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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 1), 96. in 98. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000 ,79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 – ZDT - B) in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB 1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na predlog župana na …. seji, dne ……………… sprejel

ODLOK
o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun Mestne občine Novo mesto za leto 2006.
2. člen
Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki izkazani v Zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2006
so bili realizirani v naslednji višini:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
- prihodke v višini

+ 9.056.987.886 SIT

- odhodke v višini

- 8.839.283.909 SIT

- proračunski presežek

+217.703.977 SIT

b) v računu finančnih terjatev in naložb
- prejeta vračila danih posojil

+ 44.693.382 SIT

- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

- 32.261.952 SIT

Zmanjšanje sredstev na računih

+ 12.431.430 SIT

c) v računu financiranja
- odplačilo dolga

- 64.030.292 SIT

č) rekapitulacija
- bilanca prihodkov in odhodkov

+217.703.977 SIT

- račun finančnih terjatev in naložb

+ 12.431.430 SIT

- račun financiranja

- 64.030.292 SIT

- povečanje sredstev na računih

+ 166.105.115 SIT

Sestavni del Zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2006 so izkazi in obrazložitve zaključnega
računa proračuna.

3. člen
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Zaključni račun Mestne občine Novo mesto za leto 2006 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.: 007-4/2007-1100
Novo mesto, april 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojz Muhič, dipl. ekon.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina

70
71
72
73
74

40
41
42
43

NAZIV

REALIZIRANI

SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

PRORAČUN 2005

PRORAČUN 2006

PRORAČUN 2006

PRORAČUN 2006

Indeks

Indeks

real/spr.p. real/vel.pr.

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Krajevne skupnosti (70+71+74)

6.868.756.599 9.229.400.000 9.229.400.000 9.056.987.886
5.053.943.020
5.215.000.000
5.215.000.000
5.305.925.703
421.444.786
1.314.900.000
1.314.900.000
897.386.018
539.412.840
863.000.000
863.000.000
1.298.405.075
700.000
3.000.000
668.483.019
1.796.500.000
1.796.500.000
1.466.825.270
184.772.933
40.000.000
40.000.000
85.445.821

98,1
101,7
68,2
150,5

98,1
101,7
68,2
150,5

81,6
213,6

81,6
213,6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Krajevne skupnosti (40+41+42)

6.688.232.418 9.550.500.000 9.548.400.000 8.839.283.909
1.167.482.054
1.471.530.000
1.699.989.431
1.609.581.959
2.601.987.486
2.893.570.000
2.993.646.582
2.944.117.933
2.305.990.392
4.760.600.000
4.368.415.710
3.814.686.778
442.665.845
384.800.000
446.348.277
399.773.720
170.106.641
40.000.000
40.000.000
71.123.520

92,6
109,4
101,7
80,1
103,9
177,8

92,6
94,7
98,3
87,3
89,6
177,8

-67,8

-68,2

41,4
41,4

41,4
41,4

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČ.PRIMANJKLJAJ) - KRAJEVNE SK.

180.524.181

-321.100.000

-319.000.000

217.703.977

14.666.292

0

0

14.322.301

34.336.106
34.336.106

108.000.000
108.000.000

108.000.000
108.000.000

44.693.382
44.693.382

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil

6

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila in povečanje kapital.deležev

66.309.772
66.309.772

30.200.000
30.200.000

32.300.000
32.300.000

32.261.952
32.261.952

106,8
106,8

99,9
99,9

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
DELEŽEV

-31.973.666

77.800.000

75.700.000

12.431.430

16,0

16,4

0

300.000.000
300.000.000

300.000.000
300.000.000

0

74.712.110
74.712.110

56.700.000
56.700.000

56.700.000
56.700.000

64.030.292
64.030.292

112,9
112,9

112,9
112,9

-74.712.110

243.300.000

243.300.000

-64.030.292

-26,3

-26,3

73.838.405

0

0

166.105.115

14.666.292

0

0

14.322.301

C. RAČUN FINANCIRANJA

50

VII. ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA
Odplačila dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

Č. POVEČANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.)

Č. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+IX.) KRAJEVNE SKUPNOSTI

7

1. Uvod
Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2006 (Uradni list RS, št. 107/05) je bil sprejet na 18. seji
občinskega sveta dne 23.12.2004. S sprejetjem proračuna so bila zagotovljena sredstva in
vzpostavljeni pogoji za nemoteno financiranje tekočih nalog in investicijskih projektov v letu 2006.
V začetku leta 2006 je Občinski svet na 26. seji dne 9.3.2006 sprejel Odlok o spremembi odloka o
proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006 (Uradni list RS, št. 32/06). Spremembe odloka so
narekovale drugačne ekonomske pogoje poslovanja na makro in mikro ravni, ravno tako pa tudi
realizacija proračuna za leto 2005, ki je postavljala temelje za nadaljnje delo.
Na 29. seji občinskega sveta, dne 29.6.2006 je Občinski svet sprejel nov predlog Odloka o spremembi
odloka o proračunu Mestne občine novo mesto za leto 2006 (Uradni list RS, št. 72/06).
Predlog proračuna za leto 2006 je bil pripravljen na podlagi določb prvega odstavka 148. člena Ustave
RS (Uradni list RS, št. 33/91 - I, 42/97, 66/00 in 24/03), ki zahteva, da so vsi prihodki in odhodki
lokalnih skupnosti vključno s krajevnimi skupnostmi zajeti v njihovih proračunih (integralnost
proračuna). To izhodišče je skupaj z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000 ,79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 –
ZDT - B) predstavljalo temelj za planiranje prihodkov Mestne občine Novo mesto za leto 2006.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2006 je sestavljen iz treh delov.
1.del je zaključni račun pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in
občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih
in posrednih uporabnikov proračuna.
2. del je poročilo o delu Občinske uprave Mestne občine Novo mesto – Poslovno poročilo za leto
2006. Vsebina poročila se nanaša na posamezne oddelke in službe občinske uprave in se smiselno
dopolnjuje z obrazložitvijo realizacije finančnih načrtov porabnikov po posameznih področjih.
3. del zajema Poročilo o delu krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto v letu 2006. Vsaka
krajevna skupnost je pripravila poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter poročilo o realizaciji
finančnega načrta.
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Vsebina zaključnega računa proračuna je predpisana z Navodilom o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07).
V skladu z navodilom je zaključni račun proračuna sestavljen iz:

Splošnega dela (4.člen), ki obsega
-

bilanco prihodkov in odhodkov,

-

račun finančnih terjatev in naložb,

-

račun financiranja,

Posebnega dela (4.člen), ki obsega
-

realizirane finančne načrte neposrednih uporabnikov in

Obrazložitve zaključnega računa proračuna (6.člen), ki obsega
-

obrazložitev splošnega dela,

-

obrazložitev posebnega dela,

-

obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov,

-

obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

Navodilo predpisuje tudi vsebino obrazložitev splošnega in posebnega dela zaključnega računa
proračuna. Obrazložitev splošnega dela proračuna je opredeljena v 7. členu, obrazložitev posebnega
dela proračuna pa v 8. in 9. členu navodila. Ob tem je potrebno opozoriti na določbe metodologije v
zvezi s posebnim delom zaključnega računa, ki ga sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih
uporabnikov in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. Za Mestno občino Novo mesto to pomeni, da
morajo biti zaključnemu računu priloženi tudi realizirani finančni načrti krajevnih skupnosti. Vsebina
zaključnega računa v nadaljevanju sledi po točkah, ki so opredeljene v posameznem členu navodila.

2. Splošni del zaključnega računa
Splošni del proračuna je sestavljen iz izkazov: bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja.

Pri izdelavi naštetih računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna v letu 2006 so bili upoštevani
naslednji predpisi:
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• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000 ,79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 –
ZDT - B) ,
• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02),
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04,
117/05, 138/06),
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04),
• Pravilnik o o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev Uradni list RS, št. 45/05),
• Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06),
• Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006 (Uradni list RS, št. 107/05),
• Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006 (Uradni list RS, št.
32/06),
•

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine novo mesto za leto 2006 (Uradni list RS,
št. 72/06).

Prihodki in odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na
dvomestne, trimestne in štirimestne konte, v realizaciji finančnih načrtov pa na šest mestne konte.
Določbe 24. člena Zakona o financiranju občin zavezujejo Vlado RS, da do 30. septembra tekočega
leta obvesti občine, na osnovi izračuna primerne porabe, o dopolnjenih zneskih finančne izravnave za
tekoče leto in določi zneske finančne izravnave za prihodnje proračunsko leto.

Ministrstvo za finance je z dopisom dne 13.12.2005 seznanilo občine z izračunom primerne porabe in
zneskov finančne izravnave za leto 2006. S sprejemom državnega proračuna pa je državni zbor, v
Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007, določil tudi znesek primerne porabe na
prebivalca v Republiki Sloveniji za leto 2006 v višini 103.638 SIT.
Primerna poraba je znesek sredstev na prebivalca v RS, ki ga določi Državni zbor ob sprejemu
državnega proračuna za posamezno proračunsko leto. Ta znesek se korigira s štirimi kriteriji in sicer: z
razmerjem površine, dolžine lokalnih cest in številom prebivalcev mlajših od 15 let ter starejših od 65
let v posamezni občini, nato pa se pomnoži s številom prebivalcev v posamezni občini.
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina
Podsk.

REALIZIRANI

SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

Naziv konta

PRORAČUN 2005

PRORAČUN 2006

PRORAČUN 2006

PRORAČUN 2006

6/4

6/5

2

3

4

5

6

7

8

Konto
1
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

70 DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)

6.868.756.599 9.229.400.000 9.229.400.000 9.056.987.886

Indeks Indeks

98,1

98,1

5.053.943.020 5.215.000.000 5.215.000.000 5.305.925.703 101,7 101,7

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7000 Dohodnina

3.567.793.484 3.803.000.000 3.803.000.000 3.899.729.502 102,5 102,5
3.567.793.484
3.803.000.000
3.803.000.000
3.899.729.502 102,5 102,5

703
7030
7032
7033

1.119.855.780 1.097.000.000 1.097.000.000 1.056.390.549
859.891.514
888.000.000
888.000.000
819.745.244
55.171.871
34.000.000
34.000.000
14.488.605

DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na
finančno premoženje

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
7100 Prih. od udeležbe na dobičku in dividend
ter presežkov prihodkov nad odhodki
7102 Prihodki od obresti

204.792.395

175.000.000

175.000.000

366.293.756
18.838.804
347.454.952

315.000.000
20.000.000
295.000.000

315.000.000
20.000.000
295.000.000

222.156.700

96,3
92,3
42,6

96,3
92,3
42,6

126,9

126,9

349.805.652 111,0 111,0
6.871.984
34,4
34,4
342.933.668 116,2 116,2

606.217.719 1.314.900.000 1.314.900.000

897.386.018

68,2

68,2

108.455.132
14.509.917

365.000.000
200.000.000

365.000.000
200.000.000

225.253.044
114.566.792

61,7
57,3

61,7
57,3

5.052.264

9.000.000

9.000.000

4.810.636

53,5

53,5
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7103 Prihodki od premoženja

88.892.951

156.000.000

156.000.000

105.875.616

67,9

67,9

711 TAKSE IN PRISTOJBINE
7111 Upravne takse in pristojbine

8.161.312
8.161.312

10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

7.253.568
7.253.568

72,5
72,5

72,5
72,5

712 DENARNE KAZNI
7120 Denarne kazni

45.879.547
45.879.547

52.000.000
52.000.000

52.000.000
52.000.000

40.105.628
40.105.628

77,1
77,1

77,1
77,1

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

70.471.486
70.471.486

82.700.000
82.700.000

82.700.000
82.700.000

373.250.242
373.250.242

805.200.000
805.200.000

805.200.000
805.200.000

539.412.840

863.000.000

863.000.000 1.298.405.075 150,5 150,5

13.083.216
13.083.216

23.000.000
23.000.000

526.329.624

840.000.000

526.329.624

840.000.000

840.000.000

1.286.719.942

700.000

0

0

3.000.000

700.000
700.000

0

0

3.000.000
3.000.000

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
7141 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
7300 Prejete donacije in darila od domačih prav.o.

23.000.000
23.000.000

107.178.601 129,6 129,6
107.178.601 129,6 129,6
517.595.178
517.595.178

11.685.133
11.685.133

64,3
64,3

50,8
50,8

64,3
64,3

50,8
50,8

840.000.000 1.286.719.942 153,2 153,2
153,2

153,2

84,5

84,5

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 TRANSFERNI PRIHODKI(740)

668.483.019 1.836.500.000 1.836.500.000 1.552.271.091
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740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
7401 Prejeta sredstva iz proračunov krajevn.skupnosti

668.483.019 1.836.500.000 1.836.500.000 1.543.592.783
668.483.019
1.796.500.000
1.796.500.000
1.136.450.449
321.696.513
40.000.000
40.000.000
85.445.821

84,1
63,3

84,1
63,3

213,6

213,6

92,6

92,6

1.167.482.054 1.471.530.000 1.699.989.431 1.609.581.959 109,4

94,7

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
7417 Prejeta sredstva iz drž.proračuna - iz sredstev
drugih evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
400
4000
4001
4002
4003
4004
4009

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zavarov.
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

8.678.308
8.678.308
6.688.232.418 9.550.500.000 9.548.400.000 8.839.283.909

421.553.801
372.986.262
13.746.500
26.847.885
7.110.049
100.231
762.874

441.500.000
387.000.000
14.300.000
27.450.000
8.000.000

438.203.000
383.012.700
14.576.000
26.350.000
9.200.300

435.061.563
380.511.125
14.461.986
26.102.580
9.200.293

98,5
98,3
101,1
95,1
115,0

99,3
99,3
99,2
99,1
100,0

4.750.000

5.064.000

4.785.580

100,7

94,5

69.313.762
33.404.732

73.700.000
35.700.000

73.700.000
35.700.000

70.723.657
34.679.785

96,0
97,1

96,0
97,1

27.759.540
234.919
391.531
7.523.041

28.400.000
600.000
600.000
8.400.000

28.400.000
600.000
600.000
8.400.000

27.670.023
244.667
498.661
7.630.522

97,4
40,8
83,1
90,8

97,4
40,8
83,1
90,8

890.330.000 1.126.121.452 1.056.922.197 118,7
120.430.000
121.770.322
118.601.451
98,5

93,9
97,4

623.409.066
94.927.530
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4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029

Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnina
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4031 Plačila obresti od kreditov-poslov. bankam
4032 Plačila obresti od kreditov-drugim fin.instituc.
409 REZERVE
4090 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

4.554.795
159.130.352
9.215.208
4.303.131
149.900.207
5.083.966
2.700.726
22.746.378
170.846.771

4.600.000
171.150.000
8.280.000
5.400.000
285.590.000
8.010.000
3.000.000
21.800.000
262.070.000

7.325.508
173.783.356
8.332.668
6.155.252
516.800.401
6.534.801
1.854.844
21.800.000
261.764.300

7.263.269
173.597.486
8.062.072
5.204.451
508.347.039
5.123.030
646.390
19.215.447
210.861.561

157,9
101,4
97,4
96,4
178,0
64,0
21,5
88,1
80,5

99,2
99,9
96,8
84,6
98,4
78,4
34,8
88,1
80,6

53.205.426
53.205.426

56.000.000
56.000.000

56.000.000
56.000.000

40.944.542
40.944.542

73,1
73,1

73,1
73,1

0

10.000.000
5.000.000
5.000.000

5.964.979
964.979
5.000.000

5.930.000
930.000
5.000.000

59,3
18,6
100,0

99,4
96,4
100,0

2.601.987.486 2.893.570.000 2.993.646.582 2.944.117.933 101,7

98,3

410 SUBVENCIJE
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjet.in zasebnikom

187.483.721
96.652.747
90.830.975

214.550.000
118.600.000
95.950.000

218.582.000
124.567.000
94.015.000

217.436.115 101,3
124.566.858 105,0
92.869.257
96,8

99,5
100,0
98,8

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
4110 Transferi nezaposlenim
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom

269.971.137

338.450.000

352.766.007

334.899.153

99,0

94,9

491.806
822.650
268.656.681

500.000
20.000.000
4.700.000
313.250.000

510.000
16.590.721
3.001.000
332.664.286

506.618
16.590.721
3.000.120
314.801.694

101,3
83,0
63,8
100,5

99,3
100,0
100,0
94,6

64.134.057

99.250.000

157.920.350

150.438.411 151,6

95,3

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
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in ustanovam
413
4130
4131
4132
4133
4135

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Tekoči transferi drugim ravnem države
Tekoči transferi v sklade socialnega zavar.
Tekoči transferi v druge javne sklade in agen.
Tekoči transf.v javne zavode in druge izvaj.
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih sllužb

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije, projektna dokumentacija, nadzor
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.
OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI
4310 Investicijski transferi neprofit.org.in ustanovam
4311 Inv.transferi jav.podj.in družbam, ki so v lasti
države ali občin
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
4320 Investicijski transferi občinam

64.134.057

99.250.000

151,6

95,3

2.080.398.570 2.241.320.000 2.264.378.225 2.241.344.253 100,0
29.818.776
27.600.000
48.247.000
43.204.860 156,5
80.180.123
79.900.000
102.985.000
102.064.273 127,7
47.780.605
46.900.000
58.066.526
50.019.595 106,7
1.922.619.066
2.084.920.000
2.053.625.699
2.045.355.525
98,1
2.000.000
1.454.000
700.000
35,0

99,0
89,5
99,1
86,1
99,6
48,1

2.476.097.033 4.800.600.000 4.408.415.710 3.885.810.298

80,9

88,1

2.476.097.033 4.800.600.000 4.408.415.710 3.885.810.298

80,9

88,1

358,9
29,0
235,5

34.348.055
6.957.410
88.800.483

2.500.000
13.000.000
54.150.000

1.604.807.147
560.240.210
74.800.897
106.142.830

157.920.350

150.438.411

3.510.700.000
606.700.000
351.650.000
261.900.000

9.047.300
3.775.000
129.036.870
130.000
3.031.518.235
632.004.494
342.074.600
260.829.211

8.973.588
3.774.237
127.536.350
129.684
2.758.651.003
511.139.136
277.484.443
198.121.857

78,6
84,2
78,9
75,6

99,2
100,0
98,8
99,8
91,0
80,9
81,1
76,0

442.665.845

384.800.000

446.348.277

399.773.720 103,9

89,6

10.112.434
3.449.090
6.663.343

3.400.000

1.348.200

1.301.478

38,3

96,5

3.000.000

1.000.000

953.325

31,8

95,3

400.000

348.200

348.152

87,0

100,0

432.553.412

381.400.000

445.000.077

398.472.242 104,5

89,5

348.746.712

330.700.000

293.390.000

252.795.834

76,4

86,2
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4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

14.238.560
69.568.140

10.000.000
40.700.000

22.545.063
129.065.014

180.524.181

-321.100.000

-319.000.000

22.545.063
123.131.345

225,5
302,5

100,0
95,4

217.703.977 -67,8 -68,2
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina
Podsk.
Konto
1

SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

Naziv konta

REALIZIRANI
PRORAČUN
2005

PRORAČUN 2006

PRORAČUN 2006

PRORAČUN 2006

6/4

6/5

2

3

4

5

6

7

8

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)

Indeks Indeks

34.336.106

108.000.000

108.000.000

44.693.382

41,4

41,4

34.336.106

108.000.000

108.000.000

44.693.382

41,4

41,4

34.336.106
29.746.514
4.589.593

33.000.000
29.000.000
4.000.000

33.000.000
29.000.000
4.000.000

22.104.382
19.994.452
2.109.931

67,0
68,9
52,7

67,0
68,9
52,7

0

75.000.000
75.000.000

75.000.000
75.000.000

22.589.000
22.589.000

30,1
30,1

30,1
30,1

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

66.309.772

30.200.000

32.300.000

32.261.952 106,8

99,9

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

66.309.772

30.200.000

32.300.000

32.261.952 106,8

99,9

440 DANA POSOJILA
4409 Plačila zapadlih poroštev

11.414.340
11.414.340

0

0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

54.895.432

30.200.000

32.300.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov
7504 Prejeta vračila danih pos.od privat.podj.in z.
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih
kapitalskih deležev

0

32.261.952 106,8

99,9

17

Povečanje kapitalskih deležev v javnih
4410 podjetjih
4412 Povečanje kapitalskih deležev v priv.podjetjih

2.890.000
52.005.432

30.200.000

32.300.000

32.261.952

106,8

99,9

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

-31.973.666

77.800.000

75.700.000

12.431.430

16,0

16,4

VII. SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL)
(I.+IV.) - (II.+V.)

148.550.515

-243.300.000

-243.300.000

230.135.407 -94,6 -94,6
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RAČUN FINANCIRANJA
Skupina
Podsk.

REALIZIRANI

SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

Indeks

Indeks

Naziv konta

PRORAČUN 2005

PRORAČUN 2006

PRORAČUN 2006

PRORAČUN 2006

6/4

6/5

2

3

4

5

6

7

8

Konto
1

VIII. ZADOLŽEVANJE (50)

0

300.000.000

300.000.000

0

50 ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

300.000.000

300.000.000

0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

0

300.000.000
300.000.000

300.000.000
300.000.000

0

IX. ODPLAČILO DOLGA (55)

74.712.110

56.700.000

56.700.000

64.030.292 112,9 112,9

55 ODPLAČILA DOLGA (550+551)

74.712.110

56.700.000

56.700.000

64.030.292 112,9 112,9

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

74.712.110
74.712.110

56.700.000
56.700.000

56.700.000
56.700.000

64.030.292 112,9 112,9
64.030.292 112,9 112,9

-74.712.110

243.300.000

243.300.000

-64.030.292

73.838.405

0

0

166.105.115

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.IX.)
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.-X.)

