za prihodnje aktivnosti Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto, ki si je v svoji viziji
razvoja zadal cilj – prispevati k Novemu mestu kot središču regije znanja in razvojnih priložnosti.
Na temelju podrobnih študij bomo oblikovali akcijske načrte za integrativno in celovito regijsko politiko
za vzpodbujanje tehnoloških raziskav, razvoja in inovativnosti. To študijo pa bo uporabna tudi kot ena
od strokovnih podlag za pridobivanje razvojnih sredstev iz strukturnih skladov v naslednji finančni
perspektivi.
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Projekt predvideva stalen stik z okoljem – gospodarstvom, nevladnimi organizacijami in akterji
regionalne razvojne politike JV regije, zato so že od samega začetka organizirana srečanja in delavnice,
na katerih se sproti prejemajo povratne informacije o pravilnosti, smotrnosti in uporabnosti vmesnih
rezultatov.
ARRGOS 3%
(Advance of European Regions' R&D Governance Systems to reach the 3% objective)
Projekt s polnim nazivom Advance of European Regions' R&D Governance Systems to reach the 3%
objective poteka od februarja 2006 do marca 2008. V tem projektu predstavljamo razvojno regijo
Jugovzhodna Slovenija, ostali partnerji prihajajo iz naslednjih evropskih regij: de Bretagne in
d'Aquitaine iz Francije, Madrid iz Španije, Hessen iz Nemčije, Erhvervsudvikling Vest iz Nizozemske,
Wielkopolska iz Poljske in One North East iz Velike Britanije.
V ARRGOS 3% projektu gre za primerjalno perspektivo regijske raziskovalno razvojne infrastrukture z
drugimi evropskimi regijami. Delo poteka v sedmih delovnih sklopih z rednimi delovnimi srečanji in
sestanki upravnega odbora projekta, kjer se dogovarjamo o poteku nadaljnjega dela.
V letu 2006 so bile izvedene naslednje aktivnosti: izvedena je bila uvodna faza projekta, vzpostavljena
projektna infrastruktura, zbrani so bili potrebni podatki, pripravljeno je bilo vmesno poročilo in aktivno
sodelovanje s konzorcijem projekta.
V letu 2006 so se izvajalci projektov redno udeleževali delovnih sestankov konzorcijev obeh projektov.
Delo bo v letu 2007 teklo po predvidenih rokovnikih. V mesecu oktobru je v okviru projekta CREPREDE
predvideno sodelovanje na končni mednarodni konferenci na Irskem (Waterford), v mesecu decembru
pa bodo organizirali delovno srečanje v Novem mestu.

2. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
Na stanovanjskem področju je Oddelek za razvoj v letu 2006 izvajal naslednje naloge v skladu s
stanovanjskim zakonom in podzakonskim akti:
- vodenje registra prostih in zasedenih stanovanj ter poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Novo
mesto;
- vodenje registra stanovanj v lasti stanovanjskega podjetja Zarja d. d. iz Novega mesta, za katera
ima Mestna občina Novo mesto dodelitveno pravico (277 stanovanj);
- vodenje 475. postopkov v zadevi registracije najemnih pogodb za stanovanja in vpisu sprememb,
oziroma izbrisu iz registra najemnih pogodb za stanovanja v Mestni občini Novo mesto (164. člen
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003; ZVKSES, št. 18/2004 in ZEN, št. 47/2006), v
nadaljevanju: SZ;
- priprava gradiv za odločanje o dodelitvi izpraznjenih stanovanj in njihovi opredelitev;
- vodenje 104 postopkov v zadevah ugotovitve upravičenosti do subvencionirane najemnine;
- priprava odgovor na prošnje za dodelitev stanovanj občanom;
- obravnava in reševanje štirih vlog za zamenjavo stanovanj in preselitev v skladu z določili
stanovanjskega zakona;
- obravnava dveh vlog za izjemno dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja (Simončič Maznik in
Jović);
- vodenje registra stanovanj v skladu z 163. členom SZ;
- vodenje registra upravnikov večstanovanjskih hiš na območju Mestne občine Novo mesto v skladu z
166. in 167. členom SZ – 8 zaključenih postopkov;
- priprava poročil in odgovorov na vprašalnike Ministrstva za okolje in prostor ter Statističnega urada
Republike Slovenije;
- priprava predloga rebalansa proračuna MONM za leto 2006 na stanovanjskem področju;
- vodenje postopkov za izterjavo oziroma poplačilo neplačanih najemnin za stanovanja in poslovne
prostore v lasti MONM;
- vodenje postopkov za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Novo mesto v najem (dva
kletna prostora na Rozmanovi ulici 10, dva poslovna prostora na Rozmanovi ulici 30, več poslovnih
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prostorov poimenovanih kot Bivša hiša HKS na Rozmanovi ulici 10, poslovni prostor št. 4 na
Rozmanovi ulici 10);
priprava upravne izvršbe po drugih osebah – Jereb Marjeta;
priprava in vodenje aktivnosti pri prodaji vrtca Videk;
spremljanje izvajanja določil pooblastilne pogodbe o upravljanju s stanovanji in poslovnimi prostori v
lasti Mestne občine Novo mesto ter naročanje rednih vzdrževalnih del na teh objektih;
priprava odgovorov na svetniške pobude in vprašanja s področja stanovanjske politike Mestne
občine Novo mesto;
posamezna opravila v zvezi z upravljanjem parkirnih prostorov v parkirni hiši Novi trg v Novem
mestu;
urejanje odnosov z Ministrstvom za obrambo RS glede zamenjave stanovanj na Mestnih njivah in
Smrečnikovi ulici;
vodenje aktivnosti pri podaljšanju najemnih pogodb za najemnike poslovnih prostorov v Drgančevju;
priprava gradiv za tekoče zadeve, ki so bile obravnavane na kolegiju OU in realizacija sklepov
župana;
ostale naloge po navodilih nadrejenih.

Konkretno število vseh zadev na stanovanjskem področju v letu 2006 je razvidno iz tabele v
nadaljevanju, iz katere je razvidno tudi, da je bilo v vseh 593 postopkih v letu 2006 sproženih le 6
pritožb, vse pa so bile neupravičene. V letu 2005 je bilo vseh postopkov 404, evidentiranih pa je bilo 16
pritožb (vse neupravičene).
Natančen pregled prihodkov in odhodkov s stanovanjskega področja po posameznih proračunskih
postavkah pa je razviden iz obrazložitve k zaključnem u računu Mestne občine Novo mesto za leto
2005.

3. RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM MONM
Vsi postopki razpolaganja (prodaja, menjava ali kakšen drug način odsvojitve stvarnega premoženja) in
upravljanja s stvarnim premoženjem so se izvajali po določilih Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 in 110/02) in določilih Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). Vsa zemljišča,
za katera so se vodili postopki prodaje v skladu z navedeno zakonodajo, so bila vključena Letni plan
prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Novo mesto za leto 2006, ki ga je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto sprejel sočasno s sprejetjem spremembe proračuna za leto 2006 in sicer na svoji 26.
seji dne 9.3.2006. Tekom leta je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel še štiri dopolnitve
letnega programa prodaje stvarnega premoženja: prvo dopolnitev na 28. seji, dne 30.5.2006, drugo
dopolnitev na 29. seji, dne 29.6.2006, tretjo dopolnitev na 30. seji, dne 13.7.2006 in četrto dopolnitev
na 31. seji, dne 28.9.2006.
Postopke in obravnavanje vlog posameznih interesentov za nakup ali najem občinskih stavbnih zemljišč
je vodil Oddelek za razvoj, ki je pripravljal tudi gradiva za obravnavo vseh navedenih vlog na kolegijih
občinske uprave. Občinska uprava oziroma župan mora namreč zavzeti stališče do prodaje posameznih
nepremičnin. Seveda je pred tem potrebno opraviti pregled stvarnega premoženja z vidika urejenosti
lastništva (posesti in morebitnih obligacijskih in stvarnopravnih pravic in obveznosti občine do tretjih
oziroma tretjih do občine) preveriti namensko rabo prostora in prostorske akte, ki veljajo na območju
zemljiške parcele, pridobiti mnenje pristojne krajevne skupnosti, opraviti ogled nepremičnine. V primeru
prodaje dela nepremičnine je potrebno poskrbeti za postopke parcelacije posamezne nepremičnine.
Postopke in obravnavanje vlog posameznih interesentov za nakup ali najem kmetijskih zemljišč je vodil
oddelek za kmetijstvo, zadeve, ki se nanašajo na javne površine (služnosti, ukinitve statusa javnega
dobra) pa Oddelek za pravne in splošne zadeve.
S strani Oddelka za razvoj so bila pripravljena gradiva o prodaji posameznih nepremičnin in posredovana
v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, ki je v skladu s Statutom Mestne občine
Novo mesto pristojen, da odloča o prodaji občinskega premoženja.
Na podlagi odločitve občinskega sveta o prodaji posamezne nepremičnine je občinska uprava pričela
postopke razpolaganja (prodaja, menjava ali kakšen drug način odsvojitve stvarnega premoženja) z
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občinskim stvarnim premoženjem, kot to določata Zakon o javnih financah in Uredba o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.
Zagotovljeno je bilo, da so bile vse nepremičnine ovrednotene s strani cenilcev oziroma ocenjevalcev, ki
imajo v skladu z 80.e členom zakona o javnih financah priznano sposobnost za ocenitev stvarnega
premoženja.
Po pridobitvi cenitvenega elaborata za zemljišča, ki so bila predmet prodaje, je bilo izdelanih 26
posameznih programov prodaje in veliko število posameznih programov upravljanja (zakupi zemljišč,
predvsem pa služnosti), ki jih je koordinirala s strani župana imenovana komisija za vodenje in nadzor
postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem. Vsebina in priprava posamičnega
programa prodaje je z uredbo natančno definirana ter vsebuje: opredelitev ciljev, opis nepremičnine, ki
je predmet razpolaganja, opredelitev pravne podlage razpolaganja, predlog sklepa, pravni pregled
stanja stvarnega premoženja, oceno vrednosti premoženja, metodo razpolaganja (javno zbiranje
ponudb, javna ponudba, javna dražba in v določenih primerih neposredna pogodba) in predvideni
postopek realizacije pravnega posla.
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja se je v letu 2006 sestala 19-krat. V skladu s
svojimi pristojnostmi je pregledala in koordinirala posamične programe razpolaganja in upravljanja ter
jih posredovala v sprejem županu, uskladila besedila javnega zbiranja ponudb, odprla prispele ponudbe
na izvedena javna zbiranja ponudb in po izvedeni analizi županu predlagala odločitve o izboru
najugodnejšega ponudnika za sklenitev pogodbe. Uskladila je besedila javnih dražb in izvedla 21 javnih
dražb za prodajo nepremičnin.
V letu 2006 so bile v Uradnem listu naslednje objave javnih dražb in javne ponudbe:
Uradni list RS št. 83/06 z dne 4.8.2006 ( javne dražbe za prodajo nepremičnin, izvedene dne
