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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2018

1. UVOD
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo občine pripraviti
zaključne račune in letna poročila svojih proračunov ter pri tem upoštevati strukturo, vsebino
in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM
V skladu z določili 98. člena Zakona o javnih financah župan predloži predlog zaključnega
računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta. O
sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna župan obvesti ministrstvo, pristojno za
finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
3. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 sestavljajo splošni del,
posebni del in obrazložitve. V splošnem delu je prikazan podrobnejši prikaz planiranih in
realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu so
prikazani planirani in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Novo
mesto za leto 2018. Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo obrazložitev
splošnega dela, obrazložitev posebnega dela, obrazložitev izvajanja načrta razvojnih
programov in obrazložitev podatkov iz bilance stanja. Župan predlaga občinskemu svetu, da
obravnava in sprejme predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za
leto 2018.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejem Zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 ne bo imel
finančnih posledic.

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

Katarina Petan
vodja Urada za finance in splošne zadeve
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ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO
2018

Novo mesto, marec 2019

Zaključni račun proračuna MO Novo mesto za leto 2018

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17), je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na ….. redni seji dne ……... 2019 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2018

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 izkazuje realizirane
prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci
prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.
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KONTO

Sprejeti proračun
2018
v EUR

OPIS

Veljavni proračun
2018
v EUR

Realizacija 2018
v EUR

Indeks
Indeks
realizacija/sprejeti realizacija/veljavni

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
70
700
703
704
706

71
710
711
712
713
714

SKUPAJ

P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

53.767.405
34.586.182

53.767.405
34.586.182

39.434.996
33.544.368

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

26.953.965

27.291.248

27.291.248

19.552.148
6.987.050
752.050
0

19.552.148
6.987.050
752.050
0

19.552.148
6.668.671
683.934
49.212 -

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

7.294.934

7.294.934

6.590.403

90

90

4.288.884
30.150
157.000
160.600
2.658.300

4.288.884
30.150
157.000
160.600
2.658.300

3.879.285
30.291
105.389
160.105
2.415.332

90
100
67
100
91

90
100
67
100
91

905.000

905.000

1.284.130

142

142

25.000
0

25.000
0

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720
721

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

730
731

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

741

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

II. S K U P A J
40

O D H O D K I (40+41+42+43)

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

400
401
402
403
409

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410
411
412
413
414

SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

431
432

73
97

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

73
97

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

388
0-

99

99

100
95
91

100
95
91
-

2

2
-

880.000

880.000

1.283.742

146

146

139.064

139.064

152.907

110

110

139.064
0

139.064
0

17.817.053

17.817.053

4.373.911

25

25

5.860.744

5.860.744

2.344.224

40

40

11.956.309

11.956.309

2.029.688

17

17

320.106

320.106

79.680

25

25

0

0

320.106

320.106

152.907
0-

110

110
-

0-

-

79.680

25

25

59.025.905 59.025.905 39.097.440

66

66

11.265.097

11.872.207

9.205.383

82

78

2.902.540
452.140
7.436.200
117.000
357.217

2.949.497
474.596
8.151.645
117.000
179.469

2.937.606
472.753
5.643.472
101.552
50.000

101
105
76
87
14

100
100
69
87
28

16.198.550

16.337.949

15.120.749

93

93

843.000
8.025.566
1.733.069
5.596.915
0

867.820
7.974.442
1.752.570
5.743.117
0

83
95
90
94

81
95
89
92

31.407.258

30.548.860

14.523.287

46

31.407.258

30.548.860

14.523.287

46

48

155.000

266.889

248.021

160

93

15.000
140.000

15.000
251.889

8.188
239.833

55
171

55
95

-5.258.500

-5.258.500

337.557

-6

-6

701.826
7.605.513
1.556.965
5.256.445
0-

-

48

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

0

0

1.268 -

-

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

0

0-

-

751
752

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0
0

0
0

1.268 0-

-

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

0

0

9.229 -

-

440

DANA POSOJILA

0

0

0-

-

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

0

9.229 -

-

0

0

-7.961 -

-

75 IV.

44

V.