85,7 -26,3
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POROČILO O IZDATKIH PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
SPREJETI
PRORAČUN
2006
JAVNA UPRAVA

VELJAVNI
PRORAČUN
2006

REALIZIRANI
PRORAČUN
2006

1.059.300.000 1.057.144.979 1.031.623.860

Indeks
real./sprej.p

Indeks
real/velj.p

97,4

97,6

- tekoči odhodki - plače in drugi izdatki zaposlenim

441.500.000

438.203.000

567.462.149

128,5

129,5

- ostali tekoči odhodki in transferi

586.800.000

599.459.400

444.961.178

75,8

74,2

- investicijski odhodki in transferi

26.000.000

18.517.600

18.270.533

70,3

98,7

5.000.000

964.979

930.000

18,6

96,4

- rezerve (splošna proračunska rezervacija)
OBRAMBA (022 Civilna zaščita)

11.900.000

11.845.187

11.808.206

99,2

99,7

- tekoči odhodki in transferi

4.700.000

6.430.495

11.808.206

251,2

183,6

- investicijski odhodki in transferi

7.200.000

5.414.692

214.200.000

214.254.813

212.775.170

99,3

99,3

198.950.000

197.246.250

197.741.566

99,4

100,3

15.250.000

17.008.563

15.033.604

98,6

88,4

2.142.700.000 2.141.658.402 1.984.138.607

92,6

92,6

JAVNI RED IN VARNOST (032 Protipožarna varnost)
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in transferi
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi

97.000.000

97.000.000

95.874.238

98,8

98,8

97.000.000

97.000.000

95.874.238

98,8

98,8

1.574.900.000 1.574.400.000 1.448.571.389

92,0

92,0

043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
(toplovodi, plinovodi)
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
045 Promet (cestni promet)
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
047 Druge gospodarske dejavnosti (turizem, gostinstvo)
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
Ostale gospodarske dejavnosti (drobno gospodarstvo,
pokopališča, vzdrževanje ulic, zelenic, parkov in drugo)

288.300.000

505.632.519

904.455.059

313,7

178,9

1.286.600.000

1.068.767.481

544.116.331

42,3

50,9

39.500.000

39.528.402

39.528.401

100,1

100,0

37.500.000

39.528.402

39.528.401

105,4

100,0

2.000.000
431.300.000

430.730.000

400.164.578
92,8

92,9
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- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
VARSTVO OKOLJA
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
052 Ravnanje z odpadno vodo
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
Ostale dejavnosti
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
061 Stanovanjska dejavnost
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in
razvoja
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
063 Oskrba z vodo
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
Ostale dejavnosti
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
ZDRAVSTVO
- tekoči odhodki in transferi (mrliško ogledna služba in
druge zdravstvene storitve)
- investicijski odhodki in transferi
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ,

86.000.000

90.621.400

329.041.058

345.300.000

340.108.600

382,6

363,1

71.123.520

20,6

20,9

1.743.500.000 1.707.258.000 1.537.908.312

88,2

90,1

1.199.900.000 1.237.273.000 1.234.309.293

102,9

99,8

78.400.000

88.059.000

81.024.204

103,3

92,0

1.121.500.000

1.149.214.000

1.153.285.090

102,8

100,4

539.500.000

465.885.000

260.572.668

48,3

55,9

40.000.000

41.100.000

499.500.000

424.785.000

260.572.668

52,2

61,3

4.100.000

4.100.000

43.026.351

1.049,4

1.049,4

4.100.000

4.100.000

43.026.351

1.049,4

1.049,4

988.900.000 1.026.212.000

744.595.448

75,3

72,6

26.400.000

26.400.000

22.619.115

85,7

85,7

24.900.000

24.790.000

22.619.115

90,8

91,2

1.500.000

1.610.000

813.500.000

816.500.000

584.258.128

71,8

71,6

29.350.000

28.570.000

233.125.844

794,3

816,0

784.150.000

787.930.000

351.132.284

44,8

44,6

30.000.000

60.310.000

30.718.562

102,4

50,9

10.000.000

12.310.000

12.307.536

123,1

100,0

20.000.000

48.000.000

18.411.026

92,1

38,4

119.000.000

123.002.000

106.999.643

89,9

87,0

112.000.000

116.241.000

106.999.643

95,5

92,0

7.000.000

6.761.000

22.700.000
13.700.000

16.700.000
16.700.000

15.264.955

67,2

91,4

15.264.955

111,4

91,4

9.000.000
1.483.500.000 1.423.226.619 1.403.104.693

94,6

98,6
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DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi

343.800.000

359.726.619

359.726.618

104,6

100,0

160.300.000

191.992.304

206.636.936

128,9

107,6

183.500.000

167.734.315

153.089.682

83,4

91,3

1.006.500.000

930.039.605

920.640.838

91,5

99,0

396.000.000

372.855.329

408.689.410

103,2

109,6

610.500.000
133.200.000

557.184.276
133.460.395

511.951.429
122.737.237

83,9

91,9

92,1

92,0

122.737.237

94,8

95,2

IZOBRAŽEVANJE

1.665.000.000 1.699.844.206 1.666.749.277

100,1

98,1

091 Predšolska vzgoja

1.096.000.000 1.130.844.206 1.127.864.415

102,9

99,7

103,6

99,8

082 Kulturne dejavnosti
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
Ostale dejavnosti (radio, televizija, založništvo,
neprofitne organizacije, društva in drugo)
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi

- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
091 Osnovnošolsko izobraževanje
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi
Ostale dejavnosti
- tekoči odhodki in transferi
- investicijski odhodki in
transferi

129.500.000

128.860.395

3.700.000

4.600.000

996.000.000

1.034.344.206

1.032.116.539

100.000.000

96.500.000

95.747.876

95,7

99,2

313.000.000

318.311.184

305.308.369

97,5

95,9

181.000.000

183.311.184

182.532.700

100,8

99,6

132.000.000

135.000.000

122.775.670

93,0

90,9

256.000.000

250.688.816

233.576.493

91,2

93,2

232.500.000

227.284.556

216.111.679

93,0

95,1

23.500.000

23.404.260

17.464.814

74,3

74,6

305.700.000
298.500.000

339.255.794
332.031.594

327.607.625

107,2

96,6

320.383.611

107,3

96,5

- investicijski odhodki in transferi

2.200.000

2.224.200

2.224.014

101,1

100,0

- rezerve (proračunska rezerva)

5.000.000

5.000.000

5.000.000

100,0

100,0

9.637.400.000 9.637.400.000 8.935.576.153

92,7

92,7

SOCIALNA VARNOST
- tekoči odhodki in transferi (socialno varstvo in prispevki za zdravstveno
varstvo občanov)

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (od 01 do 10):
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3. Posebni del zaključnega računa
Realizacija prihodkov oziroma prejemkov
Prihodki oziroma prejemki proračuna Mestne občine Novo mesto skupaj s prihodki oziroma prejemki krajevnih
skupnosti so bili v letu 2006 realizirani v višini 9.101.681.268 SIT, kar predstavlja 94,4% načrtovanih prihodkov
oziroma prejemkov za leto 2006.
Realizacija odhodkov oziroma izdatkov
Odhodki oziroma izdatki so bili realizirani skupaj z odhodki oz. izdatki krajevnih skupnosti v višini 8.935.576.153
SIT ali 92,7% načrtovanih odhodkov oziroma izdatkov v letu 2006.
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REALIZACIJA PRIHODKOV
Zap.
št.

Konto

Vrsta prihodkov

SPREJETI
PRORAČUN 2006

VELJAVNI
PRORAČUN 2006

Strukt.
v%

REALIZIRANI
PRORAČUN 2006

Strukt.
v%

Indeks
real./vel.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IZVIRNI PRIHODKI OBČINE po 21. in 22.členu
ZFO

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
2.

7000
7032
7044
7033
7111
7044
7030
7030
7047
7047
7120
7047
7047
7120
7400
7103
7047
7047
7400
7400

Dohodnina
Davek na dediščine in darila
Davek na dobitke od iger na srečo
Davek na promet nepremičnin
Upravne takse
Posebna taksa na uporabo igr.avtomatov zunaj igralnic
Davek od premoženja
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Turistična krajevna taksa
Komunalne takse
Globe
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
Odškodnina za sprem.namembnosti kmetijskih zemljišč
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
Požarna taksa
Konces. dajatve za prirejanje posebnih iger na srečo
Komunalne takse - obremenjevanje vode
Komunalne takse - odpadki
Ostali prihodki po 22. členu ZFO
POKRIVANJE IZPADA DOHODNINE

5.510.000.000

5.510.000.000

57,2

5.586.064.928

61,4

101,4

3.803.000.000
34.000.000
18.000.000
175.000.000
10.000.000
2.000.000
39.000.000
849.000.000
30.000.000
13.000.000
40.000.000
5.000.000

3.803.000.000
34.000.000
18.000.000
175.000.000
10.000.000
2.000.000
39.000.000
849.000.000
30.000.000
13.000.000
40.000.000
5.000.000

39,5
0,4
0,2
1,8
0,1
0,0
0,4
8,8
0,3
0,1
0,4
0,1

3.899.729.502
14.488.605
6.869.564
222.156.700
7.253.568

42,8
0,2
0,1
2,4
0,1

102,5
42,6
38,2
126,9
72,5

36.780.223
782.965.021
30.097.446
32.964.085
29.127.674
4.249.499

0,4
8,6
0,3
0,4
0,3
0,0

94,3
92,2
100,3
253,6
72,8
85,0

12.000.000
35.000.000
10.000.000
160.000.000
87.000.000
188.000.000

12.000.000
35.000.000
10.000.000
160.000.000
87.000.000
188.000.000

0,1
0,4
0,1
1,7
0,9
2,0

9.025.954
32.073.255
6.308.775
144.362.770
131.262.288
196.350.000

0,1
0,4
0,1
1,6
1,4
2,2

75,2
91,6
63,1
90,2
150,9
104,4

3.

LASTNI PRIHODKI OBČINE

3.726.200.000

3.726.200.000

38,7

3.382.771.676

37,2

90,8

3.1.
3.1.1.

Prihodki od premoženja
Prihodki od stavbnih zemljišč

1.323.000.000
994.000.000

1.323.000.000
994.000.000

13,7
10,3

1.597.164.621
1.421.930.613

17,5
15,6

120,7
143,1

37.000.000
850.000.000
32.000.000
75.000.000

37.000.000
850.000.000
32.000.000
75.000.000

0,4
8,8
0,3
0,8

28.143.001
1.338.878.121
32.320.490
22.589.000

0,3
14,7
0,4
0,2

76,1
157,5
101,0
30,1

97.000.000

97.000.000

1,0

41.002.794

0,5

42,3

3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.5.
3.1.2.

7103
72
7103
7513

Najemnine od stavbnih zemljišč
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Prihodki od parkirne hiše
Prihodki od prodaje finančnega premoženja
Prihodki s stanovanjskega področja
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3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.3.
3.1.4.

7200
7200
7103
7500,
7102

7504,
7102

Kupnine od prodanih stanovanj (občina)
Kupnine od prodanih stanovanj (Zarja)
Prihodki od upravljanja s stanovanji (Zarja)

8.000.000
5.000.000
50.000.000

8.000.000
5.000.000
50.000.000

0,1
0,1
0,5

5.865.773
5.819.360
6.983.355

0,1
0,1
0,1

73,3
116,4
14,0

Anuitete od stanovanjskih posojil

34.000.000

34.000.000

0,4

22.334.307

0,2

65,7

Prihodki od posojil podjetnikom in obrtnikom
Prihodki najemnin poslovnih prostorov

5.000.000
11.000.000

5.000.000
11.000.000

0,1
0,1

2.157.202
14.265.421

0,0
0,2

43,1
129,7

6.000.000
5.000.000

6.000.000
5.000.000

0,1
0,1

7.069.839
7.195.582

0,1
0,1

11.000.000
100.000.000
5.000.000
100.000.000

11.000.000
100.000.000
5.000.000
100.000.000

0,1
1,0
0,1
1,0

17.808.591

0,2

117,8
143,9
161,9

100.000.000

1,1

100,0

3.1.4.1.
3.1.4.2.

7103
7103

Prihodki najemnin poslovnih prostorov (občina)
Prihodki od upravljanja s poslovnimi prostori (Zarja)

3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

7103
7100
7103
7100

Prihodki od podeljenih koncesij
JP Komunala - drugi viri
Sofinanciranje priprave energetskih zasnov
JP Cerod - drugi viri

Zap.

Konto

Vrsta prihodkov

št.
1

2

3.2.
3.2.1.

3

Drugi prihodki
Komunalni prispevek

3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.1.5.
3.2.1.6.
3.2.1.7.
3.2.1.8.
3.2.1.9.
3.2.1.11.
3.2.1.12.

7141
7141
7141
7141
7141
7141
7141
7141
7141
7141
7141

Komunalni prispevek - ZN Livada
Komunalni prispevek - ZN Otočec
Komunalni prispevek - UN Bršljin
Komunalni prispevek - ZN Podbreznik
Komunalni prispvek - ZN Adria
Prispevek v območjih urejanja s PIN - drugo
Prispevek izven območij urejanja s PIN
Komunalni prispevek - UN Portoval
Komunalni prispvek - ZN Župnca
Komunalni prispevek - LN Zalog
Komunalni prispevek - Nadomestna gospodarska cona

3.2.2.
3.2.3.
3.2.5.

7130
7141
7102

Prihodki od lokacijske dokumentacije
Prihodki za oskrbnino v domovih
Prihodki od obresti

REALIZIRANI

PRORAČUN

Strukt.

REALIZIRANI

Strukt.

Indeks

PRORAČUN 2005

2006

v%

PRORAČUN 2006

v%

real./plan

5

6

7

8

9

4

829.700.000
733.000.000

829.700.000
733.000.000

8,6
7,6

533.510.354
421.450.376

5,9
4,6

64,3
57,5

120.000.000
45.000.000
40.000.000
200.000.000
67.000.000
20.000.000
240.000.000

120.000.000
45.000.000
40.000.000
200.000.000
67.000.000
20.000.000
240.000.000

1,2
0,5
0,4
2,1
0,7
0,2
2,5

6.156.473
11.269.250
58.524.480

0,1
0,1
0,6

13,7
28,2
29,3

22.123.457
321.086.137

0,2
3,5

110,6
133,8

1.000.000

1.000.000

0,0

2.290.580

0,0

229,1

11.000.000
3.000.000

11.000.000
3.000.000

0,1
0,0

375.300
2.423.509

0,0
0,0

3,4
80,8
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3.2.6.
3.2.7.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.4.

3.3.4.1.
3.3.4.2.
3.3.4.3.
3.3.4.4.
3.3.4.5.

Zap.

7130
7130,
7141
7417
7400

7400
7400
7400
7400
7400

Konto

Prihodki od revije Rast
Drugi prihodki
Prihodki iz naslova sofinanciranj
Sofinanciranje projektov na različnih področjih
Sofinanciranje občinskih in regionalnih programov
CeROD

CeROD - ISPA fond
CeROD-MOPE
CeROD-občine sofinancerke
CeROD-občine sofinancerke
Komunalna taksa - odpadki

Vrsta prihodkov

št.
1

4.

2

7401

3

PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

4.1.

Krajevni samoprispevek

5.

LASTNA SREDSTVA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

5.000.000

5.000.000

0,1

3.238.528

0,0

64,8

77.700.000
1.573.500.000
157.500.000
151.000.000
1.265.000.000

77.700.000
1.573.500.000
157.500.000
151.000.000
1.265.000.000

0,8
16,3
1,6
1,6
13,1

106.022.640
1.252.096.702
167.969.896
23.837.928
1.060.288.878

1,2
13,8
1,8
0,3
11,6

136,5
79,6
106,6
15,8
83,8

453.000.000
276.000.000
306.000.000
230.000.000

453.000.000
276.000.000
306.000.000
230.000.000

4,7
2,9
3,2
2,4

473.065.848
265.526.517
321.696.513

5,2
2,9
3,5

104,4
96,2
105,1

REALIZIRANI

PRORAČUN

Strukt.

REALIZIRANI

Strukt.

Indeks

PRORAČUN 2005

2006

v%

PRORAČUN 2006

v%

real./plan

4

5

6

7

8

9

61.200.000

61.200.000

0,6

47.398.843

0,5

77,4

61.200.000

61.200.000

0,6

47.398.843

0,5

77,4

40.000.000

40.000.000

0,4

85.445.821

0,9

213,6
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6.
5001
5001

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
Najeti dolgoročni krediti
Najeti kratkoročni krediti

300.000.000
300.000.000

300.000.000
300.000.000

3,1
3,1

0

0,0

0,0

7.

PRIHODKI SKUPAJ (1+2+3+4+5+6)

9.637.400.000

9.637.400.000

100,0

9.101.681.268

100,0

94,4

8.

PRIHODKI BREZ KRAJEVNIH SKUPNOSTI (7-5)

9.597.400.000

9.597.400.000

99,6

9.016.235.447

99,1

93,9
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REALIZACIJA ODHODKOV
Področje

Naziv

1

2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SPREJETI

VELJAVNI

REALIZIRANI

Indeks

Indeks

PRORAČUN 2006

PRORAČUN 2006

PRORAČUN 2006

5/3

5/4

3

4

5

6

7

OBČINSKA UPRAVA
PREDŠOLSKA VZGOJA
IZOBRAŽEVANJE
ŠPORT
KULTURA
ZNANOST
INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH
SOCIALNO VARSTVO
ROMI
ZDRAVSTVO
KOMUNALNA DEJAVNOST
PROMET
CESTNO GOSPODARSTVO
KMETIJSTVO
OBRT IN PODJETNIŠTVO
TURIZEM
STAVBNA ZEMLJIŠČA
STANOVANSKO GOSPODARSTVO
UREJANJE PROSTORA
ZAŠČITA IN REŠEVANJE
VARSTVO OKOLJA
KRAJEVNE SKUPNOSTI

1.073.800.000
1.068.200.000
512.900.000
343.800.000
1.095.200.000
6.100.000
42.000.000
216.000.000
45.700.000
102.700.000
1.925.600.000
188.300.000
1.271.600.000
97.000.000
60.800.000
39.500.000
644.000.000
26.400.000
172.500.000
226.100.000
7.000.000
432.200.000

1.073.444.979
1.105.100.000
512.203.000
359.726.619
1.017.200.000
6.100.000
42.000.000
227.500.000
43.397.000
119.700.000
1.925.600.000
188.300.000
1.271.600.000
97.000.000
60.800.000
39.528.402
644.000.000
26.400.000
172.500.000
226.100.000
7.000.000
432.200.000

1.041.804.498
1.102.210.508
489.815.770
359.726.619
1.005.299.684
4.566.240
34.485.000
216.777.360
43.089.458
117.344.228
1.729.182.201
167.706.810
1.193.165.610
95.874.240
54.001.842
39.528.402
444.602.161
22.619.116
123.909.068
224.583.376
1.946.010
352.214.440

97,02
103,18
95,50
104,63
91,79
74,86
82,11
100,36
94,29
114,26
89,80
89,06
93,83
98,84
88,82
100,07
69,04
85,68
71,83
99,33
27,80
81,49

97,05
99,74
95,63
100,00
98,83
74,86
82,11
95,29
99,29
98,03
89,80
89,06
93,83
98,84
88,82
100,00
69,04
85,68
71,83
99,33
27,80
81,49

S K U P A J BREZ LS KS

9.597.400.000

9.597.400.000

8.864.452.641

92,36

92,36

40.000.000

40.000.000

71.123.520

177,81

177,81

9.637.400.000

9.637.400.000

8.935.576.153

92,72

92,72

LASTNA SREDSTVA KS
SKUPAJ
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4.

Obrazložitev zaključnega računa

4.1.

Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa

4.1.1.

Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

Priprava proračuna za leto 2006 je temeljila na kvantitativnih izhodiščih in na lastni oceni javnofinančnih tokov, ki
so bili posredovani pripravljavcem proračuna po posameznih dejavnostih v obliki navodil.
Pri pripravi proračuna za leto 2006 so bile upoštevane tudi usmeritve iz navodil Ministrstva za finance, in sicer:
•

globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračuna republike Slovenije za leto 2006 ter
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov in

•

izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2006.

V skladu z globalnimi kvantitativnimi izhodišči razvoja za leto 2006 je Vlada RS pripravila konkretne usmeritve in
kvantitativne okvire za načrtovanje proračuna. To so bili naslednji okviri načrtovanja:

•

sredstva za plače zaposlenih

•

prispevki delodajalcev

•

višina zajamčene plače

56.085 SIT

•

regres za letni dopust

144.700 SIT

•

sredstva za delovno uspešnost

•

povprečna plača v RS

289.990 SIT

•

sredstva za prehrano

794 SIT na dan

•

sredstva za prevoz na delo so bila

57.298 SIT
16.1 %

2%

načrtovana v višini dejanskih stroškov
za dneve prisotnosti na delu
•

•

jubilejne nagrade - za 10 let

61.617 SIT

- za 20 let

92.426 SIT

- za 30 let

123.236 SIT

sredstva za odpravnine so se načrtovale v
višini treh povprečnih plač na zaposlenega v RS
oziroma v višini treh plač zaposlenega, če je
za prejemnika ugodneje

•

solidarnostna pomoč

•

nadomestilo za ločeno življenje

73.296 SIT

•

terenski dodatek

1.053 SIT.

123.236 SIT
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4.1.2.

Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu
financiranja

4.1.2.1. Prihodki proračuna po ekonomski klasifikaciji
Prihodki se delijo na davčne, nedavčne, kapitalske, prejete donacije in transferne prihodke.
Skupni obseg realiziranih prihodkov za leto 2006 znaša 9.056.987.886 SIT od tega:
v SIT

%

5.305.925.703

58,6

1.

davčni prihodki

2.

nedavčni prihodki

897.386.018

9,9

3.

kapitalski prihodki

1.298.405.075

14,3

4.

prejete donacije

3.000.000

0,0

5.

transferni prihodki

1.466.825.270

16,2

6.

prihodki Krajevnih skupnosti

85.445.821

0,9

9.056.987.886

100,0

Skupaj
a) Davčni prihodki

Najpomembnejši vir proračuna so davčni prihodki. To so prihodki, ki se štejejo v obseg lastnih prihodkov občine.
S temi prihodki občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Davčni prihodki zajemajo vse vrste
obveznih, nepovratnih in nepoplačiljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna.
Davčni prihodki so bili realizirani v višini 5.305.925.703 SIT, kar predstavlja 58,6 % vseh prihodkov v letu 2006.
Med davčne prihodke sodijo: dohodnina, davki na nepremičnine in premičnine, davki na dediščine in darila, davki
na promet nepremičnin in na finančno premoženje, davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in
storitev.

Davčni prihodki so prikazani v tabeli:

1. Dohodnina
2. Davki na nepremičnine in premičnine
3. Davki na dediščine in darila

v SIT

%

3.899.729.502

73,5

819.745.244

15,4

14.488.605

0,3

222.156.700

4,2

6.871.984

0,1

342.933.668

6,5

5.305.925.703

100,0

4. Davek na promet nepremičnin in
na finančno premoženje
5. Davki na posebne storitve
6. Davki na uporabo blaga in storitev
Skupaj
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Dohodnina predstavlja najpomembnejši vir davčnih prihodkov. V letu 2006 je bila realizirana v višini
3.899.729.502 SIT ali 73,5 % davčnih prihodkov.
Drugi večji vir davčnih prihodkov so davki na nepremičnine in premičnine. V letu 2006 so bili realizirani v višini
819.745.244 SIT ali 15,4 % davčnih prihodkov.
Pomemben vir davčnih prihodkov predstavljajo davki na uporabo blaga in storitev v višini 342.933.668 SIT ali 6,5
% davčnih prihodkov. Med davke na uporabo blaga in storitev sodijo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 144.362.770 SIT ali 42,1 % vseh davkov na uporabo blaga in storitev,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 131.262.288 SIT ali 38,3 %,
komunalne takse v višini 32.964.085 SIT ali 9,6 %, turistična taksa v višini 30.097.446 ali 8,8 % in pristojbina za
vzdrževanje gozdnih cest v višini 4.247.079 SIT ali 1,2 % davčnih prihodkov.
b) Nedavčni prihodki
V skupini nedavčnih prihodkov se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, prihodki od obresti,
prihodki od premoženja, upravne takse, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni
prihodki.
Nedavčni prihodki so prikazani v tabeli:
v SIT

%

114.566.792

12,8

4.810.636

0,5

105.875.616

11,8

4. Upravne takse

7.253.568

0,8

5. Denarne kazni

40.105.628

4,5

6. Prihodki od prodaje blaga in storitev

107.178.601

11,9

7. Drugi nedavčni prihodki

517.595.178

57,7

897.386.018

100,0

1. Prihodki od udel. na dobičku in dividend
ter presežek prihodkov nad odhodki
2. Prihodki od obresti
3. Prihodki od premoženja

Skupaj

Največji delež nedavčnih prihodkov predstavljajo drugi nedavčni prihodki in sicer 517.595.178 SIT ali 57,7 % vseh
nedavčnih prihodkov.
V skupino drugih nedavčnih prihodkov sodijo prihodki od komunalnih prispevkov v višini 421.450.376 SIT ali 81,4
% nedavčnih prihodkov, prihodki od krajevnih samoprispevkov v višini 47.398.842 SIT ali 9,2 % nedavčnih
prihodkov in drugi prihodki v višini 48.745.960 SIT ali 9,4 % nedavčnih prihodkov.
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki znašajo 114.566.792 SIT ali 12,8
% vseh nedavčnih prihodkov. Največji znesek predstavlja nakazilo podjetja CEROD, d.o.o. in sicer 100.000.000
SIT.
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Prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 107.178.601 SIT ali 11,9 % vseh nedavčnih prihodkov. Sem sodijo
prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov najemnikom poslovnih
prostorov, prihodki od revije Rast in drugi prihodki.
Prihodki od premoženja znašajo 105.875.616 SIT ali 11,8 % vseh nedavčnih prihodkov. V to skupino sodijo
prihodki od najemnin v višini 81.758.249 SIT ali 77,2 % vseh prihodkov od premoženja, razliko v višini
24.117.367 ali 22,8 % predstavljajo prihodki iz naslova podeljenih koncesij.
c) Kapitalski prihodki
V skupini kapitalskih prihodkov se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja, to je
zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev. Kapitalski prihodki znašajo 1.298.405.075 SIT ali 14,1 % vseh
prihodkov. Najpomembnejši del kapitalskih prihodkov predstavlja prodaja poslovne stavbe Novi trg 6 v višini
800.000.000 SIT, prodaja vrtca v Bršljinu v višini 82.864.638 SIT in prodaja objekta Fazan v Piranu v višini
52.159.273 SIT.
d) Prejete donacije
V skupini prejetih donacij se izkazujejo prejete donacije na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb.
To so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb. Prejete donacije znašajo
3.000.000 SIT.
e) Transferni prihodki
V skupini transfernih prihodkov se izkazujejo sredstva prejeta iz državnega proračuna, proračunov lokalnih in
krajevnih skupnosti ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Transferni prihodki znašajo 1.552.271.091 SIT
ali 17,1 % vseh prihodkov.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna predstavljajo sredstva za investicije v višini 940.100.449 SIT in za tekočo
porabo 196.350.000 SIT.
Sredstva za investicije predstavljajo:

v SIT
1. CEROD - ISPA fond

473.065.848

2. CEROD – MOPE

265.526.517

3. požarna taksa
1. Knjižnica Mirana Jarca

32.073.255
125.382.974

2. vodovod Suhadol

31.773.573

3. nogometno igrišče

10.143.241

4. gozdne ceste
Skupaj

2.135.041
940.100.449

Sredstva za tekočo porabo v višini 196.350.000 SIT predstavljajo izpad dohodnine.
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Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti v višini 321.696.513 SIT predstavljajo nakazila obveznosti za
leto 2006 občin dolenjskih, belokranjskih in posavskih regij po medobčinski pogodbi o izgradnji in obratovanju
regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD).
Prejeta sredstva iz proračunov krajevnih skupnosti v višini 85.445.821 SIT predstavljajo lastna sredstva krajevnih
skupnosti v letu 2006.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij znašajo 8.678.308 SIT in se
nanašajo na sofinanciranje projektov za vzpodbujanje podjetniške inovativnosti.