11.9.2006 ): parc.št. 60, k.o. Novo mesto, parc.št. 330/2 in 329, k.o. Novo mesto, parc.št.
2003/56, k.o. Novo mesto, parc.št. 2003/58, k.o. Novo mesto, parc.št. 2050/3, k.o. Smolenja vas,
Uradni list RS št. 83/06 z dne 4.8.2006 ( javna dražba za prodajo nepremičnin, izvedena dne
18.9.2006 ):nepremičnine na območju Zazidalnega načrta Otočec,
Uradni list RS št. 102-103/06 z dne 6.10.2006 ( javne dražbe za prodajo nepremičnin izvedene
dne 23.10.2006 in dne 13.11.2006 ): nepremičnine na območju Zazidalnega načrta Otočec,
nepremičnine na območju Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu: parc.št. 1282, parc.št.
1283/1, parc.št. 1286/1, parc.št. 1286/2, vse k.o. Novo mesto, garsonjere št. 828, št. 843 A, 866,
866 A, ki se nahajajo v letovišču Bučanje pri Nerezinah na otoku Lošinju na Hrvaškem,
neprremičnine v sklopu Zazidalnega načrta Podbreznik: gradbena parcela T1: del parc.št. 421/2,
k.o. Bršljin in del gradbene parcele T2 : del parc.št. 421/2, del parc.št. 420/2 in del parc.št.
1024/2, vse k.o. Bršljin,
Uradni list RS št. 117-118/2006 z dne 17.11.2006 ( javna dražba za prodajo nepremičnin,
izvedena dne 27.11.2006 in 18.12.2006 ): parc.št. 2003/56, k.o. Novo mesto, parc.št. 2003/58,
k.o. Novo mesto,
Uradni list RS št. 100/06 z dne 29.9.2006 ( javna ponudba za prodajo nekomfortne garsonjere št.
4 na naslovu Ob Krki 4, Straža, izvedena dne 19.10.2006 )
Uradni list RS št. 128/2006 z dne 8.12.2006, javno zbiranje ponudb za prodajo dela nepremičnin
parc.št. 922 in 923, k.o. Novo mesto.
Prodane so bile naslednje nepremičnine:
parc.št. 60, k.o. Novo mesto: kupec Jože Gričar, Pod Trško goro 111, Novo mesto za ceno
8.554.895 SIT brez DDV,
parc.št. 330/2 in 329, k.o. Novo mesto ( Vrtec Videk ): kupec KAAAP d.o.o., Foersterjeva ulica 11,
Novo mesto za ceno 82.864.637,81 SIT brez DDV,
parc.št. 2050/3, k.o. Smolenja vas: kupec Roletarstvo Medle d.o.o., Podbevškova ulica 31, Novo
mesto za ceno 21.541.373,80 SIT brez DDV,
nepremičnine na območju Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu: parc.št. 1282, parc.št.
1283/1, parc.št. 1286/1, parc.št. 1286/2, vse k.o. Novo mesto, kupec : Elektroservisi d.d.,
Dobrave 6, 1236 Trzin za ceno 800.000.000,00 SIT brez DDV,
garsonjere št. 828, kupec: SAVAPROJEKT d.d. Krško, CKŽ 59, 8270 Krško za ceno 8.500.000,00
SIT, garsonjera št. 843 A, kupec : Gerbec Danica, Bezenškova ulica 33, 2000 Maribor za ceno
7.500.000,00 SIT, garsonjera št. 866, kupec : Gerbec Danica, Bezenškova ulica 33, 2000 Maribor
za ceno: 7.700.000,00 SIT, garsonjera št. 866 A, kupec : Gerbec Danica, Bezenškova ulica 33,
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2000 Maribor za ceno: 7.300.000,00 SIT, vse brez DDV. Garsonjere se nahajajo v letovišču
Bučanje pri Nerezinah na otoku Lošinju na Hrvaškem,
v sklopu Zazidalnega načrta Podbreznik: del gradbene parcele T2; del parc.št. 421/2, del parc.št.
420/2 in del parc.št. 1024/2, vse k.o. Bršljin, kupec: KERAGRAD NOVO MESTO, d.o.o., Livada 21,
Novo mesto za ceno: 51.084.961,20 SIT brez DDV,
nekomfortna garsonjera št. 4 na naslovu Ob Krki 4, Straža: kupec Subić Anđelija, Ob Krki 4,
Straža za ceno: 1.063.000,00 SIT,
nepremičnine na območju Zazidalnega načrta Otočec, namenjene gradnji stanovanjskih objektov,
prodanih je bilo 6 lokacij: lokacija 104, kupec FRANKO Slavka, Skalna ulica 11, 8222 Otočec za
ceno 5.880.550,26 SIT, lokacija 129, kupca Goran Stanojević in Gordana Veršič Stanojević, Ul.
Slavka Gruma 54, Novo mesto za ceno 5.180.952,38 SIT, lokacija 105, kupca : Jožica in Matjaž
Prešern, Trška Gora 48, Novo mesto za ceno 5.177.566,13 SIT, lokacija 92, kupca Matej Turk in
Milojka Šerbec Turk, Krožna pot 17, 8222 Otočec za ceno 6.278.095,24 SIT, lokacija 7a, kupca
Peter Kunej in Jolanda Kunej, Dobrava 2, 8222 Otočec za ceno 4.198.941,80 SIT in lokacija 123,
kupec Zdravko Kastelic, Pod Trško Goro 48, Novo mesto za ceno 5.072.592,59 SIT, vse brez DDV,
nepremičnine parc.št. 875/8, travnik v izmeri 1376 m2, parc.št. 875/11, travnik v izmeri 217 m2,
parc.št. 883/18, travnik v izmeri 41 m2, parc.št. 883/21, travnik v izmeri 905m2, parc.št. 884/11,
travnik v izmeri 397 m2, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu, v skupni izmeri 2936 m2 – del
gradbene parcele za gradnjo bloka L1, kupec: Zarja, d.d., Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto, za
ceno: 55.050.000,00 SIT, ki ne vsebuje DDV,
del nepremičnine parc.št. 922, v predvideni izmeri 196 m2, k.o. Novo mesto, del zemljišča parc.št.
923, v predvideni izmeri 62 m2, k.o. Novo mesto; za ceno: 4.998.722,64 SIT, brez DDV.