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

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
= (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
IX.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

7.202.500

7.202.500

215.637

3

7.202.500

7.202.500

215.637

3

3

1.944.000

1.944.000

1.878.738

97

97

1.944.000

1.944.000

1.878.738

97

0

0

5.258.500
5.258.500

5.258.500
5.258.500

-1.663.101
-337.557

1.764.215

1.764.215

1.764.215

-1.333.505 -

3

97

-

-32
-6

3

-32
-6
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3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2018 v višini 293.261 EUR se prenese
med sredstva proračunske rezerve v letu 2019.

4. člen
Sestavni del so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni 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
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

5. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 se objavi v Dolenjskem
uradnem listu.

Številka: 4103-1/2019
Novo mesto, dne ______________

Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l.r.
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I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
1.1

Predstavitev uporabnika

Občina:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000 NOVO MESTO
spletna stran
www.novomesto.si
šifra dejavnosti
75.110
matična številka
5883288
številka enotnega zakladniškega 01285-0100015234
računa
davčna številka
SI48768111
Mestna občina Novo mesto je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. S površino 236
km2 se uvršča na 20. mesto med slovenskimi občinami.
Glede na število prebivalcev (36.769 po stanju 1. 7. 2018) sodi tudi med večje slovenske
občine in predstavlja 1,8% slovenskega prebivalstva (SURS 2016). Obdaja jo osem
sosednjih občin. Na zahodu meji na Dolenjske Toplice, Stražo in Mirno Peč, na severu na
Mokronog-Trebelno, na severovzhodu na Šmarješke Toplice, na vzhodu je Šentjernej in na
jugu Metlika in Semič.
MO Novo mesto je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji, ki jo sestavlja 23 krajevnih
skupnosti (Birčna vas, Bršljin, Brusnice, Bučna vas, Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas,
Kandija – Grm, Karteljevo, Ločna – Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive,
Otočec, Podgrad, Prečna, Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna sela in Žabja vas). MO Novo
mesto ima 98 naselij. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno,
gospodarsko, kulturno in versko središče širše regije jugovzhodna Slovenija.
Mestna občina Novo mesto, s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami
premoženja, v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega
pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so nanjo
prenesene z zakonom. Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in
drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo. Občina samostojno opravlja lokalne
zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom in zakoni, predvsem pa:
- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena;
- upravlja občinsko premoženje;
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega
sklada stanovanj;
- skrbi za lokalne javne službe;
- zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost;
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in
družine, za socialno ogrožene, invalide in starejše;
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije;
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
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-

upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in druge javne poti, površine za pešce in
kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke,
skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč;
ureja javni red v občini.

Poleg nalog mestne občine v okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi:
- naloge, ki se nanašajo na inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in
drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ugotavljanje javnega interesa v
primeru razlastitve za potrebe občine, določanje namembnosti urbanega prostora,
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo, evidenco
občinskih zemljišč in drugega premoženja, zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih
spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami, mrliško ogledno službo in druge;
- statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva
statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in
evidenčnih podatkov.
Mestna občina na podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje
naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na
razvoj mesta, ureja javni mestni promet, ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem
območju, izvaja naloge na področju geodetske službe, zagotavlja javno mrežo gimnazij,
srednjih, poklicnih, višjih ter visokih šol na svojem območju, zagotavlja javno zdravstveno
službo na sekundarni ravni na svojem območju.
Po zakonu o javnih financah sodi Mestna občina Novo mesto med pravne osebe javnega
prava in po pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava med druge uporabnike enotnega kontnega načrta.