4.1.2.2. Odhodki proračuna po ekonomskih namenih
V skladu z ekonomsko klasifikacijo se odhodki izkazujejo v bilanci odhodkov. Za leto 2006 znašajo 8.839.283.909
SIT in so sestavljeni iz:
v SIT

%

1.

tekoči odhodki

1.609.581.959

18,2

2.

tekoči transferi

2.944.117.933

33,3

3.

investicijski odhodki

3.814.686.778

43,2

4.

investicijski transferi

399.773.720

4,5

5.

odhodki krajevnih skupnosti

71.123.520

0,8

8.839.283.909

100,0

Skupaj
a) Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno
varnost, stroške materiala in druge izdatke za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov,
obresti in sredstva rezerv.
Tekoči odhodki v letu 2006

1.

plače in drugi izdatki zaposlenim

2.

prispevki delodajalca za
socialno varnost

v SIT

%

435.061.563

27,0

70.723.657

4,4

1.056.922.197

65,7

40.944.542

2,5

3.

izdatki za blago in storitve

4.

plačila domačih obresti

5.

rezerve

5.930.000

0,4

Skupaj

1.609.581.959

100,0
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Plače in drugi izdatki zaposlenim skupaj s prispevki delodajalca za socialno varnost znašajo 505.785.220 SIT ali
31,4 % tekočih odhodkov.
Največji znesek tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve, ki znašajo 1.056.922.197 SIT ali 65,7
% tekočih odhodkov in zajemajo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve, izdatke za porabo električne
energije in ogrevanje, komunalne storitve, prevozne stroške in druge izdatke za službena potovanja, tekoče
vzdrževanje in zavarovanje objektov in opreme, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke.
Plačila domačih obresti se nanašajo na plačila obresti od dolgoročnih kreditov v višini 33.269.670 SIT in obresti od
kratkoročnih kreditov v višini 7.674.872 SIT, kar predstavlja 2,5 % vseh tekočih odhodkov.
Znesek rezerv v višini 5.930.000 predstavlja oblikovanje proračunske rezerve v višini 5.000.000 SIT in porabo
splošne proračunske rezervacije v višini 930.000 SIT.
b) Tekoči transferi
Tekoči transferi predstavljajo 33,3 % vseh odhodkov in znašajo 2.944.117.933 SIT. V tej skupini odhodkov se
izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega
materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba
sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.
Največji obseg tovrstnih odhodkov predstavljajo transferi izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti.
Tekoči transferi po namenih so predstavljeni v tabeli:

Tekoči transferi v letu 2006
v SIT

%

1.

Subvencije

217.436.115

7,4

2.

transferi posameznikom in gospodinjstvom

334.899.153

11,4

3.

transferi neprofitnim organizacijam
150.438.411

5,1

drugi tekoči domači transferi

2.241.344.253

76,1

Skupaj

2.944.117.933

100,0

in ustanovam
4.

c) Investicijski odhodki
Investicijski odhodki so namenjeni pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev,
zemljišč, opreme, napeljav, vozil, novogradnje ter za investicijsko vzdrževanje in obnove. Investicijski odhodki
pomenijo vlaganja v premoženje občine in so po obsegu največja skupina odhodkov. V letu 2006 so skupaj z
odhodki krajevnih skupnosti znašali 3.885.810.298 SIT ali 44,0 % vseh odhodkov in so razčlenjeni v tabeli:
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Investicijski odhodki v letu 2006
v SIT

%

1. nakup zgradb in prostorov

8.973.588

0,2

2. nakup prevoznih sredstev

3.774.237

0,1

127.536.350

3,3

3. nakup opreme
4. nakup drugih osnovnih sredstev
5. novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

129.684
2.758.651.003

71,0

6. investicijsko vzdrževanje in obnove

511.139.136

13,2

7. nakup zemljišč in naravnih bogastev

277.484.443

7,1

8. študije o izvedlj. projektov, projek. dokumentacija

198.121.857

5,1

3.885.810.298

100,0

Skupaj
d) Investicijski transferi

Investicijski transferi so izdatki namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov
nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so v
letu 2006 znašali 399.773.720 SIT ali 4,5 % vseh odhodkov in so razčlenjeni v tabeli:
Investicijski transferi v letu 2006
v SIT

%

953.325

0,2

348.152

0,1

252.795.834

63,2

22.545.063

5,6

123.131.345

30,8

399.773.720

100,0

1. investicijski transferi javnim podjetjem in družbam
v lasti občine
2. investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
3. investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4. investicijski transferi javnim skladom in agencijam
5. investicijski transferi javnim zavodom
Skupaj

Največji znesek investicijskih transferjev predstavljajo transferi proračunskim uporabnikom - krajevnim
skupnostim v Mestni občini Novo mesto in sicer 252.795.834 SIT ali 63,2 % vseh investicijskih transferjev in
transferi javnim zavodom v znesku 123.131.345 SIT ali 30,8 %.
Proračunski presežek
Razlika med prihodki in odhodki izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov predstavlja proračunski presežek v višini
217.703.977 SIT.
4.1.2.3. Račun finančnih terjatev in naložb
V računu finančnih terjatev in naložb so kot prihodek izkazana prejeta vračila danih posojil v višini 22.104.382 SIT
in sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v višini 22.589.000 SIT. Znesek 22.589.000 SIT predstavlja
prodajo dela poslovnega deleža v družbi Televizija Novo mesto.
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Kot odhodek je izkazan znesek povečanja kapitalskih deležev in naložb v višini 32.261.952 SIT in predstavlja
odkup delnic Zarje, d.d. Novo mesto od podjetij KZ Krka in Novoles.
Znesek izkazan v računu finančnih terjatev in naložb v višini 12.431.430 SIT predstavlja razliko med prejetimi in
danimi posojili in spremembo kapitalskih deležev in povečuje skupni proračunski presežek, ki znaša 230.135.407
SIT.
4.1.2.4. Račun financiranja
V računu financiranja je prikazan znesek odplačil dolgoročnih kreditov v letu 2006 v višini 64.030.292 in pomeni
primanjkljaj v računu financiranja.
Razlika izkazana v računu financiranja kot povečanje sredstev na računih v višini 166.105.115 SIT predstavlja
razliko med proračunskim presežkom izkazanim v bilanci prihodkov in odhodkov, razliko med prejetimi in danimi
posojili in spremembo kapitalskih deležev izkazano v računu finančnih terjatev in naložb in primanjkljajem
izkazanim v računu financiranja.

4.1.3.

Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna v skladu z 41. členom ZJF

Navedeni člen ZJF daje županu pooblastilo, da lahko v primeru sprejema zakona ali odloka, na podlagi katerega
nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi te obveznosti v proračun v okviru večjih pričakovanih prejemkov in
obsega zadolžitve ali pa s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov.
Županu MoNm ni bilo potrebno uporabiti danega zakonskega pooblastila.
4.1.4.

Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom (47. člen)

V 47. členu ZJF je določeno, da v primeru spremembe delovnega področja oziroma pristojnosti neposrednega
uporabnika (občinski organi, občinska uprava in KS), župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
njegovo delovanje. V preteklem letu ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov.

4.1.5.

Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom v skladu s 47. členom ZJF

Glede na to, da v letu 2006 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov, županu MoNm ni bilo potrebno
spreminjati sprejetega proračuna.
4.1.6.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena
s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Neporabljeni znesek rezerv na dan
31.12.2005 je znašal 21.605.275 SIT. V letu 2006 je bila oblikovana rezerva v višini 5.000.000 SIT, tako kot je
bila predvidena v proračunu za leto 2006.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.
Poraba sredstev rezerv (v SIT) v letu 2006 je razvidna iz tabele:
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PRORAČUNSKA REZERVA - 2006
Stanje neporabljenih sredstev 1.1.2006

21.605.275

Obračun sred. rezerv za l. 2006
Skupaj

5.000.000
26.605.275

Poraba sredstev rezerv v l. 2006
31.5.2006

Avsec Matjaž, Novo mesto
pomoč pri sanaciji hiše - požar

26.9.2006

400.000

Berkopec Frančišek, Rumanja vas sanacija posledic požara

26.9.2006

500.000

Kastelic Jože, Šmarješke Toplice sanacija posledic požara
Skupaj

1.500.000

Stanje neporabljenih sredstev 31.12.2006

4.1.7.

600.000

25.105.275

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
V proračunu za leto 2006 je bilo zagotovljeno 5.000.000 SIT proračunske rezervacije. Del sredstev splošne
proračunske rezervacije v višini 930.000 SIT je bil porabljen za dotacijo sindikatu občine za njegovo redno
delovanje. Znesek v višini 4.035.021 SIT pa je bil razporejen na področja, kjer s proračunom niso bila
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Razporeditev je razvidna iz tabele:

področje

proračunska postavka

v SIT

01 OBČINSKA UPRAVA

01016007 povečanje kapitalskih deležev in naložb

2.100.000

01OBČINSKA UPRAVA

01016008 stroški volitev

1.580.000

04 ŠPORT

04081003 materialni stroški

106.619

04 ŠPORT

04081012 vrhunski in tekmovalni šport

220.000

16 TURIZEM

16047304 projekti na področju turizma

28.402

Skupaj

4.035.021
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4.2.

Obrazložitev posebnega dela proračuna

4.2.1.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta občinskih organov in občinske uprave

Po določilih 8. člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov (v nadaljevanju:
navodilo; Ur. l. RS, št. 12/01) mora obrazložitev posebnega dela zaključnega računa neposrednega uporabnika
proračuna zajemati:
-

poročilo o realizaciji finančnega načrta in

-

poslovno poročilo, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

V Mestni občini Novo mesto smo imeli konec preteklega leta 31 neposrednih uporabnikov in sicer:
-

župan,

-

občinski svet,

-

nadzorni odbor,

-

volilna komisija,

-

občinska uprava,

-

26 krajevnih skupnosti.

To pomeni, da mora obrazložitev posebnega dela proračuna obsegati realizirane finančne načrte in obrazložitve
le-teh za vseh 31 neposrednih uporabnikov proračuna.
Obrazložitev realizacije finančnega načrta občinskih organov (župan, občinski svet, nadzorni odbor, volilna
komisija) ter občinske uprave je pripravljen za vseh pet neposrednih uporabnikov skupaj, krajevne skupnosti pa
so pripravile vsaka svoje obrazložitve.

4.2.1.1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija prihodkov znaša 9.101.681.268 SIT, medtem ko so bili planirani prihodki 9.637.400.000 SIT. Prihodki
so realizirani v višini 94,4 %, kar pomeni 5,6 % odstopanje od načrtovanega proračuna. Odhodki so bili
načrtovani v višini 9.637.400.000 SIT in realizirani v višini 8.935.576.153 SIT. Realizacija znaša 92,7 %, kar
pomeni da je odstopanje v višini 7,3%.
4.2.1.2.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44.
členom ZJF

V letu 2005 niso bila porabljena namenska sredstva taks – okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov v višini 157.147.747 SIT, zato so bila na podlagi sklepa Občinskega sveta prenesena v leto
2006.
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4.2.1. 3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti v skladu s 46. členom ZJF
Ta člen zakona o javnih financah nalaga neposrednim uporabnikom, da zagotovijo v proračunu za tekoče leto tudi
sredstva za obveznosti iz preteklih let, čeprav po vsebini le-te niso več predvidene v tekočem proračunu.
V proračunu za leto 2006 so bile poravnane zapadle neplačane obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2005 v
višini 170.943.191 SIT in do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 30.387.183 SIT.
4.2.1.4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2006 županu ni bilo potrebno povečevati obsega izdatkov zaradi nastanka novih obveznosti.
Večje potrebe za posamezne namene so pokrite s prerazporeditvijo sredstev med posameznimi proračunskimi
postavkami oziroma z uporabo sredstev splošne proračunske rezervacije. Prerazporeditve sredstev so razvidne s
primerjavo podatkov iz stolpcev "sprejeti proračun" in "veljavni proračun". Poraba splošne proračunske rezervacije
je podrobneje pojasnjena v okviru obrazložitev splošnega dela zaključnega računa.

4.2.1.5. Višina izdanih in unovčenih poroštev
V letu 2006 Mestna občina Novo mesto ni izdajala poroštev, niti ni imela nobenih obveznosti iz naslova danih
poroštev.
4.2.1.6. Prerazporeditev sredstev na proračunskih postavkah v okviru proračunskega področja med
letom
Če se v času izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni
bilo mogoče predvideti, so pa nujna za prevzemanje in izvršitev proračunskih obveznosti, se potrebna sredstva
lahko prerazporedijo iz drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
V skladu s 6. členom Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006 o prenosu sredstev med
nameni posameznega področja odloča župan.
Prerazporeditve sredstev so razvidne s primerjavo podatkov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov iz
stolpcev »sprejeti proračun in »veljavni proračun«.
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4.3. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov
V letu 2006 je Mestna občina Novo mesto v Dolgoročnih obveznostih in načrtu razvojnih programov od leta 2006
do 2009, načrtovala 4.529.700.000 SIT sredstev iz proračuna, del sredstev pa so drugi viri (amortizacija,
dobiček podjetja Komunala). Za dolgoročne obveznosti je bilo v letu 2006 porabljeno 246,5 mio SIT in sicer za
odplačilo kreditov in obresti iz zadolževanja, obveznosti iz delitvene bilance in subvencije potniškega prometa.

Med investicijskimi izdatki je največji delež odpadel na investicije v kulturi 496 mio SIT, za investicije na področju
komunalne dejavnosti predvsem kanalizacijski in vodovodni sistemi in Cerod v skupni višini 2,5 milijarde SIT. 606
mio SIT je bilo namenjeno cestni infrastrukturi. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev so prikazane v
obrazložitvah realizacije finančnih načrtov proračunskih porabnikov na odhodkovni strani.
Tabela : Pregled realizacije dolgoročnih
obveznosti

Vrsta obveznosti

Leto 2005
Realizacija

Leto 2006
Rebalans

Leto 2006
Realizacija

128.357.680

114.700.000

105.197.600

28.795.256

17.500.000

16.564.137

85.586.427

118.000.000

124.830.867

85.586.427

118.000.000

124.830.867

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Zadolževanje

-glavnica
-obresti
Obveznosti iz delitvene bilance
-do občine Dolenjske Toplice
-do občine Mirna Peč
Promet
Subvencija mestnega potniškega prometa

74.712.110
53.645.570
28.795.256

56.700.000
58.000.000

17.500.000

64.030.292
41.167.308

16.564.137
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Tabela : Pregled realizacije projektov
Vrsta obveznosti

Leto 2005
Realizacija

Leto 2006
Rebalans

Leto 2006
Realizacija

REALIZACIJA PROJEKTOV
1. Občinska uprava

1.1. Stavba Seidlova cesta
1.2. Nakup računalniške opreme
1.3. Nakup pisarniške opreme in avtomobilov
2. Predšolska vzgoja

2.1. VVE Stopiče
2.2. Iz amortizacija
3. Izobraževanje

3.1. OŠ Grm
3.2.OŠ Stopiče
3.3. Kmetijska šola GRM -sovlaganje pri
izgradnji
3.4. Iz amortizacije
4. Šport

4.1. Rekreacijski center Portoval
4.2. Ureditev igrišč pri SŠTZU
4.3. Velodrom
4.4. Otroška in športna igrišča
5. Kultura

(tuji viri - kultura skupaj)
5.1. Obnova Knjižnice Mirana Jarca
(tuji viri)
5.2. Narodni dom
(tuji viri)
5.3. Križatija
5.4. Rotovž
5.5. Kulturni dom Straža
5.5.1. Obnova cerkve Marije Vnebovzete.
5.6. Kulturni dom Šmarjeta
5.7. Kapitelj in Fran. samostan

Vrsta obveznosti
10. Stavbna zemljišča in stanov. gosp.

(tuji viri - stavbna zemljišča skupaj)
10.1. Komunalno urejanje UN Bršljin
10.2. Izvedba ZN Adria
(tuji viri- ESRR)
10.3. Izvedba ZN Podbreznik - od tega:
10.4. Izvedba UN Livada
10.5.Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
10.6. Izvedba ZN Župnca

33.455.272

24.500.000

16.950.187

17.886.982
15.568.290

3.500.000
10.200.000
10.800.000

853.200
11.353.715
4.743.272

104.323.820

77.400.690
26.923.130

97.000.000

96.059.440

97.000.000

96.059.440

274.842.864

130.000.000

117.775.669

95.000.000

83.864.112

80.670.325
80.670.325

15.000.000
20.000.000

14.993.370
18.918.187

80.670.325
32.831.889
107.338.909

153.089.683

153.089.683

53.035.818
30.000.000
5.000.000
19.303.091

118.175.688
0
15.452.107
19.461.888

118.175.688
0
15.452.107
19.461.888

56.351.222

504.300.000

496.751.429

11.260.000
20.957.070
5.242.080
1.892.072
6.000.000
5.000.000
6.000.000

86.650.000
350.300.000
86.650.000
10.000.000

86.650.000
347.357.556
86.650.000
8.513.504

20.000.000
115.000.000

19.810.311
112.070.058

9.000.000

9.000.000

Leto 2005
Realizacija

Leto 2006
Rebalans

Leto 2006
Realizacija

507.413.414

541.000.000

403.736.855

1.215.719 65.000.000,00
381.094.110
48.500.000
130.400.000
0
20.261.336
300.000.000
828.000
118.500.000
102.814.249
8.000.000
1.200.000
1.000.000

58.449.006
48.405.606
0
295.267.839
0
1.614.404
0
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Vrsta obveznosti
7. Komunalna dejavnost

(tuji viri - komun. dejav. skupaj)
7.1. CeROD - Skupaj
(tuji viri - CeROD skupaj)
7.1.1. CeROD-Deponija Leskovec - I. etapa
(tuji viri - skupaj)
(tuji viri - ISPA)
(tuji viri - MOPE)
(tuji viri - ostale občine)
(tuji viri:taksa+amortizacija+dobiček)

7.2. Ureditev pešpoti
7.3. Investicijski odhodki - kanalizacija
(tuji viri - MOPE+taksa+amortizacija JP Komunala)
7.4.1. Invest. Odhodki - Kanalizacija v KS
Brusnice
(tuji viri: MOPE+taksa)
7.4.2. Kanalizacija Straža
(tuji viri: taksa+amortizacija JP Komunala)
7.4.3. Kanalizacija Šmarjeta
(tuji viri: taksa)
7.4.4. Kanalizacija Gabrje
(tuji viri: taksa+MOPE)
7.4.5. Kanalizacija in čistilna naprava v KS
Prečna
7.4.6.Kanalizacija v KS Stopiče
7.4.7.Kanalizacija v KS Ločna Mačkovec
7.4.8 Kanalizacijav Ks Srebrniče
7.5. Invest. Odhodki - Vodovodni sistemi
7.5.1. Vodovod Koglo
(tuji viri: KS Šmarjeta-prispevki krajanov)
7.5.2. Rekonstrukcija vodovodov ob rek. Cest
OTOČEC
(tuji viri: JP Komunala-kredit)
Vrsta obveznosti
8. Promet

8.1. Urejanje kolesarskih stez
8.2. Mestni potniški promet
8.3. Ureditev prehodov za pešce in šolskih poti

Vrsta obveznosti
9. Cestno gospodarstvo

(tuji viri - cestno gosp. skupaj)
9.1. Obnove občinskih cest
9.1.1. Povezava Rozmanova - Jerebova
9.1.2. Obvozna cesta skozi naselje Zalog
9.2. Novogradnje - državne ceste
9.2.1. Priključek na avtocesto Ločna-Mačkovec
9.2.2. Obvoznica Šmarješka cesta
9.2.3. Ljubljanska cesta - priključek na AC
9.3. Rekonstrukcije - državne ceste

Leto 2005
Leto 2006
Leto 2006
Realizacija
Rebalans
Realizacija
528.539.328 1.488.000.000 1.409.699.882

3.105.000.000
301.152.864 1.122.000.000 1.153.285.089
1.035.000.000
301.152.864 1.122.000.000 1.153.285.089
1.035.000.000
453.000.000
276.000.000
306.000.000

15.165.102
139.044.783

28.000.000
318.000.000

26.783.513
211.220.254

73.176.579

20.000.000

18.411.026

Leto 2005
Realizacija
149.526.981

Leto 2006
Rebalans
122.800.000

Leto 2006
Realizacija
129.344.820

Leto 2005
Realizacija

Leto 2006
Rebalans

Leto 2006
Realizacija

150.449.262

868.000.000

606.659.047

104.641.528

70.000.000

62.542.716

19.959.069

398.000.000

348.186.978

25.848.665

400.000.000

195.929.353

3.940.554

85.586.427

60.000.000

4.800.000
118.000.000

4.513.953
124.830.867
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9.3.1. Ratež – Velike Brusnice
9.3.2. Brod - Pokopališče Srebrniče
9.3.3. Cesta Potok - Jurka vas - Vavta vas

4.4.

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

4.4.1.

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v letu 2006 izkazujejo naslednja stanja v
SIT (preglednica osnovnih sredstev je v prilogi):
1.1.2006

31.12.2006

9.154.577.237

10.390.548.716

Popravek vrednosti

678.558.026

630.290.473

Odpisana vrednost

8.476.019.211

9.760.258.243

Nabavna vrednost

V letu 2006 so se stalna sredstva povečala za 3.268.505.788 SIT, zmanjšala pa za 2.032.534.309 SIT. Povečanje
nabavne vrednosti predstavlja nakup programske opreme v vrednosti 1.436.400 SIT, nakup zemljišč v vrednosti
303.512.282 SIT, gradbenih objektov v vrednosti 725.442.147 SIT, nepremičnin v gradnji v znesku 2.108.488.141
SIT in opreme v znesku 129.626.818 SIT.
Zmanjšanje vrednosti predstavlja prodaja zemljišč v vrednosti 27.785.641 SIT, prodaja gradbenih objektov v
vrednosti 305.549.936 SIT, odpis uničenih objektov v vrednosti 1.324.750 SIT, prenos nepremičnin v gradnji v
uporabo oziroma v upravljanje v vrednosti 1.645.437.670 SIT, prenos opreme v pridobivanju v upravljanje v
vrednosti 39.158.967 SIT in odpis zastarele in uničene opreme v vrednosti 13.277.345 SIT.
Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2006 je
prikazano v tabeli:
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH S

Naziv
PROGRAMSKA OPREMA
ZEMLJIŠČA
GRADBENI OBJEKTI
Nepremičnine v gradnji
OPREMA
Oprema v pridobivanju
Skupaj

Nabavna
vrednost
31. 12. 2005
20.528.954
4.330.964.606
2.318.151.428
2.270.099.899
214.196.156
636.195
9.154.577.237

Sedanja
vrednost
31. 12. 2005

Povečanja
nab.vred.v l.
2006

13.527.031
4.330.964.606
1.814.380.833
2.270.099.899
46.410.647
636.195

1.436.400
303.512.282
725.442.147
2.108.488.141
24.397.609
105.229.209

27.785.641
306.874.686
1.645.437.670
13.277.345
39.158.967

678.558.026 8.476.019.211 3.268.505.788

0 2.032.534.309

Popravek
vrednosti
31. 12. 2005
7.001.923
503.770.595
167.785.508

Povečanja
popr.vred.l.
2006

Zmanjšanja
nab.vred. l.
2006
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Zm
popr.
le

1

14

4.4.2.