Določene nepremičnine so bile s cenitvijo ovrednotene na manj kot 2.000.000,00 SIT in v skladu z
določili 52. člena uredbe, prodane s sklenitvijo neposrednih pogodb med Mestno občino Novo mesto in:
podjetjem Novoline Commerce d.o.o, Dušanom Sironičem, Mizarstvom Bobič d.o.o. Novo mesto,
Alojzem Golobom, Hikmetom Kazićem, Dušanom Kumpom, Romanom Šilerjem, Andrejem Štuparjem,
Francem Zupančičem, Čedomirjem Jakovljevičem, Rafaelom Zupanom, podjetjem Real d.o.o. Novo
mesto,…
V letu 2006 je bilo na postavki 3.1.1. Prihodki od stavbnih zemljišč planirani v višini 850.000.000 SIT,
realiziran pa v višini 1.338.481.397 SIT, oziroma 157 %.

4. SLUŽBA ZA INVESTICIJE
Služba za investicije v Oddelku za razvoj skrbi za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na
področju šolstva, kulture in delno na področju nizkih gradenj, v kolikor se le-te nanašajo na izgradnjo
javnega infrastrukturnega omrežja za načrtovane nove pozidave v območju zazidalnih načrtov,
ureditvenih načrtov in novih lokacijskih načrtov.
Delo pri vodenju investicij zajema :
• pripravo investicijske dokumentacije (dokument identifikacije projekta, investicijski program),
• pripravo projektne dokumentacije (idejne projekte, projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekte za izvedbo, projekti opreme, itd.)
• pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo
• izvedba javnih razpisov z izborom izvajalcev
• pridobitev tehničnega nadzora nad gradnjo
• pridobivanje koordinatorja varstva pri delu v času gradnje
• spremljanje izvedbe investicije v fazi gradnje in koordiniranje med udeleženci.
• pridobitev uporabnih dovoljenj.
Poleg tega pa je Služba za investicije v letu 2006 izvaja in koordinira tudi naloge s področja odmere
komunalnega prispevka. Z Oddelkom za prostor je sodelovala pri pripravi posameznih programov
opremljanja po stari zakonodaji in pri pripravi razpisne dokumentacije za izdelavo programov
opremljanja po novi zakonodaji. Koordinirala pa je tudi izvajanje sprejetih programov opremljanja po
posameznih zazidalnih načrtih, oziroma ureditvenih načrtih, na podlagi s tem namenom sklenjenih
pogodb o oddaji gradnje objektov, v primerih, ko je investitor obveznost plačila komunalnega prispevka
po izdani odločbi poravnal neposredno z izgradnjo javne infrastrukture.
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PREGLED OPRAVLJENIH NALOG PO POSAMEZNIH PODROČJIH
4.1. Predšolska vzgoja
Služba za investicije v sklopu Oddelka za razvoj je v letu 2006 za področje predšolske vzgoje izvedla
naslednje aktivnosti, za kar je bilo v proračunu 2006 predvidenih 97 mio sit:
• Sanacija azbestno cementnih kritin na vrtcih:
V planu investicijsko vzdrževalnih del vrtcev za leto 2006 je MONM predvidela tudi zamenjavo
azbestno cementnih kritin na vrtcih Metka, Kekec, Marjetica, Bibe in Rdeča kapica. Na podlagi
dogovora med občinsko upravo in upravami obeh vrtcev so vse postopke v zvezi z zamenjavo
kritin in nekaterih drugih izboljšav izvedle uprave vrtcev same, za ta namen pa je MONM na
podlagi predložene dokumentacije vrtcem refundirala sredstva.
• Dokončanje nezaključene obnove kuhinje v vrtcu Labod in pridobitev uporabnega dovoljenja:
Leta 1997 se je obnavljala kuhinja v vrtcu Labod. Vse postopke, izvajalske pogodbe in samo
izvedbo del je vodila uprava vrtca. Stroške je vrtcu refundirala MONM, na katero je tudi glasilo
gradbeno dovoljenje za adaptacijo kuhinje. Dela pa niso bila dokončana, ni bil opravljen tehnični
pregled in ni bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za obratovanje te kuhinje. Gradbeni inšpektor
je z Opozorilom z dne 25.08.2005 pozval lastnico MONM, da v določen roku pridobimo uporabno
dovoljenje, sicer bo izdal odločbo o prepovedi uporabe kuhinje. MONM je poskrbela za vse
aktivnosti in nosila vse stroške v zvezi s pridobitvijo ustrezne dokumentacije in odprave
določenih pomanjkljivosti da je bila investicija zaključena in da je bilo pridobljeno uporabno
dovoljenje za obratovanje te kuhinje.
• Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za obnovo in dozidavo vrtca Ostržek:
V povezavi s prodajo vrtca Videk v industrijskem kompleksu Novoteks in prostorske stiske vrtca
Ostržek, kjer tri igralnice zaseda osnovna šola Bršljin, smo pridobili investicijsko in projektno
dokumentacija za adaptacijo in dozidavo vrtca Ostržek. Vrtec Videk mora Mestna občina Novo
mesto po določilih kupoprodajne pogodbe izprazniti najkasneje do avgusta 2008. Da bodo otroci
iz vrtca Videk lahko preseljeni v nove prostore, mora Mestna občina Novo mesto v letih 2007 in
2008 pri vrtcu Ostržek dozidati še tri igralnice, preostali del vrtca pa v celoti obnoviti. Pridobljeno
imamo tudi gradbeno dovoljenje, z deli pa nameravamo pričeti v jeseni 2007.
• Izdelana je bila študija o organizaciji prehranjevanja predšolskih otrok v mestnih vrtcih:
Pridobitev investicijske dokumentacije (diip, predinvesticijska zasnova) za »Prehranjevanje
predšolskih otrok v mestnih vrtcih « in izdelava investicijske ocene in idejnih rešitev s
tehnološkimi zasnovami za kuhinje mestnih vrtcev.
Namen in vsebina elaborata je ugotoviti, kako na najbolj optimalen način urediti oz. preurediti
obstoječe kuhinje vrtcev, ki so tehnološko zastarele in več ne izpolnjujejo tako tehničnih kot
tehnoloških pogojev za pripravo hrane za predšolske otroke po veljavnih predpisih in normativih,
in kako zagotoviti kakovost priprave hrane ter zmanjšanje stroškov obratovanja kuhinj oz.
stroškov priprave hrane in posledično zmanjšanje prispevkov staršev.
• Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovo vrtca Ciciban:
Izdelano imamo projektno dokumentacijo za obnovo vrtca Ciciban na Ragovski v Novem mestu.
V fazi projektiranja oziroma projektnih rešitev so bile upoštevane vse sugestije s strani uprave
vrtca, ki smo jo v ta namen povabili k sodelovanju.