Terjatve iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb, posojil, depozitov in iz poslovanja

a) Dolgoročne kapitalske naložbe
Dolgoročne naložbe so po stanju na dan 1.1.2006 znašale 1.495.493.054 SIT, po stanju 31.12.2006 pa
1.600.229.570 SIT.
Večji prejemniki teh sredstev so (stanje 31.12.2006):
Stanovanjsko podjetje Zarja, d.d. (delnice)

1.539.066.517 SIT

Novoteks Tkanina Novo mesto (v stečaju)

24.228.000 SIT

Televizija Novo mesto

17.605.653 SIT

HIT Nova Gorica

8.146.000 SIT

Mestna občina Novo mesto je v letu 2006 pridobila 599 delnic Zarje v vrednosti 59.900.000 SIT.
V letu 2006 je občina na podlagi sklepa Občinskega sveta z dne 28.9.2006 prodala del poslovnega deleža v družbi
Televizija Novo mesto v višini 35 % v vrednosti 22.589.000 SIT.
b) Dolgoročno dana posojila, depoziti in terjatve iz poslovanja
Dolgoročno dana posojila, depoziti in terjatve iz poslovanja so po stanju na dan 1.1.2006 znašala 202.736.103
SIT, po stanju na dan 31.12.2006 pa 103.835.098 SIT.
Dolgoročno dana posojila, depoziti in terjatve iz poslovanja so se v letu 2006 povečale za 31.684.866 SIT in
zmanjšale za 130.585.871 SIT. Povečanje je posledica nakupa delnic Zarje pri KZ Krka Novo mesto, zmanjšanje
pa posledica prenosa delnic Zarje iz KZ Krka Novo mesto in odplačil dolgoročno danih posojil.
4.4.3.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Začetno stanje terjatev za sredstva danih v upravljanje na dan 1.1.2006 je znašalo 19.147.703.935 SIT, stanje na
dan 31.12.2006 pa 20.550.014.020 SIT.
Največji prejemniki sredstev v upravljanju so:
Komunala Novo mesto

10.072.562.119 SIT

Osnovna šola Drska

1.585.561.299 SIT

Knjižnica Mirana Jarca

1.456.688.232 SIT

Zdravstveni dom Novo mesto

797.270.430 SIT

Agencija za šport

609.842.965 SIT

4.4.4.

Sredstva na računih

a) Stanje sredstev na računu proračuna
Stanje sredstev na transakcijskem računu proračuna na dan 1.1.2006 je znašalo 85.314.612 SIT,
31.12.2006 pa 49.219.878 SIT.

na dan

b) Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov se nanaša na KS. Stanje na dan 1.1.2006 za vse KS je
znašalo 71.588.292 SIT, konec leta pa 49.610.629 SIT. V nadaljevanju so navedena stanja sredstev na računih za
posamezno KS (podatki so v SIT):

1.1.2006

31.12.2006

- KS Bela Cerkev

877.000

69.000

- KS Birčna vas

960.000

4.626.165

- KS Bršljin

2.931.308

2.981.207

- KS Brusnice

7.086.000

1.362.000

- KS Bučna vas

350.000

341.000

- KS Center

223.881

5.072.527

1.734.000

2.590.077

306.859

378.843

1.011.000

69.000

- KS Gotna vas

142.295

225.898

- KS Kandija - Grm

433.402

595.336

2.427.231

430.693

103.398

109.636

- KS Mali Slatnik

1.790.000

1.098.000

- KS Mestne njive

2.168.198

2.028.242

14.937.000

739.000

1.231.000

14.977.093

194.000

189.000

- KS Regrča vas

2.185.486

1.483.523

- KS Stopiče

7.787.000

4.663.527

- KS Straža

1.178.000

4.000

12.657.000

30.000

- KS Šmihel

3.482.769

275.601

- KS Uršna sela

1.410.000

764.075

929.637

931.946

3.051.828

3.574.940

- KS Dolž
- KS Drska
- KS Gabrje

- KS Ločna - Mačkovec
- KS Majde Šilc

- KS Otočec
- KS Podgrad
- KS Prečna

- KS Šmarjeta

- KS Žabja vas
- Karteljevo

4.4.5.

Kratkoročne terjatve

a) Kratkoročne terjatve do kupcev
Stanje neplačanih terjatev do kupcev na dan 1.1.2006 je znašalo 234.564.232 SIT, na dan 31.12.2006 pa
141.142.843 SIT. Znesek neplačanih zapadlih terjatev na dan 31.12.2006 znaša 125.833.566 SIT.
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NAJVEČJI DOLŽNIKI:

1 CGP NOVO MESTO d.d.

32.574.880 SIT

2 SCT d.d.

26.328.494 SIT

3 RS, MINISTR. ZA PROMET, DRSC

25.414.484 SIT

4 RS, MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO…

10.877.225 SIT

5 ILBI d.o.o.

6.258.776 SIT

6 OBČINA ŠENTJERNEJ

4.844.329 SIT

7 ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.

3.200.000 SIT

8 OBČINA MIRNA PEČ

2.327.298 SIT

9 ATG FRANC MEGLIČ S.P.

2.311.418 SIT

10 OBČINA ŠKOCJAN
SKUPAJ:

2.157.465 SIT
116.294.369 SIT

b) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 1.1.2006 znašalo 4.787.072
SIT, na dan 31.12.2006 pa 1.974.314 SIT. Gre za terjatev do Občine Šentjernej, ki je bila predana sodišču. Po
poravnavi, sklenjeni v letu 2006 Občina Šentjernej dolguje še drugi obrok, ki zapade v plačilo v letu 2007.
Terjatev je usklajena z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.2006.
c) Kratkoročne finančne naložbe
Stanje kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2006 znaša 138.000.000 SIT in predstavlja naložbo prostih
denarnih sredstev pri Raiffeisen Krekovi banki.
d) Kratkoročne terjatve iz financiranja
Stanje kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2006 znaša 185.589 SIT in predstavlja znesek
neplačanih obresti od vezanih depozitov pri Krekovi banki.
e) Druge kratkoročne terjatve
Stanje drugih kratkoročnih terjatev na dan 1.1.2006 je znašalo 178.214.727 SIT, na dan 31.12.2006 pa
239.866.932 SIT.
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Saldo drugih terjatev predstavljajo terjatve za neplačan komunalni prispevek v višini 132.134.010 SIT, neplačano
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 88.446.583 SIT in komunalne takse v višini 19.286.339 SIT.
4.4.6.

Neplačani odhodki

Stanje neplačanih odhodkov na dan 1.1.2006 je znašalo 1.197.843.264 SIT, na dan 31.12.2006 pa 971.660.910
SIT.
Stanje neplačanih odhodkov se je v letu 2006 povečalo za 7.941.366.284 SIT, zmanjšalo pa za 8.167.548.638
SIT. Povečanje je posledica pridobitve finančnih naložb, ki še niso plačane in se izkazujejo kot obveznosti.
Zmanjšanje pa pomeni plačilo obveznosti in povečanje odhodkov.
4.4.7.

Aktivni konti izvenbilančne evidence

Znesek izkazan na kontih izvenbilančne evidence se nanaša na prejete garancije za pravilno in pravočasno
izvedena dela izvajalcev na področju investicij v višini 214.142.385 SIT, dana poroštva v višini 178.402.716 SIT,
dane garancije v višini 45.000.000 SIT, na sofinanciranje investicij v višini 254.277.315 SIT, terjatve do občin za
sofinanciranje CEROD v višini 289.859.408 SIT, dolgoročni kredit Komunala-Banka Koper in neizterljive terjatve v
višini 7.578.330 SIT.
4.4.8.

Kratkoročne obveznosti

a) Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Stanje prejetih predujmov in varščin na dan 1.1.2006 je znašalo 14.299.112 SIT, na dan 31.12.2006 pa je enako
nič.
b) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Stanje kratkoročnih obveznosti do zaposlenih na dan 1.1.2006 je znašalo 37.341.932 SIT, na dan 31.12.2006 pa
37.331.153 SIT in predstavlja obračunane plače zaposlenih za mesec december, izplačane v januarju 2007.
c) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 1.1.2006 je znašalo 962.865.244 SIT, na dan 31.12.2006 pa
739.468.277 SIT. Znesek zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2006 je 348.909.715 SIT.
V stanju zapadlih kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2006 so zajete naslednje večje obveznosti:
CGP Cestno in grad. podjetje Novo mesto

172.811.557 SIT

Komunala Novo mesto

77.772.443 SIT

SCT Ljubljana

26.336.670 SIT

Veolia transport DE Koper

18.162.639 SIT

d) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
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Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja na dan 1.1.2006 je znašalo 51.551.711 SIT, na dan
31.12.2006 pa 8.303.095 SIT in se nanaša na obveznost za davek na dodano vrednost in obračunane kratkoročne
obveznosti za december 2006, izplačane v januarju 2007.
e) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 1.1.2006 je znašalo
189.030.801 SIT, na dan 31.12.2006 pa 188.901.360 SIT. Znesek zapadlih neplačanih obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2006 znaša 920.129 SIT.
f) Kratkoročne obveznosti do financerjev
Stanje kratkoročnih obveznosti do financerjev na dan 1.1.2006 je znašalo 64.030.292 SIT, na dan 31.12.2006 pa
42.666.655 SIT in predstavlja znesek dolgoročnih posojil zapadlih v letu 2007.
4.4.9.

Neplačani prihodki

Stanje neplačanih prihodkov na dan 1.1.2006 znaša 380.637.151 SIT, na dan 31.12.2006 pa 348.076.103 SIT in
predstavlja znesek neplačanih terjatev do kupcev in ostalih davčnih prihodkov.
4.4.10. Splošni sklad
Stanje splošnega sklada 1.1.2006 je znašalo 28.849.765.454 SIT, 31.12.2006 pa 31.758.091.091 SIT in
predstavlja:
splošni sklad za osnovna sredstva

9.292.893.218 SIT

splošni sklad za finančne naložbe

1.693.433.235 SIT

splošni sklad za sredstva dana v upravljanje
splošni sklad za drugo

20.550.014.019 SIT
221.750.619 SIT

4.4.11. Rezervni sklad
Stanje sredstev rezerv na dan 1.1.2006 je znašalo 21.605.275 SIT, stanje na dan 31.12.2006 pa 25.105.275 SIT.
4.4.12. Dolgoročne obveznosti
Stanje dolgoročnih obveznosti na dan 1.1.2006 je znašalo 451.549.236 SIT, na dan 31.12.2006 pa 408.444.388
SIT.
V stanju dolgoročnih obveznosti so izkazane obveznosti za najete dolgoročne kredite pri Novi Ljubljanski banki iz
leta 2001 in 2002. Višina letnih anuitet znaša 42.666.655 SIT, v celoti pa bodo odplačani leta 2017.
4.4.13. Pasivni konti izvenbilančne evidence

51

Znesek izkazan na kontih izvenbilančne evidence se nanaša na prejete garancije za pravilno in pravočasno
izvedena dela izvajalcev na področju investicij v višini 214.142.385 SIT, dana poroštva v višini 178.402.716 SIT,
dane garancije v višini 45.000.000 SIT, na sofinanciranje investicij v višini 254.277.315 SIT, terjatve do občin za
sofinanciranje CEROD v višini 289.859.408 SIT, dolgoročni kredit Komunala-Banka Koper in neizterljive terjatve v
višini 7.578.330 SIT.

4.5.

Obrazložitev realizacije finančnih načrtov proračunskih porabnikov

a) PRIHODKI
1. Izvirni prihodki
Izvirni prihodki v realizaciji proračuna predstavljajo 62% vseh sredstev. Več kot 100% je bilo realizirano pri
dohodnini, davku na promet nepremičnin, turistični in komunalni taksi. Sredstva so bila realizirana v višini 5,58
milijarde SIT.
3. Lastni prihodki občine
3.1.1.

Prihodki od stavbnih zemljišč

V proračunu Mestne občine Novo mesto so bila na postavki prihodki od prodaje planirani prilivi v višini
850.000.000 SIT, realiziran pa v višini 1.338.481.397 SIT, oziroma 157 %. Tako visoka realizacija je rezultat
predvsem uspešno izvedene prodaje občinskih nepremični na lokaciji Novi trg 6.
3.1.1.3.

Prihodki od parkirne hiše

Na postavki smo v letu 2006 planirali prihodke v višini 32.000.000,00 SIT, medtem ko je bilo dejansko realiziranih
31.153.215,00 SIT.
3.1.1.5.

Prihodki od prodaje finančnega premoženja

V letu 2006 je bil prodan delež TV Novo mesto v višini 22,58 mio SIT.
3.1.2.2.

Kupnine od prodanih stanovanj (občina)

Kupnine so bile načrtovane v višini 8 mio SIT in realizirane v višini 5,8 mio SIT.
3.1.2.3.

Kupnine od prodanih stanovanja (Zarja)

V letu 2006 je bilo na tej postavki planiranih 5.000.000,00 SIT, doseženo je bilo 5.819.360,00 SIT.
3.1.2.4.

Prihodki od upravljanja s stanovanji (Zarja)

Postavka je bila realizirana le v višini 14,0 % od planiranih 50.000.000,00 SIT, saj je bil pri predlogu proračuna
MONM za leto 2006 na tej postavki predlagan znesek 5.000.000,00, kar bi bilo tudi v celoti realizirano in sicer v
višini 6.983.355,00 SIT.
3.1.4.2.

Prihodki od upravljanja s poslovnimi prostori (Zarja)

V letu 2006 je bilo na tej postavki planiranih 5.000.000,00 SIT, doseženo je bilo 7.195.582,00 SIT.
3.1.5.

Prihodki od podeljenih koncesij
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V letu 2006 je bilo na tej postavki planiranih 11.000.000,00 SIT, realiziranih je bilo 17,8 mio SIT.
3.1.8.

JP Cerod – drugi viri

3.2.1.1. Komunalni prispevek – ZN Livada
Planiran prihodek pod to postavko v višini 120 mio SIT ni bil realiziran, ker so nekateri lastniki zemljišč v območju
UN dali pobudo za spremembe in dopolnitve UN, zaradi česar se je odložila izgradnja javne infrastrukture, na
katero je vezan prihodek od komunalnega prispevka.
3.2.1.2. Komunalni prispevek – ZN Otočec
Na območju Zazidalnega načrta Otočec je bilo prodanih 6 lokacij namenjenih gradnji stanovanjskih objektov. Iz
tega naslova so bili prihodki od komunalnega prispevka na območju ZN Otočec za 6 prodanih lokacij
34.807.868,15 SIT, kar je nekoliko manj od planiranega , saj niso bile prodane vse še proste lokacije.
3.2.1.3. Komunalni prispevek – UN Bršljin
Planirani prihodki od odmere komunalnega prispevka na območju UN Bršljin v višini 40 mio SIT so bili odvisni
predvsem od novih investitorjev v tem območju. Realizirani znesek v višini 11.269.250,00 SIT je vezan na odmero
komunalnega prispevka enemu investitorju (Golf d.o.o.). Do konca leta smo pričakovali še prihodek v enakem
znesku (plačilo 2. obroka podjetja Golf d.o.o.), vendar se je planirani prihodek, zaradi unovčenja bančne garancije
prenesel v leto 2007. Prav tako je bil planiran prihodek od komunalnega prispevka odmerjenega podjetju Real za
gradnjo objekta S4. Ker za navedeno investicijo ni bilo zagotovljenih proračunskih sredstev je MONM s podjetjem
sklenila pogodba o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, na podlagi katere je bila izveden
rekonstrukcija Kočevarjeve ulice z vso načrtovano infrastrukturo navezavami na obstoječe omrežje. Navedena
dela v višini 82.261.850,64 SIT so bila izvedena v pogodbeno določenih rokih. Real je s plačilom izvršenih del
izvajalcu gradnje poravnal tudi obveznost iz naslova komunalnega prispevka v višini 47.073.197,36 SIT, razlika
nad njegovo obveznostjo pa je bila poravnana iz postavke 17062005 – Komunalno opremljanje UN Bršljin –
Ljubljanska cesta. Realizacija plana je bila tako samo 28,2 %.
3.2.1.4. Komunalni prispevek – ZN Podbreznik
Realizacija pod to postavko je bila v višini 58.524.480,00 SIT s strani podjetja IMOS d.d. in je manjša od
planirane, ker ni prišlo do prodaje vseh občinskih zemljišč v okviru ZN.
3.2.1.5. Komunalni prispevek – ZN Adria
Realizacije pod to postavko ni bilo. Prihodki pa so bili vezani izključno na plačilo zneska po odločbi o odmeri
komunalnega prispevka, izdani Adrii Mobil d.o.o, vezani na poračun komunalnega prispevka. Ker je zoper odločbo
Adria sprožila upravni spor, zadeva še vedno ni zaključena.
3.2.1.6. Prispevek v območjih urejanja s PIN – drugo
Realizacija pod to postavko v višini 22.123.457,00 SIT je bila vezana na odmero komunalnega prispevka
investitorjem v območju ZN Vrtni center Bučna vas (CGP d.d. in Semenarna Ljubljana).
3.2.1.7. Prispevek izven območij urejanja s PIN
Realizacija pod to postavko je bila 321.086.137,00 SIT. Plan je bil presežen. Eden od večjih investitorjev je bilo
podjetje Dolnov d.o.o. s komunalnim prispevkom v višini 40 mio SIT, nekoliko več kot v letu 2005 je bilo izdanih

53

odločb za priključitve na komunalno infrastrukturo in tudi odmere za novogradnje v območju mesta, kjer je
odmera višja kot na območjih izven mesta.
3.2.1.9. Komunalni prispevek – ZN Župnca
Realizacija pod to postavko je bila 2.290.580,00 SIT. Plan je bil presežen. Prihodki so bili realizirani na podlagi
poračuna komunalnega prispevka v skladu s programom opremljanja določenim investitorjem, ki jim je bil
komunalni prispevek odmerjen na podlagi pogodbe.

3.3. Prihodki iz naslova sofinanciranj
Prihodki iz naslova sofinanciranj se nanašajo na pridobivanje sredstev s strani države in razpisov za nekatere
investicije oziroma projekte. Najpomembnejši je bil projekt Cerod, kjer so poleg občine prispevali sredstva za
izgradnjo še ISPA fond, MOPE in občine sofinancerke

b)

ODHODKI

01

Občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor, volilna komisija

01 011 109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta
Realizirana sredstva v letu 2006 v višini 6.369.077,00 SIT so bila v skladu s pravilnikom izplačana za sejnine
članom delovnih teles občinskega sveta (članom občinskega sveta in zunanjim članom) za udeležbo na sejah
delovnih teles.

01 011 110 Občinske nagrade in priznanja
Sredstva v višini 2.432.880,00 SIT so bila v letu 2006 izplačana za:
−

3 denarne nagrade Mestne občine Novo mesto (2 nagradi Mestne občine Novo mesto, 1 Trdinova nagrada),

−

4 priznanja Grb Mestne občine Novo mesto,

−

materialne stroške priprave priznanj,

−

stroške slavnostne seje občinskega sveta (sprejem in del kulturnega programa).

01 011 111 Sejnine in drugi stroški
Sredstva v višini 4.860.519,00 SIT so bila v skladu s pravilnikom v letu 2006 izplačana članom Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto za sejnine za seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto ter za delo članov
nadzornega odbora, opravljeno izven sej.

01 016 008 Stroški volitev
Sredstva v skupni višini 19.157.724,00 SIT so bila porabljena za izvedbo lokalnih volitev 2006, in sicer za volitve
članov občinskih svetov in županov v Mestni občini Novo mesto, Občini Straža in Občini Šmarješke Toplice ter za
volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto. V vseh treh občinah je bil tudi drugi krog
volitev za župana.
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01 011 101 Plače zaposlenih
01 011 102 Plače poklicnih funkcionarjev
01 011 103 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev
01 011 104 Drugi osebni prejemki zaposlenih
01 011 105 Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev
01 011 106 Prispevki delodajalca za zaposlene
01 011 107 Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje
01 011 108 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev
Sredstva za plače in druge osebne prejemke so bila realizirana v višini 539,1 mio SIT. Navedena sredstva so bila
porabljena za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, nadurno delo, regres za letni
dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade,
solidarnostne pomoči in odpravnine ter prispevke delodajalca za zaposlene.
V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (v nadaljevanju: pravilnik) so bila v letu 2006 realizirana
sredstva v višini 14.706.571,00 SIT izplačana za sejnine članov občinskega sveta za redne seje občinskega sveta.
01 013 301 Materialni stroški
Sredstva za materialne stroške so bila porabljena v višini 183 mio SIT. Višina sredstev je presegla načrtovane
okvire zaradi povečanih izdatkov za pisarniški material, storitve varovanja zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje
komunikacijske opreme in računalnikov,stroškov odvetnikov in drugih operativnih stroškov.

01 016 001 Delovanje projektnih skupin
V letu 2006 je župan ustanovil 9 projektnih svetov, ki so neredno delovali. Člani projektnih svetov so se odrekli
sejninam, tako da postavka v celoti ni bila realizirana. Sredstva smo prerazporedili na druge postavke, za katere
skrbi Kabinet župana.
Realizacija v letu 2006 je bila 0 SIT.
01 016 002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje
Pri snovanju programa za leto 2006 smo sodelovali s Komisijo za mednarodno in medobčinsko sodelovanje.
Sredstva smo porabili za organizacijo obiskov delegacij Mestne občine Novo mesto v drugih slovenskih občinah in
v tujini (hotelske in restavracijske storitve, storitve prevajanja, stroški prevoza v tujini,…) ter za organizacijo in
izvedbo obiskov tujih delegacij (predvsem iz prijateljskih mest) pri nas.
V letu 2006 smo tako gostili:
-

hrvaškega vojaškega atašeja v RS (23.2.2006),

-

delegacijo poljskega mesta Torun (28. – 31.3.2006),

-

udeležence mednarodnega simpozija Shoulder and Sport,

-

veleposlanika Republike Slovaške v RS Nj. Ekscelenco R. Paldana (5.9.2006),

-

britanskega veleposlanika v RS Nj. Ekscelenco Tima Simmonsa (26.9.2006),

-

delegacijo iz nemškega mesta Schwerin (15.12.2006),
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-

itd.

Delegacija MONM se je 3.6.2006 udeležila 20. obletnice Slovenskega kulturnega športnega društva Krka iz
Hannovra. V času od 18. – 21.9.2006 je župan z delegacijo obiskal poljsko mesto Torun. Delegacija MONM se je z
Območno obrtno zbornico Novo mesto udeležila sejma Viroexpo 2006 v Virovitici.
Realizacija v letu 2006 je bila 4.163.075,00 SIT.
01 016 003 Promocija občine, celostna podoba
Denarna sredstva smo porabili za tekoče potrebe promocije oz. oglaševanja občine (vključno s promocijskimi
članki MONM v različnih časopisih, revijah, zbornikih, glasilih,…). V ta sklop sodijo tudi stroški, povezani s
protokolom (nakup zastav, protokolarnih in promocijskih daril, uokvirjanje priznanj MONM,…), založniškimi in
tiskarskimi storitvami zloženk in brošur, komunikacijskim svetovanjem (Korpus, Ljubljana).
Realizacija v letu 2006 je bila 13.217.295,00 SIT.
01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in druge pomoči
Sredstva na tej postavki smo porabili za organizacijo tradicionalnih prireditev MONM (npr. tradicionalnega
koncerta ob kulturnem prazniku, slovesne akademije ter podelitve nagrad in priznanj MONM ob občinskem
prazniku ter spremljajočih prireditev, svetovnem dnevu knjige, dnevu boja proti okupatorju, prireditev ob vseh
treh spominskih dnevih Mestne občine Novo mesto, tradicionalnega sprejema zlatih maturantov, sprejema
osnovnošolcev od tednu otroka, tradicionalnih spominskih slovesnosti ob dnevu mrtvih…).
Realizacija v letu 2006 je bila 10.141.217,00 SIT.
01 016 005 Javne prireditve
Mestna občina je v letu 2006 organizirala ali soorganizirala več javnih prireditev, kot so otroški parlament (DPM
Mojca), Športnik leta, Mojčin pustni karneval, itd. , prav tako smo odobrili več najemov dvoran v Kulturnem
centru Janeza Trdine različnim društvom in ostalim ustvarjalcem, ki so s koncerti ali drugimi prireditvami obeležili
obletnice svojega delovanja. Soorganizirali in podprli smo večje prireditve kot so Naj meščan, Naj meščanka ter
bili pokrovitelji več manjših prireditev v naši občini. S temi sredstvi smo pokrili tudi stroške organizacije in izvedbe
tradicionalnega silvestrovanja na prostem na novomeškem Glavnem trgu.
O upravičenosti do denarnih sredstev za posamezno vlogo je odločil župan ali kolegij občinske uprave, glede na
vsebino in višino zaprošenih sredstev.
Realizacija v letu 2006 je bila 16.043.434,00 SIT.
01 016 009 Evropska pisarna
Sredstva v višini 6.008.308,00 SIT so bila porabljena za članarine v mednarodnih organizacijah.
01 084 001 Financiranje političnih strank
Sredstva so bila namenjena za mesečne dotacije oziroma za delovanje političnih strank, katerim listam so pripadli
mandati.
01 084 002 Novoletna obdaritev otrok – DPM Mojca
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Postavka je v celoti namenjena Društvu prijateljev mladine MOJCA, ki s tem denarjem delno okrasi Glavni trg,
delno pa sredstva nameni za obdaritev otrok na območju Mestne občine Novo mesto. Postavka je bila oblikovana
na podlagi odločitve občinskega sveta. V letu 2006 smo postavko na prošnjo društva povečali na 4,3 mio SIT.
Realizacija v letu 2006 je bila 4.300.000,00 SIT.
01 084 003 Druga društva in organizacije
Osnova za to postavko sta Zakon o lokalni samoupravi in Statut MONM. Društva skozi vse leto posredujejo svoje
vloge za pokroviteljstvo dogodkov, ki jih organizirajo. Sredstva s te postavke smo tudi v letu 2006 razdelili preko
javnega razpisa. Prijav na razpis je iz leta v leto več. S te postavke plačujemo tudi vse članarine (npr. Skupnost
občin Slovenije, Združenje zgodovinskih mest Slovenije).
Realizacija v letu 2006 je bila 6.251.597,00 SIT.
01 084 004 Društva upokojencev v MO NM
Planirana sredstva so bila namenjena za pokritje stroškov delovanja društev upokojencev v MONM. V letu 2006
smo izvedli javni razpis in v ta namen porabili 3.500.000,00 SIT.
01 084 005 Vzdrževanje grobov
Pravna podlaga za to postavko sta Zakon o lokalni samoupravi in Statut MONM ter Odlok o varstvu in vzdrževanju
spomenikov in spominskih obeležij NOB ter ljudske revolucije (Skupščinski Dol. list št. 11/76).
Gre za namensko postavko, s katero se financira vzdrževanje grobov v MONM. Sredstva se razdelijo glede na
programe in plane čiščenja grobišč, ki jih predložijo društva.
Realizacija v letu 2006 je bila 992.000,00 SIT.
01 084 006 Svetniške skupine – redno delo
Sredstva so bila namenjena za pokrivanje materialnih obveznosti svetniških skupin.
01 013 302 Stroški sodnih in upravnih postopkov
Sredstva v višini 2,2 mio SIT so bila porabljena za financiranje odškodnin v postopkih denacionalizacije, za razne
sodne stroške, stroške notarjev ter izvensodnih poravnav.
01 013 303 Investicijski odhodki – občinska uprava
V letu 2006 smo na občinski upravi sredstva porabili za nabavo pisarniške opreme, projektno dokumentacijo, za
nakup računalniške opreme ter nakup službenega avtomobila.
01 013 304 Inšpektorat
Občinski inšpektorat je v letu 2006 porabil 2.484.641,00 SIT za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in
računalnikov, službene uniforme občinskih redarjev in druge operativne stroške.
01 013 305 Obveznosti iz delitvene bilance
Sredstva so bila namenjena za pokrivanje obveznosti iz delitvene bilance, ki izhajajo iz sklenjenega dogovora o
delitvenih razmerjih med Mestno občino in novo nastalimi občinami v letu 1999.
01 013 308 Časopis Novo mesto
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Skladno z Odlokom o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Novo mesto (Ur. l. RS, št. 136/2004) naj bi
časopis izšel desetkrat letno, in sicer enkrat mesečno z izjemo julija in avgusta.
Časopis Novo mesto ima svojega odgovornega urednika (Ivan Krasko), s katerim smo podpisali pogodbo o
izvajanju funkcije urednika časopisa Novo mesto. Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti urednika, v letu
2006 je namreč izšla le ena številka časopisa, bo mestna občina enostransko odpovedala pogodbo. Realizacija v
letu 2006 je bila 1.359.027,00 SIT.
01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa – TV Novo mesto
Podlaga za izplačila te postavke je Pogodba o financiranju informativnega programa TV NM. Prejemnik sredstev je
bila TV Novo mesto, ki je sredstva namenila za oblikovanje svojega informacijskega programa, v katerem je
dnevno predstavljala tudi dogodke, ki so se zgodili v občini Novo mesto. Za to je bilo v letu 2006 porabljeno
6.000.000,00 SIT.
01 017 101 Odplačilo dolga
Postavka je namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov in obresti, ki izhajajo iz pogodb ter za plačilo
obresti za kratkoročno zadolževanje, ki je namenjeno likvidnostnemu premoščanju med letom.
02

Predšolska vzgoja

02 091 101 Vrtec Ciciban Novo mesto
Iz te postavke se je do 31.8.2006 financiralo 32 oddelkov, 475 otrok in 94,8 zaposlenih delavcev. Od 1.9.2006 pa
se je financiralo 31 oddelkov, 473 otrok, 92,94 zaposlenih delavcev. Porabljenih je bilo 372.533.839,00 SIT.
02 091 102 VVE Brusnice - enota pri osnovni šoli
Iz te postavke so se financirali 3 oddelki, 57 otrok, 9,61 zaposlenih delavcev, za kar je bilo porabljenih
33.878.092,00 SIT.
02 091 103 VVE Stopiče - enota pri osnovni šoli
Iz te postavke se je financiralo 5,5 oddelkov, 99 otrok in 17,03 zaposlenih delavcev, za kar je bilo porabljenih
65.922.268,00 SIT.
02 091 104 VVE Šmarjeta - enota pri osnovni šoli
Iz te postavke se je financiralo 5 oddelkov,

79 otrok, 15,59 zaposlenih delavcev, za kar je bilo porabljenih

52.265.887,00 SIT.
02 091 105 VVE Vavta vas - enota pri osnovni šoli
Iz te postavke se je financiralo 6 oddelkov, 112 otrok, 18,49 zaposlenih delavcev, za kar je bilo porabljenih
69.168.813,00 SIT.
02 091 106 Društvo Ringa-raja (koncesija)
Iz te postavke sta se financirala 2 oddelka, 42 otrok, 6,05

zaposlenih delavcev, za kar je bilo porabljenih

21.049.705,00 SIT.
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02 091 107 Vrtec Petrov vrtec (pogodba)
Iz te postavke sta se financirala 2 oddelka, 36 otrok, 6 zaposlenih delavcev, za kar je bilo porabljenih
22.814.730,00 SIT.
02 091 108 Vrtec Pedenjped Novo mesto
Iz te postavke se je do 31.8.2006 financiralo 27 oddelkov, 446 otrok, 88 zaposlenih delavcev. Od 1.9.2006 pa se
financira 28 oddelkov, 460 otrok, 88,79 zaposlenih delavcev. Porabljenih je bilo 349.365.205,00 SIT.
02 091 109 Varstvo otrok v drugih občinah
Iz te postavke se je financiralo 30 otrok v 15-tih občinah, katerih stalno bivališče je v Mestni občini Novo mesto,
za kar je bilo porabljenih 19.152.529,00 SIT.
02 091 110 Amortizacija - predšolska vzgoja
Za investicijska vlaganja v vrtce je bilo v proračunu 2006 porabljenih 96.059.440 SIT. Ta sredstva so bila
porabljena za sanacijo azbestno cementnih kritin na vrtcih Metka, Kekec, Marjetica, Bibe in Rdeča kapica, ki so jih
uprave vrtcev izvedle same. Za ta namen je MONM vrtcem nakazali 62 mio SIT. Preostalih 34 mio SIT pa je bilo
porabljenih za dokončanje nezaključene obnove kuhinje v vrtcu Labod in pridobitev uporabnega dovoljenja za
obratovanje kuhinje, izdelavo investicijske in projektne dokumentacija za obnovo in dozidavo vrtca Ostržek,
študijo o organizaciji prehranjevanja predšolskih otrok v mestnih vrtcih, izdelavo projektne dokumentacije za
obnovo vrtca Ciciban, sanacijo kotlovnice v vrtcu Marjetica in ureditev elektro priključka za vrtec Videk.

03

Izobraževanje

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše
Redno je potekalo izplačilo plač, prispevkov, regresa za letni dopust in drugih osebnih prejemkov (prehrana med
delom in prevoz na delo) za zaposlene v Posvetovalnici za učence in starše. Za plače s prispevki in davki, vključno
z regresom za letni dopust, je bilo porabljenih 29.434.455,00 SIT, za druge osebne prejemke 1.249.086,00 SIT,
za tekoče in programsko odvisne materialne stroške pa 2.317.196,00 SIT. Skupaj je bilo porabljenih
33.000.737,00 SIT.
03 091 203 Osnovna šola Dragotin Kette
Za varuha, zaposlenega v OŠ Dragotin Kette, so bila zagotovljena sredstva za plače, prispevke, regres za letni
dopust in druge osebne prejemke (prehrana med delom in prevoz na delo). Za navedena izplačila je bilo
porabljenih 4.341.328,00 SIT.
03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Sredstva so bila namenjena za tekoče materialne stroške osnovnih in glasbene šole (elektrika, ogrevanje, voda in
zavarovanje nepremičnin in opreme) v višini 98.131.804 SIT, za programsko odvisne materialne stroške glasbene
šole v višini 2.323.380 SIT, za nakup in obnova glasbil za glasbeno šolo v višini 1.023.000 SIT in za fizično
varovanje OŠ Bršljin 2.523.312 SIT. Skupaj je bilo v letu 2006 porabljenih 104.001.496,00 SIT.
03 091 205 Amortizacija
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Iz sredstev amortizacije je bilo v letu 2006 porabljenih 83.864.112,00 SIT za:
OŠ Bršljin:
V celoti smo prenovili en sklop sanitarij in uredili tudi en prostor v sanitarijah za potrebe gibalno oviranega
učenca. Vrednost teh del je bila 11 mio SIT.
OŠ Center:
V šoli smo zamenjali radiatorje v učilnicah in drugih prostorih, ki jih je določila uprava šole. Vrednost teh del je
bila 6,5 mio SIT.
Glasbena šola:
Zaradi krušenja strešne opeke in nevarnosti poškodb mimoidočih je bila zamenjana strešna kritina na obcestnih
straneh. Za samo izvedbo del je poskrbela Glasbena šola sama, MONM pa je šoli nakazala sredstva v višini 7 mio
SIT za izvedbo teh del.
OŠ Brusnice:
V Brusnicah smo sanirali streho in zamenjali dotrajano peč za centralno ogrevanje in sanacijo kuhinje. Vrednost
vseh teh del je bila 32,4 mio SIT.
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. Vrednost teh del je bila 13 mio SIT.
OŠ Drska:
Znesek v višini 10 milijonov SIT je bil s sklepom župana prerazporejen iz postavke 03 091216 - investicijski
odhodki OŠ Stopiče na postavko 03 091205 – Amortizacija za sanacijo strešne kritine na osnovni šoli Drska. Ta
dela so bila končana v letu 2006, finančna obveznost pa je prenesena v leto 2007.
Odprava pomanjkljivosti po inšpekcijskih odločbah predvsem na področju požarne varnosti v nekaterih osnovnih
šolah. Vrednost teh del je bila 12,1 mio SIT.
Izdelava elaborata prostorskih zmogljivosti mestnih osnovnih šol in sprememba šolskih okolišev mestnih osnovnih
šol ter ekonomske upravičenosti investiranja v nekatere mestne šole. Vrednost teh storitev je bila 0,9 mio SIT.
03 091 206 Projektno delo v OŠ
Izveden je bil razpis za projektno delo, na katerega se je odzvalo 9 osnovnih šol. Prijavile so 73 projektov,
ocenjenih in sofinanciranih je bilo v letu 2006 65 projektov v skupni višini 1.999.220,00 SIT. Število prijavljenih
projektov je bilo omejeno, in sicer en projekt na 50 učencev.
03 091 207 Tekmovanje učencev v znanju
Na razpis za tekmovanje učencev v znanju se je v letu 2006 prijavilo 9 osnovnih šol. Sredstva so bila šolam
razdeljena za dosežke, udeležbo in organizacijo tekmovanj v skupni višini 1.999.220,00 SIT.
03 091 208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni
Osnovne šole so v letu 2006 prejele 4.500.000 SIT za sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni, ki jih bodo v
šolskem letu 2006/2007 izvedle v skladu z letnim delovnim načrtom in predmetnikom. V šolskem letu 2006/07
naše osnovne šole obiskuje 3.836 učencev. Da smo jim lahko zagotovili sredstva v višini 4,5 mio SIT in s tem
izvedbo vsaj enega naravoslovnega ali kulturnega dneva smo sredstva v višini 2 mio SIT prerazporedili iz
proračunske postavke 03 094101 »Razvoj visokega šolstva«, kjer je bilo evidentno, da sredstva zaradi poznega
začetka dela javnega zavoda URS Novo mesto v letu 2006 ne bodo porabljena.
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03 091 209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme
Osnovnim šolam je bil sofinanciran nakup računalniške opreme v višini 5.000.000 SIT. Sofinanciranje je bilo
vezano na Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme vzgojno-izobraževalnim zavodom
v letu 2006 in 2007 – 2. faza, ki ga je objavilo MŠŠ.
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 21.140.000 SIT, od tega so šole
morale zagotoviti 50% ali 10.570.000 SIT, razliko pa MŠŠ.
03 091 210 Raziskovalne naloge
Sredstva iz te postavke v višini 499.600 SIT so bila porabljena za sofinanciranje raziskovalnih nalog v osnovnih
šolah. Na objavljeni razpis je 5 osnovnih šol prijavilo 8 raziskovalnih nalog, ki so bile ocenjene v skladu z
razpisanimi merili in sofinancirane.
03 091 211 Zgodnje poučevanje tujega jezika
Osnovnim šolam so bila zagotovljena sredstva za zgodnje učenje tujega jezika, ki so ga izvajali 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 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. V letu 2006 so bila osnovnim šolam zagotovljena sredstva za
poučevanje tujega jezika v višini 5.176.381,00 SIT.
03 091 212 Sofinanciranje kosil
V letu 2006 so se približno 68 učencem iz socialno ogroženih družin krili stroški kosil, za kar je bilo šolam
nakazanih 5.149.800,00 SIT.
03 091 214 Investicijski odhodki – OŠ Grm
Sredstva v višini 14.993.370,00 SIT so bila namenjena za zamenjavo azbestno cementne kritine in kleparskih
izdelkov (obrob, žlebov, odtočnih cevi, požarnih zidov). Streha je bila sanirana v obsegu 50 % skupne površine,
preostali del sanacije strehe pa je predviden v letu 2007.
03 091 216 Investicijski odhodki – OŠ Stopiče
Adaptacija osnovne šole je bila končana v letu 2005. Vse obveznosti po pogodbi z izvajalcem so bile plačane v
letu 2005, razen končne situacije, ki zaradi plačilnih rokov zapade v plačilo v letu 2006 in sicer v znesku
4.255.920,00 SIT. Končana je 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
18.918.187,00 SIT. Končna situacija v znesku 4.255.920,00 SIT ni bila plačana, ker uveljavljamo penale do
izvajalca CGP d.d. zaradi zamude z rokom. Višina penalov znaša 9.633.848,40 SIT. Zadeva je na sodišču. Za
potrebe telovadnice je bil izdelan tudi geodetski posnetek območja. Vrednost teh del je znašala približno 800.000
SIT. Znesek v višini 10 mio SIT pa je bil s sklepom župana prenesen na postavko 03 091 205 – Amortizacija za
sanacijo strešne kritine na Osnovni šoli Drska. Ta dela so tudi končana.
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03 096 001 Prevozi učencev s šolskimi kombiji
Za prevoze učencev s šolskimi kombiji so bili osnovnim šolam v letu 2006 plačani stroški opravljenih prevozov v
višini 10.359.991,00 SIT.
03 096 002 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. V letu 2006 je bilo za omenjene prevoze porabljenih 123.172.264,00 SIT.
03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine
Glasbeni šoli Marjana Kozine so bila zagotovljena sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo v višini
9.557.677,00 SIT in sredstva za permanentno izobraževanje učiteljev v višini 1.000.000,00 SIT. Skupaj je bilo
porabljenih 10.557.677,00 SIT.
03 092 101 Tekmovanja dijakov v znanju
Na Javni razpis za sofinanciranje tekmovanj dijakov v znanju v letu 2006 se je prijavilo 7 srednjih šol. Sredstva so
bila šolam dodeljena za dosežke, udeležbo in organizacijo tekmovanj v skupni višini 1.100.000,00 SIT.
03 098 003 Projektno delo dijakov
Sredstva za projektno delo dijakov v višini 2.099.600,00 SIT so bila razdeljena na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje projektnega dela dijakov v letu 2006. Na javni razpis se je prijavilo 9 srednjih šol. Sofinanciranih je
bilo 19 projektov.
03 093 001 Sofinanciranje priprave programov višjih šol
Sredstva na tej postavki so bila v letu 2006 razpisana z javnim razpisom za sofinanciranje izobraževalnih
programov višjih strokovnih šol. Realizirana sredstva so bila v višini 1.299.460,00 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.
03 094 101 Razvoj visokega šolstva
V letu 2006 je bil ustanovljen nov javni zavod Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto. Za potrebe
novega zavoda so bila v letu 2006 porabljena sredstva v višini 18.852.752,00 SIT za opremljanje prostorov,
tiskanje zgibanke, oglaševalske storitve, prireditev ob otvoritvi, za izplačilo zagonskih sredstev in za izplačilo plač
in drugih osebnih prejemkov.
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03 094 102 Fakulteta za strojništvo
V letu 2006 smo s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2005/06 sklenili pogodbo za delno
kritje stroškov za službena potovanja predavateljev iz Ljubljane do dislociranih oddelkov v Novem mestu, v
katerih FS izvaja redni visokošolski strokovni študij strojništva in ji teh stroškov pristojno ministrstvo ne
zagotavlja. Po izračunu fakultete naj bi stroški službenih potovanj za študijsko leto 2005/06 zanašali 5.643.000
SIT. Na podlagi sklenjene pogodbe pa smo jih pokrili le v višini 26,5% ali 1.500.000,00 SIT.
03 095 002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih
V letu 2006 je bila z RIC-0m sklenjena pogodba o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih v višini
25.000.000,00 SIT. 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).
03 095 001 Razvojno izobraževalni center
RIC-u so bila v letu 2006 zagotovljena sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za delo lokalnega
koordinatorja (5.329.145 SIT) in programsko odvisni materialni stroški vezani na delo lokalnega koordinatorja
(249.179 SIT), 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
(1.203.119 SIT). Skupna realizacija je bila 6.781.443,00 SIT.
03 098 002 Program pospeševanja izobraževalne dejavnosti
V okviru programa pospeševanja izobraževalne dejavnosti je bil v letu 2006 objavljen javni razpis. Sredstva pa so
bila razdeljena v višini 2.199.150,00 SIT in 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.

03 098 001 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 v višini 3.000.120,00 bruto SIT so bila razdeljena devetim prosilcem.
Razvojnemu centru Novo mesto je bilo v letu 2006 za Štipendijsko shemo za Dolenjsko nakazanih 209.862,00 SIT
za stroške podelitve štipendij v okviru Štipendijske sheme za Dolenjsko. Stroški oglaševalskih storitev so znašali
240.000,00 SIT. Skupna realizacija te postavke je bila 3.449.982,00 SIT.
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04

Šport

04 081 001 Agencija za šport
Iz postavke so se financirale plače, drugi osebni prejemki in prispevki delodajalca za 10 redno zaposlenih v
Agenciji za šport Novo mesto v višini 39.264.897,00 SIT.
04 081 003 Materialni stroški
Iz postavke smo v letu 2006 financirali materialne stroške delovanja Agencije za šport in amortizacijo športnih
objektov v upravljanju Agencije za šport v skupni višini 21.282.811,00 SIT.
04 081 004 Amortizacija
Iz te postavke smo v letu 2006 financirali investicijsko vzdrževanje športnih objektov v višini 26.999.126,00 SIT.
Agencija za šport je za izplačila pošiljala zahtevke s priloženimi računi za opravljena dela oziroma nakup opreme.
04 081 011 Športna rekreacija in množični projekti
Iz postavke se je financiralo blizu 45 množičnih športnih projektov. Sredstva ki so jih prejeli organizatorji, so
znašala 16.597.335,00 SIT.
04 081 012 Vrhunski in tekmovalni športi
Iz postavke so se financirala tekmovanja novomeških športnikov in

moštev iz 30 športnih društev, sredstva

znašajo 20.695.800,00 SIT, ki so jih prejeli neposredno klubi.
04 081 013 Kategorizirani športniki
Iz postavke smo financirali 66 športnikov športnih klubov iz mestne občine, ki so bili kategorizirani po
kategorizaciji OKS – Zvezi športnih zvez. Višina sredstev je znašala 6.150.000,00 SIT.
04 081 014 Planinska društva in taborniške organizacije
Sredstva so bila namenjena delovanju petih planinskih in taborniških organizacij. Višina sredstev je znašala
1.165.000,00 SIT.
04 081 016 Šport invalidov
Iz postavke se je financirala športna dejavnost 3 združenj invalidov s sedežem v MO Novo mesto in z večino
članstva iz Mestne občine. Višina sredstev je v letu 2006 znašala 1.620.000,00 SIT.
04 081 017 Strokovno izpopolnjevanje
Sredstva iz postavke so bila namenjena financiranju strokovnega izpopolnjevanja strokovnega kadra v 27 športnih
združenjih. Višina sredstev je v letu 2006 znašala 1.940.000,00 SIT.
04 081 018 Večje športne prireditve doma
Sredstva iz postavke so bila namenjena financiranju 28 športnih združenj za financiranje večjih športnih prireditev
doma ter 11 nastopov športnikov oziroma moštev v tujini. Višina sredstev je v letu 2006 znašala 9.621.557,00
SIT.
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04 081 019 Nastopi športnikov v tujini
Sredstva iz postavke so bila namenjena financiranju 21 športnih združenj za nastope športnikov oziroma moštev v
tujini. Višina sredstev je v letu 2006 znašala 5.790.000,00 SIT.
04 081 022 Investicijski odhodki – Rekreacijski center Portoval
Zaradi slabih vremenskih pogojev izvajalec umetne trave dela ni mogel končati v letu 2005, ampak je to delo
izvedel maja 2006. Objekt je popolnoma končan, pridobljeno je uporabno dovoljenje in izvršena je predaja
objekta v upravljanje upravljavcu, to je Agenciji za šport Novo mesto. Plačila so bila izvedena v celoti. Realizacija
za leto 2006 znaša 118.175.688,00 SIT.
04 081 023 Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča
Sredstva v višini 19.461.888,00 SIT so bila namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono,
rednemu vzdrževanju igrišč skozi sezono ter ureditvi novih igrišč.
04 081 025 Investicijski odhodki – Velodrom
V letu 2005 je bila podpisana pogodba s Kolesarskim klubom Adria Mobil o upravljanju velodroma. Občina je za
investicijsko vzdrževanje na podlagi pogodbe prispevala 15.452.107,00 SIT. Da smo lahko

poravnali vse

obveznosti iz tega naslova, smo prerazporedili 500.000,00 SIT iz postavk znotraj področja.
04 081 029 Interventna sredstva na področju športa
Sredstva v višini 6.729.856,00 SIT so bila namenjena sofinanciranju aktivnosti, ki so se izvajala v letu 2006 in jih
ni bilo mogoče v naprej predvideti.
04 081 002 Trenerji mlajših kategorij
Iz te postavke smo v letu 2006 financirali plače, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca za tri trenerje
mlajših kategorij (atletika, kolesarstvo) v skupni višini 9.222.400,00 SIT. Za materialne stroške smo prerazporedili
2.285.000,00 SIT iz postavk znotraj področja.
04 081 005 Šport najmlajših
Iz postavke smo v letu 2006 financirali organizacijo, izvedbo in material za akcije Zlati sonček ter participacijo pri
financiranju programov Naučimo se plavati, Naučimo se smučati, Naučimo se rolati. V programe so bili vključeni
vsi vrtci in šole iz Mestne občine Novo mesto, prejemnik sredstev in izvajalec programa je bila Agencija za šport,
višina sredstev je znašala 4.789.207,00 SIT.
04 081 006 Obšolski šport
Iz postavke se je v letu 2006 financirala organizacija, izvedba in material za akcije Zlati sonček in Martin Krpan ter
organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol in pokritje stroškov sodelovanja ekip
novomeških šol na tekmovanjih višjega ranga. V program so bile vključene vse osnovne in srednje šole iz MO
Novo mesto. Višina sredstev v ta namen je bila 8.328.947,00 SIT, prejemnik sredstev je bila Agencija za šport.
04 081 007 Redno delo z mladimi
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Iz postavke so se financirali programi rednega dela z mladimi v 33 športnih društvih, višina financiranja je v letu
2006 znašala 14.325.000,00 SIT.
04 081 008 Projektno delo z mladimi
Iz postavke so se financirali programi projektnega dela z mladimi v 29 športnih društvih, višina financiranja je v
letu 2006 znašala 3.615.000,00 SIT.
04 081 009 Šolska športna društva
Iz postavke so se financirala šolska športna društva v vseh šolah v občini. Razdelila so se na podlagi športnih
uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih tekmovanjih. Sredstva so se nakazala v enkratnem znesku po
zaključku šolskega leta, šolam ali njihovim športnim društvom. Višina sredstev je znašala 3.000.000,00 SIT.
04 081 010 Plavalni tečaji
Sredstva so bila namenjena za materialne stroške najema bazena za 10 urne plavalne tečaje novomeških vrtcev.
V program so bile vključene vse vzgojno varstvene organizacije v občini. Sredstva v višini 5.500.000,00 SIT so bil
nakazana Agenciji za šport.