• Izvedena je bila sanacijo kotlovnice v vrtcu Marjetica:
Sredi kurilne sezone je dotrajala peč za centralno ogrevanje, ki smo jo nemudoma zamenjali,
tako da varstvo predšolskih otrok ni bilo moteno.
• Urejen je bil elektro priključek za vrtec Videk:
Uprava vrtca se je z ostalimi odjemniki električne energije v kompleksu bivšega Novoteksa
dogovorila, da bodo uredili individualne elektropriključke - za vsakega odjemnika posebej.
MONM, ki je bila o tem naknadno obveščena, je opravila vse aktivnosti v zvezi z ureditvijo
razpeljave in priklopa vrtca Videk na novo elektrodistribucijsko omrežje ter pri tem nosila vse
stroške.
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4.2.
Izobraževanje
V letu 2006 je Služba za investicije v osnovnih šolah v Mestni občini Novo mesto izvedla naslednje
aktivnosti:
• na OŠ Grm je bila izvedena zamenjava azbestno cementne kritine. Kritina je bila sanirana v
obsegu 50 % skupne površine, preostali del sanacije strehe pa je predviden v letu 2007. Na
obnovljenem delu strehe so bila izvedena tudi vsa potrebna kleparska dela (izdelava obrob,
žlebov, odtočnih cevi, požarnih zidov,..).
• za adaptacijo OŠ Stopiče, ki je bila zaključena v letu 2005 so bile v letu 2006 izvajalcu
poravnane finančne obveznosti po končni situaciji, ki je zaradi plačilnih rokov zapadla v plačilo v
leto 2006 in sicer v znesku 4.255.920,00 SIT. Končana je bila tudi ureditev podstrešja. Ta dela
so stala 18 milijonov SIT. Ker pa je potrebno za izpolnjevanje prostorskih pogojev poleg šole
zgraditi še šolsko telovadnico, so bila v proračunu 2006 zagotovljena potrebna sredstva za
izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Realizacija na tej postavki znaša
18.156.187,36 SIT. Končna situacija v znesku 4.255.920,00 SIT ni bila plačana, ker je Mestna
občina uveljavljala penale do izvajalca CGP d.d. zaradi zamude z rokom. Višina penalov znaša
9.633.848,40 SIT. Zadeva je na sodišču.
• V zvezi z izgradnjo telovadnice za OŠ Stopiče na lokaciji pod šolo, je bil izdelan geodetski
posnetka območja. V letu 2007 je potrebno planirati sredstva za izvedbo javnega natečaja in
izdelavo projektne dokumentacije in izpeljati spremembo prostorskih aktov občine na tem
območju.
Iz sredstev amortizacije pa so bila izvedena dela po delno spremenjenem prvotnem planu investicijskega
vzdrževanja osnovnih šol, ki je bil konec maja dogovorjen med vodstvom občinske uprave in vodstvi
posameznih osnovnih šol. Po noveliranem planu je Služba za investicije v letu 2006 izvedla naslednje
aktivnosti oziroma investicijska vlaganja :
• OŠ Bršljin:
V celoti smo prenovili en sklop sanitarij in uredili tudi en prostor v sanitarijah za potrebe gibalno
oviranega učenca.
• OŠ Center:
V šoli smo zamenjali radiatorje v učilnicah in drugih prostorih, ki jih je določila uprava šole.
• Glasbena šola:
Zaradi krušenja strešne opeke in nevarnosti poškodb mimoidočih je bila zamenjana strešna
kritina na obcestnih straneh.
• OŠ Brusnice:
V Brusnicah smo sanirali streho in zamenjali dotrajano peč za centralno ogrevanje; Proti koncu
šolskih počitnic pa je uprava šole pričela z obnovo kuhinje, ki pa jo zaradi nepredvidene
razsežnosti tako strokovno kot finančno ni uspela zaključiti. Ker je bila celotna kuhinja
demolirana in »v ruševinah« je za dokončanje in celotno plačilo morala poskrbeti MONM.
• OŠ Dragotin Kette:
V celoti smo obnovili kopalnice v spalnem delu šole in zgradili klančino v jedilnici šole za lažje
gibanje varovancev šole na invalidskih vozičkih.
• OŠ Drska:
Zaradi zamakanja je bila zamenjan del strehe nad osrednjim delom šole.
• Odprava pomanjkljivosti po inšpekcijskih odločbah:
Na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb za odpravo pomanjkljivosti, predvsem na področju
požarne varnosti v nekaterih osnovnih šolah, ki bi jih morali odpraviti že v letu 2005, smo
pristojne inšpektorate zaprosili za odlog odprave teh pomanjkljivosti, ker so nam šole prepozno
posredovale te odločbe, zato nismo predvideli sredstev za ta namen. Odlog odprave teh
pomanjkljivosti nam je bil odobren, tako da smo pridobili vso ustrezne projektne dokumentacije
za odpravo teh pomanjkljivosti ter jih tudi odpravili na naslednjih osnovnih šolah:
- OŠ Podgrad: sanacija varnostne razsvetljave
- OŠ Stopiče: sanacija hidrantnega omrežja in varnostne razsvetljave
- OŠ Birčna vas: sanacija varnostne razsvetljave in ureditev lovilca olj v kotlovnici
- OŠ Šmihel: sanacija strelovoda z meritvami in sanacija varnostne razsvetljave
• Mestne OŠ:
Elaborat prostorskih zmogljivosti osnovnih šol in sprememba šolskih okolišev
mestnih osnovnih šol
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MONM je pristopila k izdelavi Elaborata o prostorskih zmogljivostih osnovnih šol, spremembi
šolskih okolišev in ekonomske upravičenosti investiranja v nekatere mestne šole«, da bi
ugotovila:
o obstoječe stanje osnovnošolske mreže v okviru mestnih osnovnih šol Drska, Šmihel,
Center, Mali Slatnik, Grm, Birčna vas in Bršljin glede na gibanje števila učencev in
oddelkov ter dejansko zasedenost prostorskih kapacitet na teh osnovnih šolah
o odstopanja obstoječih zmogljivosti šolskih prostorov z normativi, ki jih priznava
Ministrstvo za šolstvo in šport
o glede na izkoriščenost oz. neizkoriščenost prostorskih kapacitet mestnih šol konkretne
predloge za spremembo šolskih okolišev, da se MONM izogne dozidavi mestne šole ter
o smiselnost ukinitve podružnične osnovne šole na Malem Slatniku in sprejem teh učencev
na matično osnovno šolo Center.
Ugotovitve iz tega elaborata so podlaga za racionalnejšo izrabo prostorskih kapacitet mestnih
osnovnih šol, kar se lahko doseže s spremembo šolskih okolišev in posledično racionalnejše
investiranje v obstoječe šolske kapacitete, v izboljšave.
• Visokošolsko središče:
Za razvoj visokega šolstva je Mestna občina Novo mesto v letu 2006 ustanovila Univerzitetno
raziskovalno središče Novo mesto. Služba za investicije je bila pri tem zadolžena za zagotovitev
pohištvene opreme najetih novih poslovnih prostorov z vso potrebno informacijsko tehnologijo in
celostno grafično podobo.
Poleg tega so bile izvedene tudi vse potrebne aktivnosti za izdelavo idejne zasnove
Univerzitetnega kampusa Novo mesto -1. faza, ki bo izdelana v prvi polovici prihodnjega leta.
4.3. Šport
Rekreacijski center Portoval
V rekreacijskem centru Portoval je MONM zgradila nogometno igrišče z umetno travo. Dela so se pričela
izvajati avgusta 2005, ter so bila končana v decembru 2005. Zaradi slabih vremenskih pogojev izvajalec
umetne trave dela ni mogel končati konec leta 2005, ampak je to delo izvedel maja 2006. S tem je bil
objekt zaključen, pridobljeno pa je bilo tudi uporabno dovoljenje. Po zaključeni gradnji je bil objekt
predan v upravljanje upravljavcu, to je Agenciji za šport Novo mesto.
4.4. Kultura
Na investicijah s področja kulture so bile v letu 2006 izvedene naslednje aktivnosti :
Knjižnica Mirana Jarca
V marcu 2006 je MONM pričela z adaptacijo obstoječih objektov Rozmanova 26 in Rozmanova 28.
Izvajalec del Malkom Novo mesto d.o.o. je izvedel rušitvena dela v delu stare študijske knjižnice (objekt
Rozmanova 28). V objektu je izvedeno tudi injektiranje kamnitih zidov ter hidrofobne barjere
(preprečevanje kapilarnega dviga v zidovih). Izvedlo se je tudi podbetoniranje in ojačitev temeljev.
Zaradi težav pri usklajevanju projektne dokumentacije naj bi bil objekt Rozmanova 28 končan do sredine
februarja 2007, nakar bo tudi sledila selitev mladinskega oddelka v adaptirane prostore. Realizacija do
31.12.2006 znaša 347.357.556,00 SIT. V tej višini so bila izvedena tudi plačila. V proračunu za leto 2006
je bilo planiranih 350.500.000 SIT. Ministrstvo za kulturo nam je v letu 2006 odobrilo 86.655.000,00
SIT. Do 31.12.2006 so na naš račun nakazali celotni znesek v odobreni višini. V letu 2006 je bil izveden
tudi javni razpis za dobavo dela pisarniške in računalniške opreme. Le ta se bo namestila v prostore v
februarju 2007. Selitev uslužbencev v nove prostore se predvideva po 25. februarju 2007. V skladu z
NRP je v letu 2007 potrebno planirati 456.944.000,00 SIT od tega bo Ministrstvo za kulturo prispevalo
79.745.000,00 SIT. V letu 2008 pa je potrebno v proračunu zagotoviti še 216.378.000,00 SIT.
Narodni dom
V letu 2005 je MONM izvedla statično sanacijo temeljev Narodnega doma. Pogodbena vrednost del je
znašala cca 14 milijonov SIT. Dela so izvedena, v letu 2005 je bila plačana ena začasna situacija v višini
6,2 milijona SIT. Razlika v višini 7,8 milijona SIT je bremenila proračun za leto 2006. V mesecu maju
smo izvedli zbiranje ponudb za delno odstranitev zemlje na dvorišču objekta, da bi preprečili nadaljnjo
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vlaženje zidov. Izvajalec del je bil Malkom Novo mesto d.o.o.. Pogodbena vrednost je znašala 800.000
SIT. Dela so bila izvedena v septembru 2006. V začetku junija 2006 je bila sklenjena tudi pogodba z
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije za izdelavo konservatorskega programa. Vrednost
pogodbe je znašala 1.290.000 SIT. Delo naj bi bilo končano v septembru 2006, vendar pa zaradi
prezasedenosti Zavoda za kulturno dediščino Novo mesto izdelka še vedno nismo prijeli v celoti.
Križatija
V letu 2005 je MONM izvedla obnovo strehe na Križatiji ter sanacijo stropne plošče na vhodno avlo
objeta. V letu 2006 je bil izveden tudi razpis za izvedbo klimatizacije objekta. Dela je izvajalo podjetje
Pam d.o.o.. Za izvedena dela po pogodbi je bila izstavljena I. začasna situacija. Končnega obračuna pa v
letu 2006 ni bilo, ker je na objektu potrebno izvesti nekaj dodatnih del, ki niso bila predvidena s
pogodbo. Za ta dela bomo v letu 2007 sklenili aneks k pogodbi.
Rotovž
Mestna hiša Rotovž se je prenovila z namenom, da v njej uraduje županstvo s pripadajočimi službami
ter služba občinskega sveta z dvorano za seje občinskega sveta, hkrati pa bo ta dvorana lahko služila
tudi v druge namene.
S prenovo Rotovža je MONM pričela že leta 2002. Do konca leta 2005 so bila izvršena gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela. Prenovila se je streha, fasada, vse inštalacije, podi in tlaki, stropne
poslikave, kotlovnica, zunanja ureditev.
V sklopu dokončanja prenove mestne hiše v letu 2006 pa je bila izdelana revizija izvedenih projektov in
izvršenih del na objektu zaradi sprememb funkcionalne zasnove objekta in racionalizacije tehnične
opreme, vezane na informacijsko tehnologijo in glasovalni sistem za dvorano občinskega sveta. Izdelana
je bila nova projektna dokumentacija in dopolnilno gradbeno dovoljenje, ponovno so bila izvedena
restavratorska dela – rekonstrukcija stropne poslikave v županovi pisarni, ki se je zrušila lansko leto.
Prav tako so bili z javnimi razpisi izbrani izvajalci za dobavo pohištvene opreme, avdio video opreme,
gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Vsa dela so zaključena, prav tako imamo pridobljeno uporabno
dovoljenje.
Gledališče
Gledališče Novo mesto je bilo ustanovljeno maja 2005, poleti 2006 je bilo imenovano vodstvo gledališča,
septembra 2006 pa se je preimenovalo v Anton Podbevšek Teater. Hkrati z imenovanjem ravnatelja APT
je bil določen tudi datum prve premiere in sicer 22. december.
Ker je celoten obstoječi objekt – bivši Dom kulture v izredno slabem stanju, smo v kratkem času ki nam
je ostal na voljo, poskrbeli za najnujnejše: prenovili smo gledališko dvorano, da se predstave lahko
izvajajo in usposobili del upravnih prostorov, da gledališče lahko funkcionira. Hkrati smo izdelali še
dokument identifikacije investicijskega projekta kot temeljno osnovo za vse nadaljnje aktivnosti za
potrebno prenovo gledališča.