05.

Kultura

05 082 007 Investicijski odhodki – Narodni dom
V letu 2005 smo izvedli statično sanacijo temeljev Narodnega doma. Pogodbena vrednost del je znašala približno
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 bremeni proračun za leto 2006. Realizacija za leto 2006 znaša 8.513.504,00 SIT.
V mesecu maju smo izvedli zbiranje ponudb za delno odstranitev zemlje na dvorišču objekta, da bi preprečili
nadaljnjo vlaženje zidov. Izvajalec del je Malkom Novo mesto d.o.o.. Pogodbena vrednost znaša 800.000 SIT.
Dela so bila izvedena v septembru. V začetku junija 2006 je bila sklenjena tudi pogodba z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine Slovenije za izdelavo konservatorskega programa. Vrednost pogodbe znaša 1.290.000 SIT.
Delo naj bi bilo končano v septembru 2006, vendar pa zaradi prezasedenosti Zavoda za kulturno dediščino Novo
mesto programa še vedno nismo prejeli v celoti. Znesek v višini 5.000.000 SIT je bil s sklepom župana s te
postavke prenesen na postavko 05 082008 – Križatija.
05 082 008 Investicijski odhodki – Križatija
V letu 2005 smo izvedli obnovo strehe na Križatiji ter sanacijo stropne plošče na vhodno avlo objeta. Vrednost
vseh teh del znaša približno 13 milijonov SIT. V letu 2005 je bilo plačano 5 milijonov SIT. Razliko v vrednosti 8
milijonov SIT bremeni proračun za leto 2006. Realizacija za leto 2006 znaša 19.810.311,00 SIT. Letos je bil
izveden tudi razpis za izvedbo klimatizacije objekta. Dela je izvajalo podjetje Pam d.o.o., pogodbena vrednost pa
znaša približno 13 milijonov SIT. Dela so končana, izstavljena je tudi I. začasna situacija v višini 11.790.882,00
SIT. Končni obračun še ni končan, saj je bilo na objektu potrebno izvesti nekaj dodatnih del, ki niso bila
predvidena s pogodbo. Za ta dela bomo v letu 2007 sklenili aneks k pogodbi v približni višini 770.000 SIT.
05 082 009 Investicijski odhodki – Rotovž
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S prenovo Rotovža se je pričelo 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. Prav tako so bili z javnimi razpisi izbrani izvajalci za dobavo pohištvene
opreme, avdio video opreme, gradbeno obrtniška in inštalacijska dela. Vsa dela so bila zaključena. Vrednost v letu
2006 izvedenih del je 112.070.058,00 SIT. Skupna vrednost prenove Rotovža od leta 2002 do vključno 2006 pa je
300 mio SIT.
05 082 012 Investicijski odhodki – Kulturni dom Šmarjeta
Za prenovo kulturnega doma je bilo namenjenih 9.000.000,00 SIT.
05 082 014 Investicijski odhodki – prenova sakralnih spomenikov I
Sredstva so razdeljena preko javnega razpisa. Razpis je bil namenjen izvedbi sanacijskih del na sakralnih objektih.
Pogoj za kandidiranje je bilo sofinanciranje iz državnega ali mednarodnega razpisa. Prispela je 1 vloga in sredstva
so v celoti dodeljena ŽU Prečna za obnovo cerkve Marije vnebovzete v Straži. Realizacija za leto 2006 je znašala
5.000.000,00 SIT.
05 082 015 Investicijski odhodki – prenova sakralnih spomenikov II
Sredstva so bila razdeljena preko javnega razpisa. Namen razpisa je bil sofinancirati restavratorskokonservatorske posege na sakralnih spomenikih. Na razpisi so prispele 4 vloge, od tega so 3 prijaviteljem sredstva
odobrena, 1 prijavitelju pa sredstva niso odobrena. Realizacija za leto 2006 je znašala 10.200.000,00 SIT.
05 084 007 Projekti za oživitev mestnega jedra
Sredstva so bila razdeljena preko javnega razpisa. Prispelo je 7 vlog, od tega so sredstva odobrena vsem
prijaviteljem. Realizacija v letu 2006 je znašala 4.858.838,00 SIT.
05 082 001 Knjižnica Mirana Jarca
MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca (Ur. l. RS, št. 3/04), Zakona o
knjižničarstvu (ZKnj-1, Ur. l. RS, št. 87/01) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02) financirala plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke knjižnice za 41 zaposlenih ter
materialne stroške knjižnice. Realizacija od januarja do decembra 2006 je znašala 210.141.142,00 SIT.
05 082 005 Nabava knjig
Po Zakonu o knjižničarstvu (ZKnj-Ur. l. RS, št. 87/01) je občina dolžna zagotoviti nabavo obveznih izvodov knjig
za Knjižnico Mirana Jarca. Normative predpisuje Ministrstvo za kulturo. V letu 2006 je realizacija za 12 mesecev
znašala 18.000.000,00 SIT.
05 082 006 Investicijski odhodki – Knjižnica Mirana Jarca
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V marcu 2006 smo pričeli 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 bariere (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 je znašala 347.357.556,00 SIT. V tej višini so bila izvedena tudi
plačila. Ministrstvo za kulturo je MONM v letu 2006 odobrilo 86.655.000,00 SIT. Do 31.12.2006 so na račun
MONM 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.
05 084 008 Založništvo
Z javnim razpisom so sredstva razdeljena fizičnim in pravnim osebam, ki so izdali knjige s področja leposlovja. Na
razpis je prispelo 7 vlog, sredstva so odobrena vsem 7 prijaviteljem. Realizacija v letu 2006 je znašala
1.470.000,00 SIT.
05 084 009 Perspektivni posamezniki
Z javnim razpisom so sredstva dodeljena posameznikom, ki študirajo ali obiskujejo seminar s področja kulture in
umetnosti v tujini ali Sloveniji. Sredstva so bila dodeljena prioritetno tistim študentom, ki program obiskujejo v
tujini. Prispelo je 7 vlog, sredstva so odobrena vsem 7 prijaviteljem. Realizacija v letu 2006 je znašala 808.000,00
SIT.
05 082 002 Kulturni center Janeza Trdine
MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda KC Janeza Trdine (Ur.l. RS, št. 79/03) in Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/02) financirala plače, prispevke delodajalca in druge
osebne prejemke za 8 zaposlenih v zavodu ter materialne stroške zavoda. MO Novo mesto je pokrila izgubo
zavoda ter odpravnino za presežne delavce, katerih plače niso bile financirane iz občinskega proračuna.
Realizacija v letu 2006 je znašala 60.024.453,00 SIT.
05 082 003 Dolenjski muzej
MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Ur.l. RS, št. 79/03) in
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/02) v letu 2006 financirala 3 redne zaposlitve
v muzeju ter materialne stroške za Jakčev dom, ostale stroške za 19 zaposlenih ter materialne stroške
Dolenjskega muzeja pa Ministrstvo za kulturo. Realizacija od januarja do decembra 2006 je znašala
32.973.030,00 SIT.
05 082 004 Drugi materialni stroški
Zajemajo financiranje komunalnih stroškov, stroškov elektrike in varovanja za Narodni dom, komunalne stroške
za Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino. Višina porabe električne energije za Narodni
dom se giblje od 70.000 SIT do 180.000 SIT mesečno (odvisno od letnega časa in števila prireditev v Narodnem
domu). Komunalni stroški in stroški varovanja so fiksni. V tej postavki so zajeti stroški organizacije koncerta
Novomeškega simfoničnega koncerta ob slovenskem kulturnem prazniku (ozvočenje, osvetljava, vabila), stroški
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umetniškega dela prireditve ob občinskem prazniku ter organizacija sprejema ob svetovnem dnevu knjige.
Realizacija za leto 2006 je znašala 4.151.181,00 SIT.
05 082 018 Gledališče Novo mesto
Mestna občina Novo mesto po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Ur.l. RS, št. 61/05),
Odloku o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Ur.l. RS, št. 104/06) in Zakonu
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/02) financira plače za 4 redno zaposlene in 1 delno
zaposlitev, materialne in programske stroške (2 premierni uprizoritvi). Da smo lahko zagotovili delo v gledališču,
smo morali poskrbeti za najnujnejše, in sicer smo prenovili gledališko dvorano in izdelali dokument identifikacije
investicijskega projekta kot osnovo za vse nadaljnje aktivnosti. Realizacija sredstev za leto 2006 je znašala
83.339.605,00 SIT.
05 084 001 Projekti poklicnih javnih organizacij
MO Novo mesto razpisuje sredstva za projekte javnih zavodov, ki delujejo na področju kulture in se z njo
ukvarjajo profesionalno. Lokalna skupnost po Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št.
96/02) zagotavlja sredstva za projekte in programe, ki nastajajo v občini. Na javni poziv kandidirajo javni zavodi
in sklad, ki delujejo v MO Novo mesto, in sicer KC Janeza Trdine, Dolenjski muzej, Knjižnica Mirana Jarca, Anton
Podbevšek Teater, Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto ter Glasbena šola Marjana Kozine za
delovanje Novomeškega simfoničnega orkestra. Realizacija za leto 2006 je znašala 15.446.800,00 SIT.
05 084 002 Revija Rast
Po Odloku o ustanovitvi revije Rast (Ur.l. RS, št. 26/95) je MO Novo mesto ustanoviteljica te revije. Prilivi so:
dotacija Ministrstva za kulturo, naročnine pravnih in fizičnih oseb, sredstva občin soustanoviteljic ter donatorska in
sponzorska sredstva. Okrog 70% sredstev zagotavlja občina. Sredstva so porabljena za plačilo tiskanja revije ter
za izplačilo avtorskih honorarjev. Letno izide 6 številk, od tega je ena dvojna. Realizacija v letu 2006 je znašala
11.177.257,00 SIT.
05 084 003 Redno delo kulturnih društev
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/02) ter Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 6/03 in 97/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna R
Slovenije (Ur.l. RS, št. 108/04), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa v MO Novo mesto (številka:
015-05-22/2005-1503) in Statuta MO Novo mesto (Ur.l. RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) so na podlagi javnega
razpisa in predloga Strokovne komisije za kulturo razdeljena sredstva društvom, ki delujejo na področju kulture in
so registrirana pri Upravni enoti v Novem mestu. Na razpis je kandidiralo 33 kulturnih društev. Višina razpisanih
sredstev je znašala 7.000.000,00 SIT. Realizacija v letu 2006 je znašala 6.730.000,00 SIT.
05 084 004 Programi v javnem interesu
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/02) je oblikovan javni poziv
Programi v javnem interesu, na katere lahko kandidirajo najboljša kulturna društva v MO Novo mesto. Sredstva
smo razpisali v dveh delih. Na 1. delu poziva so sredstva razdeljena: MePZ Pomlad, Folklornemu društvu Kres,
Založbi Goga, Pihalnemu orkestru Krka in Mestni godbi Novo mesto. Višina razpisanih sredstev je znašala
9.000.000,00 SIT. V 2. delu poziva so sredstva razpisana v višini 5.000.000,00 SIT za organizacijo in izvedbo
prireditve 7. bienala slovenske grafike. Realizacija v letu 2006 je znašala 14.050.000,00 SIT.
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05 084 005 Sofinanciranje kulturnih programov
Postavka je namenjena sofinanciranju programov in projektov, ki so pridobili sredstva iz drugih razpisov (državnih
in mednarodnih). Sredstva se razdelijo na osnovi javnega poziva z dokazili (odločbo) o prejetju sredstev iz drugih
razpisov. Prispelo je 18 vlog, od tega so dvanajstim prijaviteljem sredstva odobrena in šestim niso, ker so vloge
bile nepopolne (niso priložili odločbe). Realizacija v letu 2006 je znašala 4.080.000,00 SIT.
05 084 006 Projekti na področju kulture
Z javnim razpisom so sredstva razdeljena fizičnim in pravnim osebam za projekte na področju kulture. Na prvi del
razpisa je prispelo 73 vlog, od tega so sredstva odobrena 46 prijaviteljem, 27 pa sredstva niso bila odobrena.
Višina razpisanih sredstev je znašala 12.000.000,00 SIT. Višina razpisanih sredstev je bila nižja od planiranih
(plan: 18.000.000,00 SIT) zaradi prenosa obveznosti iz leta 2005 v leto 2006. Realizacija v letu 2006 je znašala
16.397.949,00 SIT.
05 084 010 Novomeški poletni večeri (NPV)
Sredstva so namenjena prireditvam, ki potekajo v poletnem času od junija do septembra. Zajemajo različne
umetniške zvrsti: gledališke, lutkovne, plesne, glasbene, filmske in likovne vsebine. Sredstva so bila razpisana
skozi javni poziv. Dodeljena so KC Janeza Trdine in Lokal Patriot za izvedbo programa NPV. Realizacija v letu
2006 je znašala 5.000.000,00 SIT.
05 086 001 Interventna sredstva za zaščito etnološke dediščine
Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7-287/99 in 110-5387/02) je lokalna skupnost dolžna skrbeti
za premično in nepremično dediščino. Sredstva so namenjena za ohranjanje in restavracijo etnoloških predmetov
in zbirk. Sredstva se izplačujejo na osnovi županovega sklepa in pogodbe z Dolenjskim muzejem. Realizacija v
letu 2006 je znašala 1.100.000,00 SIT.
05 086 002 Akcije zaščite kulturne dediščine
Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7-287/99 in 110-5387/02) so z županovim sklepom
in pogodbo sredstva dodeljena Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto. ZVKDS na osnovi
strokovnih podlag določa prioritetne konservatorske in restavratorske posege. Realizacija v letu 2006 je znašala
2.000.000,00 SIT.
05 086 003 Arheološka izkopavanja – Kapiteljska njiva
Zakon o zaščiti kulturne dediščine nalaga lokalni skupnosti skrb za kulturno dediščino. Sredstva v tej postavki so
namenjena arheološkim izkopavanjem na Kapiteljski njivi na Marofu, ki je izjemno bogato najdišče ne samo v
slovenskem temveč tudi v mednarodnem prostoru. Sredstva so dodeljena na osnovi županovega sklepa in
pogodbe o arheološkem izkopavanju na Marofu in je sklenjena z Dolenjskim muzejem. Realizacija je v letu 2006
znašala 1.600.000,00 SIT.
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06

Znanost

06 048 701 Raziskovalne naloge
Na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega programa v letu 2006 so bile prijavljene 3 raziskovalne naloge, ki
sta jih prijavila 2 prijavitelja. Sofinancirana je bila samo ena naloga. Porabljena so bila sredstva v skupni višini
1.276.910,00 SIT.
06 048 702 Nagrade za raziskovalno in inovacijsko delo
Sredstva v višini 2.389.800,00 SIT so bila namenjena podelitvi nagrad, in sicer za izplačilo denarnega dela
nagrad, za objavo oglasa v Dolenjskem listu in plačilo izdelave priznanj.
06 097 001 Mladinske raziskovalne naloge
Sredstva za mladinske raziskovalne naloge v višini 899.530,00 SIT so bila razpisana z javnim razpisom. Na razpis
so štiri srednje šole prijavile 38 raziskovalnih nalog. Sofinancirane so bile vse prijavljene naloge.

07

Interesne dejavnosti mladih

07 097 002 Tehnična kultura
Sredstva so razdeljena preko javnega razpisa Astronavtsko raketarskemu klubu Apollo in Radio klubu Novo mesto.
Sredstva so realizirana v višini 1.150.000,00 SIT.
07 097 003 Mladinski projekti
Sredstva smo razdelili preko javnega razpisa. Na razpis je prispelo 18 vlog, od tega so sredstva odobrena
dvanajstim, petim sredstva niso bila odobrena. Vsebina projektov je bila namenjena mladim in je zajemala
naslednja področja: preprečevanje zasvojenosti, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, zmanjševanje nasilja,
prostovoljno delo, koncertna dejavnost mladih, preprečevanje nasilja, druge izobraževalne dejavnosti, družabni
programi, mednarodno sodelovanje mladih, idr. Realizacija v letu 2006 je znašala 3.435.000,00 SIT.
07 097 004 Sofinanciranje mladinskih programov
Sredstva smo razpisali preko javnega razpisa za področje mladinskih programov (zaključene celote, ki potekajo
kontinuirano več let). Javni razpis smo objavili v treh delih (na začetku, na sredini in konec leta). Na 1. del razpisa
je prispelo 10 vlog, od tega so bila sredstva odobrena štirim prijaviteljem, šestim sredstva niso bila odobrena. Na
2. del razpisa je prispela 1 vloga ter 3. del razpisa sta prispeli 2 vlogi. Programe izvajajo mladi oziroma so po
vsebini namenjeni mladim (od 15. do 27. leta starosti). Prioriteta so bili finančno podpreti programi s področja
prostovoljnega dela, aktivnega vključevanja mladih v humanitarne, socialne in ustvarjalne programe ter
subkulturno delovanje mladih na področju sodobne in intermedijske dejavnosti ter otroškega in mladinskega
založništva. Realizacija sredstev v letu 2006 je znašala 13.900.000,00 SIT.
07 097 006 Mladinska infrastruktura
Sredstva so bila razdeljena preko dveh javnih razpisov. 1. del razpisa je bil namenjen sofinanciranju aktivnosti, ki
potekajo v mladinskem hotelu v Novem mestu. 2. del razpisa je bil namenjen promociji mladinskega hotela.
Realizacija sredstev je v letu 2006 znašala 5.000.000,00 SIT. Izplačilo za 2. del razpisa je prenesen v leto 2007.
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07 097 008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti
Na postavki so bila sredstva razdeljena preko javnega razpisa. Na razpis je prispela 1 vloga, in sicer Društva
novomeških študentov. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju redne dejavnosti študentskih društev, katera
organizirajo različne prireditve, vključujejo mlade v različne socialne programe, pripravlja izobraževanje mladih,
Infotočka. Realizacija sredstev je v letu 2006 znašala 6.500.000,00 SIT.
07 097 009 Večdnevni mednarodni glasbeni festival
Na postavki so bila sredstva razdeljena preko javnega razpisa. Na razpis je prispela 1 vloga, in sicer Rock Otočca,
d.o.o. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju mednarodnih glasbenih festivalov, ki potekajo v občini in imajo
večletno tradicijo uspešnega delovanja. Realizacija sredstev je znašala 4.500.000,00 SIT.

08

Socialno varstvo

08 107 002 Denarne pomoči
Mestna občina že vrsto let zagotavlja sredstva za enkratne denarne pomoči, s katerimi želimo vsaj delno blažiti
socialno stisko občanov, ki so na robu preživetja in za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin. Pravilnik o
enkratnih denarnih pomočeh ureja postopek dodeljevanja pomoči in vrste pomoči in sicer pomoč pri nakupu
šolskih potrebščin, ozimnice, kurjave, subvencije šole v naravi in letovanja otrok. V letu 2006 je denarno pomoč
prejelo preko 350 upravičencev.

08 109 001 Splošni socialni zavodi
V sedmih splošnih socialnih zavodih je bilo decembra 2006 nastanjenih 48 občanov MO NM, ki jim je občina
zagotovila plačilo ali doplačilo oskrbnih stroškov, ker sami ali njihovi preživninski zavezanci nimajo zadostnih
sredstev za plačilo institucionalnega varstva. Poraba sredstev je bila 45.037.434,00 SIT.
08 109 002 Posebni socialni zavodi
V petih posebnih socialnih zavodih in stanovanjski skupnosti Vezi Postojna, ki so namenjeni varstvu težje in težko
duševno ter telesno prizadetih odraslih oseb, je bilo leta 2006 nameščenih 15 občanov MO NM. Poraba sredstev
je bila 20.439.579,00 SIT.
08 109 003 Varstveno delovni center Novo mesto (VDC)
V

VDC-ju je bilo decembra 2006 nameščenih 29 duševno prizadetih občanov MO NM, za katere je občina

doplačevala oskrbne stroške zavoda v skupni vrednosti 32.816.736,00 SIT.
08 109 010 Družinski pomočnik
V primeru družinskega pomočnika sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno
zavarovanje zagotavljala občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za
socialno delo. V letu 2006 smo imeli 23 družinskih pomočnikov. V ta namen je bilo porabljenih sredstev v višini
38.096.350,00 SIT.
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08 109 005 Pomoč na domu
Mrežo javne službe pomoč na domu zagotavlja občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu. 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 (v letu 2006: 958.329,84 SIT/mesec, t.j.
za stroške plače ter materialne stroške). K temu pa je potrebno prišteti še obveznost občine, ki mora za uro
neposredne socialne oskrbe uporabnikov storitve pomoči na domu, v skladu z zakonom, subvencionirati uro
najmanj v višini 50%. V letu 2006 smo prispevali subvencijo v višini 56,72% oziroma 1.620,01 SIT/efektivno uro,
tako da je uporabnik plačal le 1.000,00 SIT/efektivno uro. Tistim uporabnikom, ki sami s svojimi prihodki delno ali
v celoti ne morejo poravnati stroškov oziroma so po zakonodaji oproščeni plačila (v povprečju za 10 uporabnikov
na mesec), pa občina še dodatno participira sredstva, na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Večji delež
plačila storitev je bil porabljen za osebe z statusom invalida oziroma druge invalidne osebe, ki jim je priznana
pravica do tuje nege in pomoči, ker ne morejo biti samostojni. Občina na podlagi sklepa občinskega sveta
subvencionira tudi dostavo enega toplega obroka na dan ostarelim in bolnim občanom, kar je med uporabniki zelo
pozitivno sprejeto, še posebej pri tistih, ki bivajo v odročnejših krajih občine.
V Mestni občini Novo mesto pomoč na domu izvaja Dom starejših občanov Novo mesto, s katerim smo v letu
2006 podpisali pogodbo o izvajanju in financiranju javne službe pomoč na domu, in na podlagi katere je bilo
porabljenih 35.000.602,00 SIT.
08 109 006 Programi socialnega varstva
Na osnovi pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS Slovenije in preko javnega razpisa je bilo za
sofinanciranje letnih programov oziroma projektov finančno podprtih 36 dobrodelnih organizacij, organizacij za
samopomoč, invalidskih organizacij in drugih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo
socialne stiske in težave posameznikov oz. skupin občanov. Občinski delež financiranja predstavlja okrog 12 %
vrednosti prijavljenih programov. Te organizacije združujejo preko 26000 članov,1500 prostovoljcev in 31
delavcev (redno zaposleni in delavci preko javnih del). Programi izvajalcev in posamezni projekti predstavljajo
pomembno dopolnitev programov javnih zavodov na tem področju in s tem tudi širitev javne mreže.

08 109 007 Javna dela

V letu 2006 je bilo sofinanciranih 11 programov javnih del s področja socialnega varstva, v katere je vključenih 14
delavcev od IV. do VII. stopnje izobrazbe. Mestna občina Novo mesto je kot naročnik javnih del krila stroške
razlike do izhodiščnih plač za brezposelne osebe v višini od 40 do 60 % po Splošni kolektivni pogodbi za
negospodarstvo.

09

Romi

09 106 001 Stanovanjsko reševanje Romov
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V okviru te postavke so bila sredstva porabljena za komunalno urejanje romskih naselij-urejanje poti, izvedena je
bila akcija čiščenja in urejanja okolja, pridobljeni so bili načrti in druga projektna dokumentacija ter parcelacija
dovoznih poti in investicijski transferji za romski vrtec. Realizacija za leto 2006 znaša 3.055.794,00 SIT.
09 091 101 Romi Vrtec Pedenjped- enota Pikapolonica
Iz te postavke sta se do 31.8.2006 financirala 2 oddelka, 28 otrok in 4,5 zaposleni delavci. Od 1.9.2006 pa se je
financiral 1 oddelek, 14 otrok in 2 zaposlena delavca. Namenjenih je bilo 25.653.906,00 SIT.
09 091 201 Učna pomoč učencem v OŠ
Sredstva v višini 11.307.241,00 SIT so bila namenjena OŠ Bršljin za financiranje plač, prispevkov, davkov in
drugih osebnih prejemkov za dve vzgojiteljici, ki od 1.9.2004 dalje opravljata delo v 1. razredu 9-letke. Z dodatno
zaposlitvijo dveh vzgojiteljic smo učencem zagotovili hkratno prisotnost učiteljice in vzgojiteljice ves čas pouka v
vseh oddelkih 1. razreda.
09 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji
OŠ Dragotin Kette, OŠ Šmihel in OŠ Bršljin vozijo učence Rome v šolo s šolskimi kombiji. V letu 2006 so stroški
omenjenih prevozov znašali 617.816,00 SIT. Tu so zajeti samo tisti prevozi, ki se opravijo izključno za učence
Rome.
09 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva
Pri OŠ Bršljin je za učence Rome organizirana jutranja vožnja in dve vožnji po pouku z avtobusom iz naselja
Brezje v OŠ Bršljin in obratno. Stroški omenjenih prevozov za leto 2006 so znašali 1.759.504,00 SIT.
09 109 001 Splošni socialni zavodi
V enem splošnem socialnem zavodu je bila v letu 2006 nastanjena ena Romka, kateri je občina na podlagi
odločbe CSD zagotavljala plačilo oskrbnih stroškov institucionalnega varstva. Poraba sredstev je bila 695.197,00
SIT.