5.

STAVBNA ZEMLJIŠČA: Izvajanje sprejetih programov opremljanja po posameznih
zazidalnih načrtih, oziroma ureditvenih načrtih, izvajanje projektov ter odmera
komunalnega prispevka

Izvajanje sprejetih programov opremljanja po posameznih zazidalnih načrtih, oziroma ureditvenih
načrtih se v praksi izvaja na podlagi sklenjenih pogodb o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne
infrastrukture na določenem območju zazidalnega ali lokacijskega načrta in izdane odločbe o odmeri
komunalnega prispevka. V teh primerih investitor plača komunalni prispevek neposredno z izgradnjo
javne infrastrukture. Pri tem pa MONM v sodelovanju z investitorjem izvaja postopke oddaje del v skladu
z določili zakona o javnih naročilih, spremlja izvedbo investicije na terenu, koordinira investicijo z
ostalimi upravljalci omrežij ( Elektro, Telekom, Istrabenz, CATV,..), za kar se sklenejo posebne pogodbe
in pridobi skupno gradbeno in uporabno dovoljenje.
Na tak način je bila v letu 2006 izvedena potrebna javna infrastruktura s strani podjetja Dolnov,d.o.o.
na območju ZN Mrzla dolina, izvedena nadgradnja javne infrastrukture s podjetjem CGP,d.d. na
območju ZN Vrtnega centra v Bučni vasi, sklenjena urbanistična pogodba s podjetjem Reiffeisen
Leasing ,d.o.o., na podlagi katere le-to izvaja javno infrastrukturo na območju LN Jedinščica. Ker so
sredstva za izgradnjo potrebne javne infrastrukture zagotavljali investitorji sami, te investicije niso
vključene v proračun MONM za leto 2006, z izjemo izvedbe rekonstrukcije Kočevarjeve ceste na
območju UN Bršljin, ker je MONM morala zagotoviti proračunska sredstva za izvedbo javne
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infrastrukture, nad obveznostjo Reala,d.o.o. iz naslova plačila komunalnega prispevka za stanovanjskoposlovni objekt S4.
Sklenjena pa je bila tudi pogodba o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture s
podjetjem Imos, d.d. v zvezi z nadaljnjo izgradnjo javne infrastrukture na območju ZN Podbreznik, ki je
potrebna za načrtovano blokovno pozidavo. Navedena infrastruktura se bo izvajala v letu 2007.
Pregled investicij, vključenih v proračun MONM za leto 2006:
Komunalno opremljanje UN Bršljin
V letu 2006 je MONM skupaj s podjetjem Real pričela rekonstrukcijo dela Kočevarjeve ulice in ceste
Žlebej ter ceste »I« s komunalno infrastrukturo. Real je pri tem financiral investicijo v višini, ki odpade
na njegovo obveznost iz komunalnega prispevka za objekt »S4«. MONM pa bo s proračunom prevzela
razliko do planirane vrednosti, za kar so sredstva pod to postavko zagotovljena z rebalansom proračuna
za leto 2006.
Dela so bila končana v avgustu 2006, pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje.
Izvedba ZN Podbreznik
Mestna občina Novo mesto in SCT d.d. sta 24.8.2005 sklenila pogodbo za izgradnjo dela skupnega
javnega infrastrukturnega omrežja v skladu z določili Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik za potrebe
tehnološkega parka.
V letu 2006 je izvajalec po sklenjeni izvajalski pogodbi izvedel del javnega infrastrukturnega omrežja,
predvidenega za izgradnji v 1.fazi za potrebe tehnološkega parka z navezavami na obstoječe omrežje
izven območja zazidalnega načrta Podbreznik.
Za rekonstrukcijo ceste od krožišča pri Adriji do uvoza v ZN Podbreznik ter notranjo cesto, javno
razsvetljavo, kanalizacijo, vodovod, plinovod ter tekelomunikacijsko omrežje in električno omrežje je bil
izveden tehnični pregled, dne 17.11.2006 pa je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. Do novembra
meseca leta 2007 bo izvajalec na podlagi sklenjenega aneksa k osnovni pogodbi rekonstruiral še
preostali del lokalne ceste od uvoza v ZN Podbreznik do velodroma, izvedel fini sloj asfalta na notranjih
cestah ter dokončal izvedbo pešpoti.
Poleg tega je Mestna občina Novo mesto v letu 2006 razrešila tudi skoraj vsa premoženjsko-pravna
razmerja z lastniki zemljišč na območju ZN Podbreznik, po katerih je predvidena izgradnja javnega
infrastrukturnega omrežja, tako, da bo v letu 2007 lahko nadaljevala z nadgradnjo infrastrukturnega
omrežja, predvidenega predvsem za potrebe blokovne gradnje.
10. SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
10.1 Požarna varnost
Na koncu leta 2006 smo v Gasilsko reševalnem centru Novo mesto imeli 54 zaposlenih delavcev, kar
pomeni stalna sestava GRC in izpostava za zagotavljanje požarne varnosti v podjetju Revoz Novo mesto.
Sredstva iz proračuna so bila namenjena za plače zaposlenih, tekoče vzdrževanje in materialne stroške
GRC ter za pokrivanje investicije nabave BRONTO SKYLIFTA (sodobnih gasilskih lestev) po sistemu
leasinga. Pri nabavi opreme je poudarek bil na osebni in skupni zaščitno-reševalni opremi operativnih
gasilcev. Za plače, materialne stroške in investicije GRC Novo mesto je bilo namenjenih 16. mio SIT.
Gasilska zveza Novo mesto v kateri je bilo vključenih 24 Prostovoljnih gasilskih društev je v preteklem
letu delala zelo pohvalno in sodelovala pri preventivi in gašenju požarov na Krasu in v naši občini. V
skladu s planom je nabavljala gasilsko in reševalno opremo, ki je tipizirana in v skladu z vladno uredbo o
opremljanju gasilskih enot. Potekala so različna izobraževanja na katerih se udeležilo okrog 311 gasilcev
različnih specialnosti. Gasilska tekmovanja so potekala od lokalnega do državnega nivoja in v pripravah
na gasilsko olimpiado. Za dejavnost zveze in društev je bilo namenjenih 17 mio. SIT. Z navedenimi
sredstvi je bila pokrita dejavnost zveze in dejavnost prostovoljnih gasilskih društev, v katerih je
včlanjenih okrog 2700 gasilcev.
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10.2 Civilna zaščita
Sredstva civilne zaščite so bila namenjena usposabljanju in zavarovanju obveznikov civilne zaščite in
sofinanciranju klubov in društev, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči ogroženemu prebivalstvu.
V lanskem letu je bil v celoti realiziran plan izobraževanja in plan opremljanja štabov in sil z zaščitno in
reševalno opremo v okviru proračunskih postavk. Na Igu pri Ljubljani so bila izvedena izobraževanja
desetih pripadnikov enot ZIR ter pomoč večjemu številu gasilcev pri refundaciji stroškov izobraževanja in
udeležbe na akcijah in vajah. Tudi smo pomagali gasilskim društvom pri nakupu zaščitne in reševalne
opreme, kakor klubom v sistemu ZRP.
Za krajevne skupnosti je v skladu z vsakoletnim načrtom nabave hidrantov in hidrantnih omaric
dobavljeno in razdeljeno 18 nadzemnih hidrantnih omaric ter v sodelovanju z JP Komunala Novo mesto
predstavili en hidrant, ki je bil preblizu cestišča in oviral pluženje snega.