10

Zdravstvo

10 076 002 Preventivni programi zdravja
Finančna sredstva iz te postavke v skupni višini 3.010.000,00 SIT so bila porabljena za izvajanje preventivnih
programov na tem področju, sofinanciranih preko javnega razpisa. Strokovna komisija je od 20 prijav potrdila 17
projektov za sofinanciranje.
10 109 001 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, od tega v tekočem letu na novo
prijavljenih 654 nosilcev zavarovanja. K temu številu pa je potrebno prišteti še prijave družinskih članov nosilcev
zavarovanja. Odjav iz zavarovanja (nosilcev zavarovanja in njihovih družinskih članov) je bilo v letu 2006 skupaj
603. Mesečna premija za zavarovanca je v letu 2006 znašala 5.320,00 SIT. Večji delež predstavljajo predvsem
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Romi, mlajša populacija, ki čaka na prvo oziroma ponovno zaposlitev in študentje, ki v tekočem šolskem letu
nimajo statusa študenta. Porabljenih je bilo 102.079.273,00 SIT.

10 076 001 Mrliško pregledna služba
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina zagotavlja mrliško pregledno
službo. Občina tako organizira in skrbi za delovanje te službe, katera obsega storitve mrliških ogledov - 134,
sanitarne obdukcije - 34, analize (alkoholometrične in toksikološke) – 13, ki jih predpiše zdravnik obducent v zvezi
z razjasnitvijo vzroka smrti pokojnika (ki je imel zadnje stalno prebivališče v naši občini), prevozi pokojnika - 33
(ter ostale storitve v zvezi s prevozom pokojnikov). Porabljenih je bilo 12.254.955,00 SIT.

11. Komunalna dejavnost
11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina
Na področju plačevanja tokovine za javno razsvetljavo je bilo v letu 2006 porabljenih 68.901.588,00 SIT
proračunskih sredstev.
11 064 002 Javna razsvetljava – vzdrževanje
Na postavki javna razsvetljava – vzdrževanje je bila realizacija 17.030.953,00 SIT. Od tega je bilo približno 3
milijone prenesenih obveznosti iz leta 2005. Ostala sredstva so bila porabljena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del
na obstoječi oziroma novo zgrajeni javni razsvetljavi. Vzdrževalna dela obsegajo zamenjavo okvarjenih delov
(žarnice, kabli, varovalke, barvanje drogov) in najnujnejša popravila zaradi vandalizma.
11 046 003 Javna razsvetljava – investicijsko vzdrževanje
Sredstva so bila porabljena v višini 6.945.268,00 SIT. Porabljena so bila za izvedbo programa investicijskega
vzdrževanja. 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
11 049 001 Avtobusna postaja
Realizacija postavke je bila 3.735.217,00 SIT. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za redno (letno in
zimsko) čiščenje avtobusne postaje, redno vzdrževanje zelenih površin in vzdrževanje in čiščenje sanitarij na
avtobusni postaji. Mestna občina Novo mesto in VEOLIA Transport DE Novo mesto imata sklenjeno pogodbo o
ureditvi pravic in obveznosti pri uporabi, obratovanju in vzdrževanju kompleksa avtobusne postaje. Na podlagi
pogodbe Mestna občina Novo mesto krije sorazmeren del stroškov za zagotavljanje reda, urejenosti in čistoče v
objektu oziroma na avtobusni postaji v deležih dogovorjenih v pogodbi.
11 049 003 Železniški prehodi
Realizacija postavke je bila 0 SIT.
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V vzdrževanje je vključeno 12 cestnih prehodov na mestnih ulicah in 34 prehodov zunaj naselij, za katere
moramo Slovenskim železnicam plačati del stroškov za vzdrževanje.
Glede na spor, ki ga obravnava sodišče, ne plačujemo računov, dokler ne bo določeno kakšen delež je občina
dolžna plačevati Slovenskim železnicam.
V novembru 2006 smo prejeli sodbo po kateri smo dolžni plačati glavnico z zakonitimi obrestmi. Po posvetu s
Holdingom Slovenskih železnic smo decembra 2006 poslali prošnjo na Ministrstvo za finance, v kateri smo
zaprosili ministrstvo, da prevzame oziroma pokrije navedene obveznosti.
11 051 001 Čiščenje javnih površin
Za čiščenje javnih površin in zimsko čiščenje javnih površin je bilo v letu 2006 zaradi prenosa obveznosti iz leta
2005 porabljenih 75.937.247,00 SIT. Sredstva so bila v višini 45 milijonov porabljena za ročno in strojno čiščenje
pločnikov in cestnih robov, mokro čiščenje stopnišč, vzdrževanje koškov za smeti, po normativih, ki so pogodbeno
določeni. V čiščenje preko 80.000 m2 javnih površin je bilo vključeno poleg rednega čiščenja in pometanja, tudi
pometanje, pospravljanje odpadkov in opravila, ki niso vključena v redno vzdrževanje ob dodatnih prireditvah in
kulturnih dogodkih. V okviru čiščenja javnih površin pa je bilo porabljenih 30 milijonov sredstev za zimsko
čiščenje. Le to zajema, ročno in strojno odstranjevanje snega v zimskem času, material za posipavanje in
pripravljenost na domu v času izvajanja zimske službe.
11 051 003 Javne sanitarije
Realizacija je bila 5.086.957,00 SIT. Največji del stroška t.j. 3.500.000,00 je bilo namenjenega za zaposlenega v
javnih sanitarijah, ostalo je namenjeno za osnovno vzdrževanje objekta.
11 051 005 Investicijski odhodki – CeROD
Realizacija postavke v letu 2006 je znašala 1.153.285.089,00 SIT. Finančne obveznosti v navedeni višini
so za leto 2006 v celoti poravnane. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo, nadzor ter za tehnični pregled I.
ETAPE I. faze, Centra za ravnanje z odpadki Dolenjska CeROD.
Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov, finančna realizacija glede na celoto poteka po planu,
vendar pa je časovni okvir financiranja spremenjen zaradi zamude pri samem začetku investicije.
11 052 001 Investicijski odhodki – Kanalizacija v KS Brusnice
Predvidena sredstva v letu 2006 za investicijo »Gradnja fekalne kanalizacije v Gorenjem in Dolenjem Suhadolu«
so znašala 70.500.000,00 SIT. Realizacija postavke je bila 48.314.533,00 SIT. Finančna realizacija v letu 2006 je
bila 68.50%, kar pomeni, da se neporavnane obveznosti v vrednosti 22.185.467,00 prenesejo v leto 2007.
Projekt je bil vključen v Načrt razvojnih programov in se v letu 2006 tudi zaključil in v vrednosti 70.501.547,00
SIT sofinanciran s strani SVLR za lokalno samoupravo.
11 052 002 Investicijski odhodki – Kanalizacijski sistemi
Realizacija postavke je znašala 211.220.254,00 SIT. Sredstva so bila porabljena v skladu z poslovnim planom JP
Komunala Novo mesto za izgradnjo kanalizacijskih sistemov za naslednje projekte:
-

Kanalizacija Otočec

-

Kanalizacija Srebrniče

-

Kanalizacija Ragovo

-

Kanalizacija Srebrniče
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-

Kanalizacija Mali Slatnik

-

Kanalizacija ob potoku Klamfer

-

kanalizacija Center

-

ČN Prečna

-

ČN Šmarješke Toplice

Vsi projekti so vključeni v načrt razvojnih programov in so se glede na plan v letu 2006 v celoti realizirali, razen
ČN Prečna, kanalizacija Klamfer ter kanalizacija Stopiče.
11 052 003 Investicijski odhodki – Kanalizacija v romskih naseljih
11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin
Realizacija postavke je bila 41.080.341,00 SIT. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje zelenih površin v
okviru koncesijske pogodbe. Urejanje zelenih površin obsega urejanje zelenih javnih površin z višjim standardom
vzdrževanja (10 x letno) kot so igrišča, zelenice ipd in sprehajališča z nižjim standardom vzdrževanja (3 x letno):
Kettejev drevored, Zupančičevo sprehajališče, park EU, sprehajališče Primicove Julije, Mordaksovo sprehajališče in
Ragov log. V letu 2006 so bila sredstva iz naslova vzdrževanje zelenih površin poleg rednih del porabljena tudi za
sanacijo visoko rastočih dreves na Glavnem trgu, ob Ljubljanski cesti, Kettejevem drevoredu in Župančičevem
sprehajališču.
11 063 001 Regresiranje dostave pitne vode
V letu 2006 je bilo porabljenih 12.307.536 SIT za regresiranje prevoza pitne vode. V letu 2006 je prišlo do
povečane potrebe prevoza pitne vode na območja, kjer ni možnosti priklopa na javno vodovodno omrežje.
Regresiranje se nanaša na celotne stroške prevoza vode, strošek vode pa plača upravičenec oz. naročnik. Dostava
vode gospodinjstvom se izvaja na področju, kjer ni možnosti priklopa na javno vodovodno omrežje.
11 063002 Investicijski odhodki – Vodovodni sistemi
Realizacija postavke v letu 2006 je bila 18.411.026,00 SIT. Neplačane obveznosti v vrednosti 20.189.714,62 SIT
se prenesejo v proračun za leto 2007. Sredstva so bila porabljena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnih
sistemov in sicer za izgradnjo vodovoda Koglo , Brezovica – Šmarjeta, ter obnovo vodovoda Otočec.
Projekti, ki so vključeni v načrt razvojnih programov in so se v letu 2006 tudi zaključili in realizirali po planu so:
- obnova vodovoda Šmarjeta- -Žaloviče,
- vodovod Koglo.

11 049 002 Vodnjak na Glavnem trgu
Realizacija postavke je bila 531.303,00 SIT. Od tega je bilo porabljenih 145.000,00 SIT za vodo in komunalne
storitve, ter 386.000,00 SIT za tekoče vzdrževanje in popravila vodnjakov. V realizaciji je zajet tudi prenos
obveznosti iz leta 2005. Tekoče vzdrževanje vodnjakov pa predstavlja čiščenje vodnjakov, zapiranje in odpiranje
le teh jeseni in spomladi. V letu 2006 je bilo poleg rednega vzdrževanje potrebna tudi menjava črpalke za vodo, ki
je bila zaradi vandalizma uničena. Dejanski stroški so bili v enakem obsegu storitev kot v preteklem letu. Postavka
zajema poleg vzdrževanja vodnjaka na Glavnem trgu tudi vzdrževanje in vodarino izlivke »Kapitelj« , rondoja na
severni obvoznici in fontane »Novi trg«.
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11 049 004 Obnova parkovne opreme
Realizacija postavke je bila 4.059.710,00 SIT. Polovica sredstev je bila namenjena za izdelavo in postavitev
sedemdeset parkovnih klopi. Nameščene so ob Zupančičevem sprehajališču, sprehajališču Primičeve Julije, na
Loki, na Novem trgu in ob Rozmanovi ulici. Druga polovica sredstev pa je bila porabljena za ureditev
Mordaksovega sprehajališča, ki je bil zaradi vremenskih razmer (neurja) uničen in neuporaben za sprehajalce.
Velik del sprehajališča je odnesla reka Krka, zato ga je bilo potrebno v celoti obnoviti.
11 049 006 Druge naloge komunalnega gospodarstva
Realizacija postavke je bila 3.359.165,00 SIT. Sredstva so porabljena za manjša investicijska vzdrževanja na
področju komunalnega gospodarstva.
11 049 007 Akcije zaščite naravne dediščine
Realizacija postavke je bila 1.285.888,00 SIT. Do povečane porabe je prišlo zaradi nepredvidljivih okoliščin
(neurja), ki so zahtevale večje sanacije. Namenjena so bila za sanacijo in ureditev dreves. Mestna občina je
dolžna na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
v Mestni občin Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92), 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 Klevevškovo lipo. Del sredstev iz te postavke pa je bil namenjen ohranjanju in čiščenju reke Krke, ter
sanaciji črnih odlagališč in odpadkov.
11 049 009 Ureditev pešpoti
V letu 2006 je bilo porabljenih 26.783.513,00 SIT sredstev. Sredstva v višini 19 milijonov so porabljena za obnovo
mostu v Ragov log. 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.
Drug del denarnih sredstev iz te postavke pa je bil porabljen za investicijsko vzdrževanje sprehajališč in pešpoti
po Mestni občini Novo mesto, in sicer Park EU, Župančičevo sprehajališče in sprehajališče Primiceve Julije.
Investicijsko vzdrževanje je zajemalo 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.
11 062 001 Prenova mestnega jedra
Realizacija postavke je bila 29.868.733,00 SIT.
V letu 2005 smo pričeli z rekonstrukcijo komunalne infrastrukture Kareju II- Sokolska ulica, Kosova ulica,
Muzejska ulica, Cvelbarjeva ulica, Glavni in Društveni trg. Občina je sofinancirala izgradnjo javne razsvetljave,
izgradnjo meteorne kanalizacije in sanacijo vozišča.
Investicijo - inženiring in nadzor je vodilo podjetje Topos d. o. o..
Dela so končana v septembru 2006, v marcu 2007 bo izveden tehnični pregled.
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12 Promet
12 045 101 Subvencioniranje potniškega prometa
Do 1.7.2006 je obratovanje potekalo na podlagi sklenjenih aneksov k prvi koncesijski pogodbi, drugo polovico leta
pa je začelo teči novo koncesijsko obdobje. V proračunu za leto 2006 je bilo za izvajanje koncesije mestnega
potniškega prometa zagotovljenih 124.850.000,00 SIT. Predvidenega stroška izvajanja koncesije po standardni
kalkulaciji za 12 mesecev ni bilo pripravljenega zaradi narave obratovanja sistema v letu 2006. Z vsakim
podpisom aneksa k osnovni pogodbi je bil znesek za kvartalno obratovanje posebej določen in je znašal za prvi
kvartal 34.543.328,60 SIT in za drugi kvartal 35.439.924,46 SIT. V letu 2006 so bile plačane finančne obveznosti
iz leta 2005 v skupni višini 22.839.959,16 SIT, kar zajema plačilo primanjkljaja, ki je nastajal mesečno zaradi
neusklajenih mesečnih anuitet subvencije z dejanskim stanjem porabe sistema pri obratovanju. Skupaj je v letu
2006 bilo izplačano 124.830.867,00 SIT. Primanjkljaj za leto 2006 bo poravnan iz proračuna za leto 2007, obseg
bo znan po reviziji poslovanja za leto 2006, razlika znane vrednosti je plačana v januarju 2007 in znaša
18.572.014,84 SIT. Obseg porabljenih sredstev je bil predviden tudi z načrtom razvojnih programov, obratovalno
obdobje je deset let.
Uspešno racionalizacijo obratovanja koncesije v drugem polletju kaže tudi znižanje primanjkljaja koncesije.
12 045 102 Urejanje mirujočega prometa
Nadaljevali smo z urejanjem mirujočega prometa na območju ožjega mestnega središča. Sredstva v višini
948.497,00 SIT so se porabila za urejanje prometnih označb na površinah za mirujoči promet in tiskanje dovolilnic
za parkiranje na javnih parkirnih površinah. Skozi celo leto so vodeni postopki za izdajo dovolilnic za parkiranje in
za dostavo blaga v staro mestno jedro.
12 045 103 Urejanje kolesarskih stez
Sredstva v višini 4.513.953,00 SIT so bila porabljena za urejanje kolesarskih stez (talna in vertikalna
signalizacija). Kolesarske površine so bile v križiščih zaradi lažjega in varnejšega poteka kolesarskega prometa
opremljene s posebno plastično rdečo barvo, na kolesarskih stezah pa so bili izvedeni piktogrami za označitev in
vizualno ločevanje let teh od pločnikov.
12 045 105 Prometna varnost in preventiva
Od pomembnih nalog smo realizirali občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« ter sestanek ravnateljev srednjih
osnovnih šol v zvezi z varnostjo prometa na poti v šolo oziroma iz šole. Posebno pozornost smo posvetili
pripravam na prvi šolski dan in organizaciji prometnih delavnicah po srednjih šolah na območju Mestne občine
Novo mesto. Svet se je s svojimi prispevki udeležijo akcij, ki jih je vodila Policijska postaja Novo mesto in
Republiški Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Zaradi varnosti prometa so bile nabavljene makete
policijskega avtomobila s ciljem umirjanja prometa, table postavljajo policisti na najbolj kritičnih mestih. Za
različne aktivnosti je bilo porabljeno 2.167.439,00 SIT.
12 045 107 Arhitektonske ovire
Sredstva v višini 2.200.000,00 SIT, so se porabila za odpravo arhitektonskih ovir (nemoten prehod pločnik-cestapločnik) na javnih prometnih površinah na delu Trdinove ulice, Kandijske in Belokranjske ceste.
12 045 108 Avtobusna postajališča
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Sredstva v višini 5.328.981,00 SIT so bila

porabljena za vzdrževanje talne in vertikalne signalizacije za

označevanje avtobusnih postajališčih na občinskih cestah in za postavitev treh novih zavetišč za potnike na
postajališčih v mestnem prometu. Na državnih cestah so bile vzdrževane le označbe za avtobusna postajališča na
vozišču ceste, ki se uporabljajo v mestnem prometu. Zamenjani so bili štirje drogovi za vitrine voznih redov. V
delu je tudi ureditev treh zavetišč za potnike na postajališčih v mestnem prometu, kar bo zaključeno v 2007.
12 045 109 Ureditev zaznamovanih prehodov za pešce
Sredstva v višini 5.057.022,00 SIT so se porabila za ureditev prehodov za pešce pri OŠ Stopiče in v Šmihelu. Del
sredstev se je porabil za kritje obveznosti, ki so prenesene iz leta 2005 (Stopiče), del sredstev je porabljen za
pripravo projektne dokumentacije za ureditev prehoda za pešce v Šmihelu.
12 045 110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa
Sredstva v višini 1.018.800,00 SIT so se porabila za obnovo in vzdrževanje dotrajane talne prometne signalizacije
na fizičnih ukrepih na umirjanju prometa.
12 045 111 Nacionalni program varnosti cestnega prometa
Iz postavke Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v višini 2.902.237,00 SIT, so bili pokriti stroški
organizacije pedagoških delavnic v zvezi s prometno varnostjo za dijake srednjih šol na območju Mestne občine
Novo mesto. V nekaterih stanovanjskih soseskah je bila izvedene talne signalizacija – prometni znak, ki voznike
opozarja, da se nahajajo na območju omejene hitrosti. Del sredstev je bil porabljen za razne akcije za izboljšanje
varnosti šolskih in predšolskih otrok.
12 045 104 Signalizacija
Nadaljevalo se je z opremljanjem občinskih cest s vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo v skladu s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Da bi lahko črpali sredstva za realizacijo te
postavke smo morali izvesti javni natečaj za izbiro najugodnejšega izvajalca. Posebno pozornost smo posvetili
varnosti prometa v naseljih (označevanje krajev) in prometni signalizaciji v križiščih ter preglednem trikotniku v
križiščih (ogledala). Za navedena aktivnosti smo porabili 13.980.863,00 SIT.
12 045 106 Semaforske naprave
Sredstva v višini 2.758.151,00 SIT so se porabila za vzdrževanje semaforskih naprav in druge svetlobne
signalizacije. Na Seidlovi cesti smo semaforsko napravo za pešce (Gimnazija) opremili z odštevalnim displejem
zaradi varnosti učencev in dijakov, ki najpogosteje prečkajo cesto na tem mestu. V letu 2006 smo izvedli javni
razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje izbirne javne gospodarske službe urejanja svetlobnih prometnih
znakov na območju Mestne občine Novo mesto. Postopek izbire in prevzem financiranja SPZ se je iz objektivnih
razlogov (pritožbe na postopek, urejanje prevzema od DRSC Ljubljana) podaljšal tako, da je določen del sredstev
ostal neporabljen.
12 045 401 Letališče Prečna
Mestna občina Novo mesto, kot lastnik Letališča Prečna, zagotavlja minimalna sredstva za najnujnejša
vzdrževalna dela. Sredstva 2.000.000,00 SIT so bila nakazana na osnovi sprejetega aneksa k pogodbi o
upravljanju športnega letališča Novo mesto.
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13. Cestno gospodarstvo
13 045 101 Vzdrževanje občinskih cest
Realizacija postavke je bila 531.217.125,00 SIT.
Vzdrževanje, ki obsega letno in zimsko vzdrževanje ter čiščenje javnih površin (ceste, pločniki, parkirišča) smo
izvajali preko pogodbenega izvajalca – koncesionarja CGP Novo mesto. Oddelek vodi naročila, vrši nadzor nad
izvedenimi deli in obračuni ter 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,

-

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.

13 045 102

Popravilo mostov

Realizacija postavke je bila 2.999.999,00 SIT.
V letu 2006 smo obnovili poškodovano ograjo in obrobne lesene mostnice na mostovih v Otočcu in Šentpetru.
13 045 103

Odškodnine in drugo

Realizacija postavke je bila 11.912.037,00 SIT.
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Neurejena lastninska razmerja iz preteklih desetletij še vedno zahtevajo zemljiško knjižno urejanje predvsem tistih
cest, ki jih zaradi dotrajanosti ponovno saniramo. V Mestni občini Novo mesto je preko 100 km lokalnih cest, ki po
posegu niso bile zamejničene in zemljiško knjižno urejene.
S predvidenimi sredstvi smo izvedli nekaj najnujnejših cenitev in odkupov zemljišč po katerih potekajo občinske
ceste; Pangrč grm, vas Krka, Dalnji vrh, Zbure, Paderšičeva ulica, Jedinščica, Vinji vrh...

13 045 104 Obnova mejnikov ob javnih poteh
Realizacija postavke je bila 4.001.091,00 SIT.
S temi sredstvi smo vzpostavili meje med javno in zasebno lastnino (ekspropiracije) in postopoma odpravljamo
neurejeno stanje iz preteklih desetletij.
Obnove mejnikov so prvi korak za nadaljnje rešitve na občinskih cestah (ukrepi Inšpektorata, odškodnine,
ukinitve ...).

13 045 105

Vzdrževanje javnih objektov preko KS

Realizacija postavke je 6.325.640,00 SIT.
Sredstva so bila namenjena letnemu in zimskemu vzdrževanju javnih površin v zunanjih krajevnih skupnostih, ki
niso zajeta v sistem letnega in zimskega vzdrževanja v okviru izvajanja dejavnosti v občini. To so predvsem
površine, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti in sicer igrišča, parkirišča pri pokopališčih, dovozi do osnovnih šol
in druge javne površine. Višina sredstev po posameznih krajevnih skupnostih je bila določena glede na več
kriterijev (velikost krajevne skupnosti, število prebivalcev, …).
13 045 106 Vzdrževanje gozdnih cest
Realizacija postavke je bila 7.287.670,00 SIT.
S temi sredstvi smo v letu 2006 vzdrževali gozdne ceste, 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 RS. Dela je izvajalo Gozdno
gospodarstvo Novo mesto.
13 045 108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest
Realizacija postavke je bila 20.000.001,00 SIT.
Sredstva so bila namenjena za preplastitev občinskih cest in sicer v Drganjih selih, Cegelnica – Lastovče, Struga –
Gumberk in Suhadol.
13 045 110 Obnove občinskih cest
Realizacija postavke je bila 62.542.716,00 SIT.
Sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo Sokolske Ulice – Kare II, sanacijo cest v KS Straža (prenos sredstev
iz leta 2005), odškodnine za Kare II, asfaltiranje Smrečnikove ulice in geodetske meritve za cesto na Brodu.
13 045 107 Projekti za investicije v cestno gospodarstvo
Realizacija postavke je bila 2.763.000,00 SIT.
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S temi sredstvi smo omogočili pripravo tiste dokumentacije za rekonstrukcijo cest, ki se bodo uvrščale v proračun
v naslednjih letih:
-

rekonstrukcija LC ceste Črmošnjice - Stopiče - Vel. Orehek

-

rekonstrukcija LC ceste v Gabrju.

Izvajalci projektne dokumentacije še niso izvedli do konca, saj morajo projekt uskladiti z zahtevami DRSC, delno
plačilo računov je bilo izvedeno.
13 045 111 Novogradnje - državne ceste
Realizacija postavke je bila 348.186.978,00 SIT.
Predvidena sredstva so bila namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri gradnji državnih cest oziroma za
odkupe zemljišč za izgradnjo Šmihelske, Ljubljanske in Šmarješke ceste.
Predvidena sredstva so bila namenjena tudi za zagotavljanje lastnega deleža pri gradnji državnih cest oziroma za
odkupe zemljišč za izgradnjo odseka avtocesta Mačkovec – Lešnica (Deviacija 1-12).