Požarna taksa
Požarna taksa je namenski denar, ki ga zavarovalnice na območju naše občine vplačujejo v Vladni odbor
za požarni sklad in se na nivoju države deli na občine po že sprejetem ključu. Tako je naša občina v
lanskem letu iz naslova požarne takse prejela znesek v višini 32.622.253,00 SIT.
Na občini imamo imenovan Odbor za požarni sklad, ki je sprejel sklep o delitvi požarne takse v
preteklem letu 2006, in sicer: 50 % za delovanje GRC in 50% za delovanje prostovoljnih gasilskih
društev.
11. INŠPEKTORAT
11.1 Občinsko redarstvo
Zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa občinski redarji oziroma redarke, na
podlagi 14. člena Zakona o varnosti cestnega prometa – uradno prečiščeno besedilo (ZVCP-1-UPB4,
Uradni list RS, številka 133/2006) izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v
naselju, izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa na območju umirjenega
prometa.
Občinski redarji izvajajo nadzor nad določbami Zakona o varnosti cestnega prometa in občinskega
Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo (OCP
MONM, Uradni list RS, številka 73/2004).
1. januarja 2007 je začel veljati Zakon o občinskem redarstvu (ZORED, Uradni list RS, številka
139/2006), ki ureja uresničevanje pristojnosti občine za ustanovitev in organizacijo ter določitev
delovnega področja in nalog občinskega redarstva, hkrati pa določa pogoje za opravljanje nalog
pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, pooblastila, uniformo, označbe in opremo občinskih
redarjev ter vsebino in način vodenja evidenc.
Zakon o občinskem redarstvu je organizacijski predpis, toda zaradi prehodne določbe v Zakonu o
varstvu javnega reda in miru, ki je bil sprejet junija 2006, so z uveljavitvijo ZORED občinski redarji dobili
pooblastila tudi na področju javnega reda in miru. Nove naloge, ki jih poleg policije lahko opravljajo tudi
občinski redarji, se nanašajo na nespodobno vedenje na javnem kraju, beračenje na javnem kraju,
uporabo nevarnih predmetov, vandalizem, pisanje po objektih, nedostojno vedenje do uradne osebe,
zaseg predmetov, poškodovanje uradnega napisa, pisanje po objektih, divje kampiranje, uporabo živali
za zastraševanje drugih oseb.
Preden pa bodo občinski redarji lahko začeli izvajati omenjena pooblastila, pa morata biti izpolnjena dva
pogoja, in sicer, občinski svet mora sprejeti občinski program varnosti najpozneje v dveh letih od dneva
uveljavitve ZORED in občinski redarji morajo opraviti program usposabljanja in preizkus znanja.
Po delnih statističnih podatkih tako ugotavljamo, da je bilo največ prekrškov storjenih na naslednjih
lokacijah:
1. Novi trg (ploščad)
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2.
3.
4.
5.

Rozmanova ulica
Glavni trg
Šmihel
Šmihelska cesta

Največkrat so bila kršena sledeča zakonska določila oz. predpisi:
1. OCP MONM (kjer je določeno,da se parkirnina plačuje, je treba parkirnino plačati na
predpisan način)
2. ZVCP-1 (na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik označiti čas prihoda na
vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati)
3. ZVCP-1 (ustavitev in parkiranje je prepovedano: na kolesarski stezi, kolesarki poti,
pločniku, pešpoti, kolesarskem pasu ali na tirnicah. Če je s predpisano prometno
signalizacijo dovoljeno parkiranje na pločniku, mora biti za pešce zagotovljen najmanj
1,60 m širok del pločnika, ki ne sme mejiti na vozišče)
4. ZVCP-1 (ustavitev in parkiranje je prepovedano: na označenem parkirnem prostoru za
invalide oziroma invalidke (v nadaljnjem besedilu: invalide), razen za osebe iz četrtega
odstavka 53. člena tega zakona;)
5. ZVCP-1 (ustavitev in parkiranje je prepovedano: na vseh prometnih in drugih javnih
površinah, ki niso namenjene prometu tovrstnih vozil;)
Statistika:
Število
Število
Število
Število
Število
Število

izdanih obvestil o prekršku
izdanih odredb o odstranitvi vozil
izdanih plačilnih nalogov
predlogov za izterjavo denarne kazni
izterjanih denarnih kazni
neizterjanih kazni na DURS

4386
363
4547
576
1046
96

Statistika:
Število
Število
Število
Število
Število
Število
Število
Število

vloženih zahtev za sodno varstvo
odstopljenih zahtev okrajnemu sodišču
izdanih sklepov
izdanih odločb
izdanih dopisov pravnih osebam o pos. podatkov
rešenih zahtev za sodno varstvo
odstopljenih zadev pristojnim organom
poslanih sodb sodišč strankam

625
577
68
261
305
68
119
124

11.2 Občinska inšpekcija
Občinski inšpektor je obravnaval predvsem kršitve na področju neurejenega priključevanja stavb, na
katerih nastajajo komunalne odpadne vode, na javno kanalizacijo, posegov na občinske ceste in
izvajanje plakatiranja dovoljenih plakatnih mest.
Statistika:
Število
Število
Število
Število
Število
Število

prijav
terenskih ogledov
dopisov strankam in drugim organom
vabil na zaslišanje
zapisnikov o zaslišanju
odločb

191
53
180
112
90
128
70

Število sklepov
Število pritožb zoper odločbe in sklepe
Število odstopljenih zadev pristojnim organom
Število rešenih spisov
Število plačilnih nalogov
Število kontrolnih pregledov
Število opozoril o prekršku
Število zahtev za sodno varstvo zoper plačilne naloge
Število predlogov okrajnemu sodišču
Število predlogov davčnem uradu
Število plačanih glob

76
14
29
37
9
38
16
6
8
9
4

Pripravili:
Oddelki in službe občinske uprave
Mestne občine Novo mesto
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