045112 Rekonstrukcije – državne ceste
Realizacija postavke je bila 195.929.353,00 SIT.
Predvidena sredstva so bila namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri rekonstrukciji državnih cest in sicer za
projekte, odkupe zemljišč in hiše Vrtačič, za ceste; Ratež – Male Brusnice, Velike Brusnice – Leskovec, Šmarješka
cesta in Brod – Srebrniče.

14

Kmetijstvo

14 042 101 Preprečevanje zaraščanja obdelanih kmetijskih površin
Realizacije postavke je bila 35.530.645,00 SIT.
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 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 tako organskih in mineralnih gnojil.
14 042 103 Sofinanciranje programov
Realizacije postavke je bila 30.660.176,00 SIT.
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.
14 042 106 Projekti na področju kmetijstva
Realizacija postavke je bila 5.046.658,00 SIT.
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.
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14 042 108 Zavarovanje proti elementarnim nesrečam
Realizacije postavke je bila 667.289,00 SIT.
V okviru tega ukrepa smo sofinancirali v zavarovanje kmetijskih rastlin pred sušo in pozebo.
14 042 110 Digitalna baza podatkov kmetijskih zemljišč
Realizacije postavke je bila 129.600,00 SIT.
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.
14 042 105 Ureditev zemljišč
Realizacija postavke je bila 6.654.683,00 SIT.
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.
14 042 113 Kmetijski zavod
Realizacija postavke je bila 9.000.000,00 SIT.
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izgradnje prizidka Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.
14 042 111 Zatočišče za zapuščene živali
Realizacija postavke je bila 6.421.465,00 SIT.
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.
14 042 201 Gozdarstvo
Realizacija postavke je bila 1.763.724,00 SIT.
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.

15 Obrt in podjetništvo
15 041 101 Projekti na področju malega gospodarstva
Sredstva iz te postavke so bila porabljena v višini 19.401.657,00 SIT za izvedbo različnih programov vzpodbujanja
podjetništva, in sicer za: 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.

15 041 102 Plačila bančne provizije
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Plačila bančne provizije se nanašajo na posojila dodeljena v letih od 1990 do 1995, ki jih banka vodi na osnovi
Pogodbe o poslovanju po pooblastilu. Provizija se obračunava dvakrat letno v višini 1,5% od stanja kreditov. V
letu 2006 je bila plačana provizija za obdobje 31.12.2005-30.06.2006 in sicer 96.920,00 SIT.
15 041 103 Podjetniški center Novo mesto
Postavka se nanaša na sofinanciranje redne dejavnosti Podjetniškega centra. Obveznost izhaja iz 26. člena
družbene pogodbe o ustanovitvi Podjetniškega centra Novo mesto d.o.o., ki je bila podpisana 16.10.1997.
Obveznost za leto 2006 je znašala 16.552.080,00 SIT in se nanaša na izvajanje nekaterih vsebinsko zaokroženih
dejavnosti s področja pospeševanja podjetništva. Predvsem gre za dejavnosti z izobraževalnega, svetovalnega,
informacijskega in finančnega področja.
15 041 104 Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov (RRP)
Ta postavka pomeni rezervacijo ocenjenih oziroma predvidenih sredstev za pripravo RRP in pripravo novih
projektov pri kandidiranju na razvojna sredstva države in EU. Predstavlja delež Mestne občine Novo mesto v
regionalnih razvojnih projektih, ki potekajo za celotno JV Slovenijo. Sredstva s področja obrti in podjetništva so
bila v višini 941.266,00 SIT porabljena za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 2007-2013
JV Slovenije.

15 041 105 Garancijski sklad – vložek, dejavnost
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,…). Sredstva s te postavke so bila porabljena v višini 7.457.693,00 SIT.
15 041 106 Evropski projekti za vzpodbujanje podjetništva in inovativnosti
V Oddelku za razvoj smo 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 prihodki pokritih tolikšen delež odhodkov, razlika v višini 15% pa bo
izplačana v letu 2007. V letu 2007 bodo prihodki znova pokrili 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 je bilo porabljenih sredstev v višini 9.552.226,00 SIT in sicer za stroške prevoza v tujino (letalske
vozovnice) za udeležbo na sestankih v okviru obeh projektov, za plačila po pogodbah o delu (znanstvenoraziskovalna dela) v okviru obeh projektov in nakup računalnikov ter programske opreme.

16

Turizem

16 047 301 Programi TIC, DTZ in turističnih društev
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Za sofinanciranje programov turističnih društev in zveze je bilo izplačanih 9.516.889,00 SIT. Za ostale izvedene
aktivnosti v TIC-u, in sicer za: vzdrževanje spletnih strani, strokovno literaturo, turistična vodenja po mestu in
organizacijo prireditev smo namenili 2.828.020,00 SIT. Skupaj je bila realizacija 12.344.909,00 SIT.
16 047 302 Promocija
Za promocijske aktivnosti smo porabili 6.046.843,00 SIT. Sredstva smo predvsem namenili za sejemsko
dejavnost, izdajo tiskanih katalogov in zloženk, objavo turističnih oglasov v različnih medijih ter za obiske tujih
novinarjev pri nas.
16 047 303 Turistične prireditve
Za prireditve smo porabili 3.620.758,00 SIT. Večina sredstev smo namenili za izvedbo silvestrovanja na Glavnem
trgu. Sofinancirali smo tradicionalno prireditev 10. »pohod po cvičkovi gazi«, prireditev »Praznik cvetja«,
Srednjeveški dan na gradu Otočec in sodelovali pri organizaciji prireditve »Noč na Krki« ter prireditve »Praznik
salam in cvička«. Organizirali smo tudi aktivnosti v okviru Svetovnega dneva turizma, ki se je odvijal 27.
septembra.
16 047 304 Projekti na področju turizma
Za izvedbo različnih projektov na področju turizma smo porabili 7.278.292,00 SIT.
16 047 305 Združenje vinskih mest
Za aktivnosti na področju promocije vinskih mest in cest smo porabili 237.600,00 SIT.
16 047 307 Teden cvička
S sodelovanjem 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 je v Novo mesto, od
26.05. do 28.05., 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. Za izvedbo obsežnih nalog v okviru Tedna cvička
smo porabili 10.000.000,00 SIT.

17

Stavbna zemljišča

17 066 002 Vzdrževanje parkirne hiše
Vzdrževanje in upravljanje parkirne hiše je bilo s strani Mestne občine Novo mesto in

lastnikov preostalih

parkirnih prostorov predano JP Komunala Novo mesto. S tem v zvezi je bila sklenjena pogodba o upravljanju, na
podlagi katere se glede na plan vzdrževanja in tekočih investicijskih vlaganj vsako leto določi strošek upravljanja,
ki odpade na parkirno mesto na mesec (Mestna občina Novo mesto je lastnica 197. parkirnih mest).
V letu 2006 smo porabili 14.121.834,00 SIT.
17 062 002 Urejanje stavbnih zemljišč
Pod proračunsko postavko »Urejanje stavbnih zemljišč« so bili planirani stroški za opravljanje storitev, potrebnih
za izvedbo postopkov razpolaganja z zemljišči ( prodaja, menjava ), in sicer stroški parcelacij, stroški
oglaševalskih storitev, cenitev in objav.
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Realizirana sredstva na tej postavki so bila 7.234.110,00 SIT.
17 062 003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
Sredstva v višini 1.614.404,00 SIT so bila predvidena za ureditev oz. izvedbo del vezanih na zaključek gradnje v
sklopu zazidalnega načrta Otočec (ureditev odvodnjavanja meteornih voda v naselju, parcelacija po zaključeni
gradnji oz. obnova meja,…). Sredstva so bila porabljena za geodetske storitve v soseski Otočec in Jedinščica ter
odkupe zemljišč potrebnih za realizacijo izgradnje cestnega omrežja in ostale infrastrukture v sklopu ZN Otočec.
17 062 004 Strokovne podlage za delo
Pod proračunsko postavko »Strokovne podlage za delo« so bila planirana sredstva za izdelavo programa
opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Mestne občine Novo mesto v skladu z novo zakonodajo. Javni razpis
je bil izveden v letu 2006, pogodba pa sklenjena v začetku leta 2007. Zato bo za to nalogo potrebno zagotoviti
sredstva tudi v letu 2007. Realizirana sredstva na tej postavki so bila 68.016,00 SIT.
17 062 005 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 v vrednosti približno 90 milijonov SIT. 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. Skupna vrednost del znaša
98.531.606,13 SIT. Odmerjen komunalni prispevek z delno odločbo z dne 30.12.2005 Realu –u za gradnjo
stanovanjsko-poslovnega objekta S4 znaša 41.013.230,05 sit. Plačilo Realu v letu 2006 je bilo izvedeno v višini
25.701.941,81 SIT. Preostanek bremeni proračun za leto 2007. Skupna realizacija te postavke, vključno z nakupi
določenih zemljišč , potrebnih za izvedbo nadaljnje rekonstrukcije Ljubljanske ceste, znaša 58.449.006,00. SIT.
17 062 006 Izvedba ZN Adria
Sredstva v višini 48.405.606,00 SIT, ki so bila na tej postavki se nanašajo na zaprtje finančnih obveznosti do
izvajalca izgradnje komunalne infrastrukture v območju ZN Adria in na poračune kupnin z lastniki zemljišč po
zaključeni izgradnji in izvedeni parcelaciji.
17 062 007 Izvedba ZN Podbreznik
Komunalno infrastrukturo v ZN Podbreznik izvaja podjetje SCT d.d.. Dela po pogodbi so končana, izveden je bil
tehnični pregled, pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje za cesto od krožišča pri Adriji pa do uvoza v ZN
Podbreznik ter notranja cesta, javna razsvetljava, kanalizacija , vodovod, plinovod ter tekelomunikacijsko omrežje.
Z aneksom je bil končni rok izvedbe podaljšan do konca novembra 2007, v tem času pa bo izvajalec opravil se
rekonstrukcijo ceste od uvoza v Podbreznik pa do velodroma, ter izvedel fini sloj asfalta na notranjih cestah ter
dokončal pešpot, ki se zaradi nerešenih lastninskih odnosov ni mogla izvesti. Realizacija na kontu novogradnje
znaša 220 milijonov SIT, celotna realizacija tudi z nakupi zemljišč pa znaša 295.267.839,00 SIT. Neplačan znesek
v višini 26.336.670,26 SIT predstavlja zadržani znesek opravljenih del na račun pogodbene kazni (zamuda roka
dokončanja).
17 062 013 Nakup gozdov s posebnim namenom
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V letu 2006 so bili odkupljeni gozdovi s posebnim namenom v Portovalu in Ragovem logu, ki jih je občina je v
skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 in 67/02) in Odlokom o razglasitvi gozdov s
posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/00, 6/05 in 31/05) dolžna na zahtevo
lastnika gozda s posebnim namenom odkupiti. Na podlagi zahtevkov s strani lastnikov gozdov je občina za odkup
porabila 7.458.838,00 SIT.

18

Stanovanjsko gospodarstvo

18 061 004 Prenos kupnin na stanovanjski sklad
Delež 20 % kupnin od prodanih stanovanj z obročnim odplačevanjem, ki ga je mestna občina dolžna nakazovati
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnim skladom, v skladu z zakonom. Zagotovitev sredstev je vezana
na mesečna plačila in predčasne odkupe oziroma poračune kupnin po pogodbah za odkup stanovanj z obročnim
odplačevanjem kupnine v skladu z določili stanovanjskega zakona. Realizirana sredstva pod to postavko so bila v
znesku 1.290.298,00 SIT.
18 061 005 Prenos kupnin na odškodninski sklad
Delež 10 % kupnin od prodanih stanovanj z obročnim odplačevanjem, ki ga je mestna občina dolžna nakazovati
Odškodninski družbi RS v skladu z zakonom. Zagotovitev sredstev je vezana na mesečna plačila in predčasne
18 061 007 Subvencije stanarin
Na področju subvencioniranja najemnin velja od 01. 01. 2005 nov predpis, in sicer Uredba o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/2003 in 142/2004). Na podlagi te Uredbe je dolžna Mestna občina Novo mesto, ob
izpolnjevanju določenih zakonskih pogojev, upravičencem subvencionirati največ do 80 % najemnine za
stanovanja na njenem območju. Realizirana sredstva pod to postavko so bila v znesku 10.527.418,00 SIT.
18 061 001 Stroški banke
Pod to proračunsko postavko so zajete storitve, ki jih MONM plačuje banki za vodenje stanovanjskih posojil
dodeljenih občanom s strani mestne občine v preteklih letih. Gre za pogodbeni odnos in izplačevanje teh
obveznosti na podlagi izstavljenih računov s strani banke za štiri trimesečna obdobja. Realizacija sredstev je bila
1.999.458,00 SIT.
18 061 002 Drugi stroški
Druge stroške pod to postavko predstavljajo stroški za objekte, ki so last MONM, kot so tekoče vzdrževanje
stanovanj in poslovnih površin, njihovo zavarovanje, obratovalni stroški, investicijsko vzdrževanje in centralna
kurjava,… in jih MONM na podlagi novo sklenjene pogodbe o upravljanju, poravnava Zarji d. d. Novo mesto.
Zajeti so tudi vsi ostali stroški na stanovanjskem področju (električna energija, komunalne storitve, itd.) med
katerimi so vključena tudi sredstva za najem poslovnih prostorov za Založbo Goga in Klub zdravljenih alkoholikov
Novo mesto. Sredstva se črpajo mesečno na podlagi izstavljenih računov s strani upravljavcev infrastrukturnih
vodov in Zarje d. d. Novo mesto. Realizirana sredstva pod to postavko so bila v znesku 5.251.757,00 SIT.
18 061 003 Stroški upravljanja s stanovanji
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Mestna občina Novo mesto ima sklenjeno pooblastilno pogodbo z Zarjo d. d. iz Novega mesta, po kateri
omenjeno podjetje upravlja stanovanja in poslovne prostore mestne občine. Za omenjeno storitev Zarja d. d.
mesečno izstavlja mestni občini račune za upravljanje. Realizirana sredstva pod to postavko so bila v znesku
3.029.820,00 SIT.
odkupe oziroma poračune kupnin po pogodbah za odkup stanovanj z obročnim odplačevanjem kupnine v skladu z
določili stanovanjskega zakona. Realizirana sredstva pod to postavko so bila v znesku 520.365,00 SIT.

19

Urejanje prostora

19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija
Realizirana sredstva pod to postavko so bila v znesku 111.282.936,00 SIT.
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za:
- Izdelava prostorskih aktov občine in spremljajočih strokovnih podlag:
•

Strategija pastorskega razvoja MONM in prostorski red MONM v vključno s strokovnimi podlagami

•

LN Zdraviliško-hotelski kompleks in Toplice – vračilo sredstev Ministrstvu za gospodarstvo

•

Spremembe in dopolnitve UN romsko naselje Šmihel

•

LN rekonstrukcije glavne ceste G2-105 skozi Dol. Težko vodo

•

OLN univerzitetni kampus Novo mesto

•

OLN Gabrje

•

OLN Brusnice

•

OLN Grad Grm

•

Spremembe in dopolnitve UN Novi trg v Novem mestu

•

IP, PDG/PZI rekonstrukcije križišča v Straži

•

IP prestavitve plinovoda za potrebe OLN univerzitetni kampus Novo mesto

- Uradne objave:
V postopku priprave prostorskih aktov je

z Zakonom o urejanju prostora predpisana izvedba prostorskih

konferenc in javnih razgrnitev, obvestila o njihovi izvedbi se morajo objaviti vsaj v dveh sredstvih javnega
obveščanja. Običajno obveščamo javnost z objavo v dveh časopisih, Dolenjski list in Delo ali Dnevnik. V Uradnem
listu se objavljajo sklepi o javnih razgrnitvah PA , programi priprave in sprejeti odloki.
- Drugi stroški:
•

izvedba planerske delavnice v okviru projekta priprave SPRMONM in PRMONM

•

stroški za delovanje projektnega sveta za pripravo SPRMONM in PRMONM – izplačilo sejnin zunanjim
članom

•

recenzije PA

•

stroški za smernice in mnenja k PA

•

strokovna literatura

19 062 002 Geodezija
Realizirana sredstva pod to postavko so bila v znesku 5.505.572,00 SIT.
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za:
- izdelavo geodetskih topografskih načrte za pripravo PA:
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•

OLN nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

•

OLN Grad Grm

•

dopolnitev GN za Spremembe in dopolnitve LN Šmihelske ceste

•

dopolnitev GN za UN Zdravstveni kompleks Novo mesto

•

dopolnitev GN za UN Novi trg

•

dopolnitev GN za spremembe in dopolnitve UN Portoval

•

spremembe in dopolnitve ZN Kamence

- drugi stroški:
•

pridobitev digitalnih podatkov GURS

•

zakoličba poteka protihrupne ograje ob novi Ljubljanski cesti (zahteva lastnikov ob odkupu zemljišč)

•

obdelava in dopolnitev katastra občinskih cest

•

papir za ploter

•

izobraževanje za novo verzijo in nadgradnjo programa ArcView na več grafičnih postajah v OP

19 062 004 Mestno jedro
Realizirana sredstva pod to postavko so bila v znesku 0 SIT.
Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena, ker se izdelava sprememb in dopolnite PUP za Novo mesto
ni nadaljevala, stekla pa tudi še ni priprava natečaja za mestno tržnico oziroma načrtovanje drugih ureditev v
mestnem jedru, ki bi jih bilo potrebno urejati s prostorskimi akti.
19062005 Študije in projekti
Realizirana sredstva pod to postavko so bila v znesku 7.120.560,00 SIT.
Sredstva so bila porabljena za:
- projektna dokumentacija:
•

dopolnitev prometne študije NM

•

Vrednotenje vzhodne in zahodne obvoznice s podvarianto Regrča vas

•

Prometna študija ureditve križišča Seidlove in Ljubljanske ceste (4. krak za novo za dostop v novo
parkirno hišo)

•

Kapacitetna preveritev priključevanja športnega parka Portoval na regionalno cesto R2-419/1203

•

idejna zasnova Šmihelska – krožišče

- drugi stroški:
•

20

uradne objave

Služba za zaščito in reševanje

20 022 001 Dejavnosti Civilne zaščite
Planirana sredstva za civilno zaščito so bila namenjena za vodenje dejavnosti civilne zaščite, usposabljanje in
zavarovanja obveznikov CZ, članov klubov in društev, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju ter njihovem
opremljanju in tekmovanju ekip prve pomoči na občinskem in državnem nivoju. Realizirana sredstva pod to
postavko so bila v znesku 4.497.583,00 SIT.
20 022 002 Nakup opreme
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Za nabavo opreme enotam CZ in pomoč gasilskim društvom v naši občini pri nabavi njihove reševalne opreme je
bilo porabljeno 3.985.324,00 SIT.
20 022 003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč
Za vzdrževanje opreme, zaklonišč in sistema javnega alarmiranja je bilo porabljeno 3.325.299,00 SIT.
20 032 001 Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
Sredstva iz proračuna za GRC so bila namenjena za plače zaposlenih v višini 131.054.354,00 SIT.
20 032 001 Materialni stroški
Za materialne stroške je bilo porabljenih 17.000.000,00 SIT.

20 032003 Požarna taksa
Požarno takso, ki jo iz naslova požarnih zavarovanj nakazujejo zavarovalnice, deli pa jo Odbor Vlade Republike
Slovenije za požarni sklad po že ustaljenem ključu za posamezne občine, smo porabili v znesku 32.622.253,00
SIT. Namenska sredstva smo v letu 2006 razdelili 50% Gasilsko reševalnemu centu in 50% Gasilski zvezi za
društva iz MO Novo mesto.
20 032 004 Dejavnost zveze
Za dejavnost zveze je bilo namenjenih 3.542.750,00 SIT, predvsem za njeno delovanje in kritje stroškov
zaposlenih.
20 032 005 Dejavnost društev
Za društva, ki delujejo v okvirju občinskega poveljstva Novo mesto je bilo namenjenih 13.521.209,00 SIT,
predvsem za izobraževanja, nakup opreme in vozil za društva ter zavarovanja gasilcev in domov.
20 032 006 Investicijski odhodki – Nakup lestev
Sredstva so bila porabljena za odplačilo gasilskih reševalnih lestev 15.033.604,00 SIT.

21

Varstvo okolja

21 051 001 Sanacija črnih odlagališč
Sredstva so bila planirana za sanacijo črnih odlagališč, vendar v letu 2006 niso bila realizirana.

21 055 001 Študije, analize, meritve
Realizacija postavke je bila 1.946.010,00. Sredstva so bila porabljena za odvzem vzorcev pitne vode, glede
primernosti za kopanje v reki Krki, ter za deratizacijo brežin reke Krke.

22

Krajevne skupnosti
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22 016 001 Redno delovanje KS
Realizacija postavke pa je bila 32.897.759,00 SIT. Sredstva so bila namenjena delovanju KS in zagotavljanju
tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje KS in s tem pokrivanju stroškov delovanja KS, kot so najemnina
poslovnih prostorov, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz
smeti, telefon, faks, elektronska pošta, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih
objektov, pisarniški material, izplačilo sejnin, nadomestil, kilometrin in drugih stroškov v zvezi z delovanjem
organov KS. Sredstva so se nakazovala mesečno (po dvanajstinah) na račune krajevnih skupnosti, višina sredstev
pa je bila določena z razdelilnikom sredstev, ki ga je potrdil župan.
22 049 002 Programi mestnih KS
Realizacija pa je bila 103.388.811,00 SIT. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju komunalnih programov v 11
- tih mestnih krajevnih skupnostih. S temi sredstvi so se sofinancirale izgradnje sekundarna in primarna
vodovodna in kanalizacijska napeljava, sanacije in rekonstrukcije občinskih cest v kategoriji javnih poti – mestnih
ulic, izgradnja pločnikov ob občinskih cestah, izdelavi dokumentacije za navedene projekte in drugo.
22 049 004 Samoprispevek KS Birčna vas
Realizacija pa je bila 11.377.159,00 SIT.
Sredstva iz naslova samoprispevka so bila porabljena za naslednja dela:

•

asfaltiranje ceste v Birčni vasi, Stranski vasi in preplastitev ceste v Veliki Podljuben v vrednosti 5.193.559,00
SIT

•

dokončanje del na objektu Gasilski dom Lakovnice v vrednosti 5.178.000,00 SIT

•

izvedena dela na igrišču in cesti v Birčni vasi po obračunu v vrednosti 1.005.600,00 SIT

22 049 005 Samoprispevek KS Dolž
Realizacija pa je bila 6.700.000,00 SIT.
Sredstva iz naslova samoprispevka so bila porabljena za naslednja dela:

•

rekonstrukcija LC 295130 ter izgradnja pločnika v vrednosti 6.700.000,00 SIT

22 049 006 Samoprispevek KS Gabrje
Realizacija pa je bila 2.231.136,00 SIT.
Sredstva iz naslova samoprispevka so bila porabljena za naslednja dela:

•

asfaltiranje balinišča v vrednosti 882.000,00 SIT

•

rekonstrukcije makadamskih cest v vrednosti 1.349.136,00 SIT

22 049 007 Samoprispevek KS Mali Slatnik
Realizacija pa je bila 2.101.444,00 SIT.
Sredstva iz naslova samoprispevka so bila porabljena za naslednja dela:

•

gradbena dela na pokopališču, rekonstrukcije cest in javnih poti, kanalizacija, rekonstrukcija igrišča v KS

22 049 008 Samoprispevek KS Podgrad
Realizacija pa je bila 12.075.133,00 SIT.
Sredstva iz naslova samoprispevka so bila porabljena za naslednja dela:
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•

mrliška vežica Podgrad, žarni pokopi, ureditev parkirišča, stopnišče na pokopališče, posebni spominski sklop,
ureditev javne poti, nabava peči za Gasilski dom v KS Podgrad

22 049 009 Samoprispevek KS Uršna sela
Na tej postavki ni bilo realizacije.
22 045 101 Cestni program
Realizacija pa je bila 87.698.971,00 SIT. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izgradnji, rekonstrukcijam in
sanaciji občinskih cest, predvsem v kategoriji lokalnih cest po KS. V dogovoru s krajevnimi skupnosti smo
rekonstruirali tudi dele občinskih cest.
22 049 001 Komunalni program
Realizacija pa je bila 93.744.027,00 SIT. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izgradnje komunalne
infrastrukture in projektov za komunalno infrastrukturo v primestnih krajevnih skupnostih. V pretežni meri so se
sredstva namenila gradnji vodovodnih in kanalizacijskih sistemov oziroma se je z njimi delno pokrivala oz. zapirala
finančna konstrukcija investicij, ki so bile uvrščene v program investicij v JP Komunala Novo mesto.
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