1.2

Izhodišča za pripravo zaključnega računa

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo občine pripraviti
zaključne račune in letna poročila svojih proračunov ter pri tem upoštevati strukturo, vsebino
in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ.
Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem letu. Pri sestavi
zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni
račun proračuna zajema računovodske izkaze (bilanca stanja in priloge k bilanci stanja, izkaz
prihodkov in odhodkov ter priloge k izkazu prihodkov in odhodkov), ter letno poročilo.
Odlok o proračunu za leto 2018
Finančni načrt Mestne občine Novo mesto za leto 2018 je bil sprejet z Odlokom o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2018, in sicer na 21. redni seji občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto, dne 30. 3. 2017, objavljen v Dolenjskem uradnem listu - DUL, št. 6 z
dne 4. 4. 2017. Na 26. redni seji OS, dne 23. 11. 2017 je bil sprejet Odlok o spremembah in
dopolnitvah proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018, objava v DUL-u št. 25 dne
24. 11. 2017. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 27. redni seji OS dne
1. 2. 2018 sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2018 (DUL št. 1, dne 13. 2. 2018).
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Temeljna ekonomska izhodišča za pripravo proračuna MO Novo mesto za leto 2018 in
njihova realizacija
Proračun MONM za leto 2018 je bil pripravljen na osnovi:
- Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018,
- Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 z njegovimi dopolnitvami,
- makroekonomskih izhodišč in dokumentov sprejetih na državnem nivoju,
- višine povprečnine, določene za leto 2018,
- Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- realizacije proračuna MONM v letu 2017 in neplačanih zapadlih obveznosti iz leta
2017,
- zasledovanja ciljev uravnoteženja občinskih javnih financ in sicer z nadaljevanjem
ukrepov za zmanjševanje javnofinančnih odhodkov ter z ukrepi na strani prihodkov.
Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2018 je bil prednostno investicijsko naravnan.
Zastavili smo si cilj, da z določenimi ukrepi dosežemo uravnoteženje občinskih financ in da
se v proračunskem letu 2018 zagotavljajo pogoji za nove razvojne projekte in učinkovito
črpanje EU sredstev finančne perspektive 2014-2020.
Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 (v nadaljevanju: ZIPRS1819) določa
povprečnino za leto 2018 pri 551 EUR in za leto 2019 pri 558 EUR.
Proračunski uporabniki so morali pri načrtovanju finančnih načrtov slediti ciljem, ki so
uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in
uspešnosti ter sprejetih prioritet. Vsak proračunski uporabnik je bil zavezan sprejeti ustrezne
ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter slediti usmeritvi glede nižanja stroškov mase plač kot
tudi vseh ostalih stroškov.
Dolgoročne cilje in strateške usmeritve ima mestna občina zastavljena v okviru
programskega dokumenta Novo mesto 2020 in sprejetih strategij z izvedbenimi načrti po
posameznih področjih. Na posameznih področjih delovanja lokalne skupnosti je župan
opredelil razvojne smeri Mestne občine Novo mesto za daljše časovno obdobje. Z
vsakoletnim sprejemom proračuna ima mestna občina postavljene operativne cilje v načrtu
razvojnih programov kot sestavnim delom proračuna za obdobje naslednjih štirih let. V letu
2015 je bilo tako pripravljen načrt za obdobje 2015 do 2018.

1.3 Pravne podlage za pripravo zaključnega računa MO Novo mesto
Pri sestavljanju zaključnega računa so bile uporabljene določbe naslednjih predpisov:
Zakoni:
 Zakon o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1718 in 13/18)
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE).
Podzakonski akti:
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13,
94/14, 100/15 in 86/14),
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•
•
•
•
•
•
•

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in
75/17),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03,134/03,126/04,120/07,124/08,
58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05,138/06,120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in
100/15),
Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR (Uradni list
RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13),
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01,10/06, 8/07 in 102/10).

Poslovno poročilo in računovodske izkaze je Mestna občina Novo mesto v skladu z 51.
členom Zakona o računovodstvu predložila na Agencijo za javnopravne evidence in storitve
(AJPES) 28. februarja 2019.
Neposredni uporabniki proračuna (občinski organi, občinska uprava, krajevne skupnosti) so
sestavili svoje letno poročilo za leto 2018 in ga do 28. februarja 2019 predložili županu.
Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je
pripravljen zaključni računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 in ga bo
župan do 31. marca 2019 predložil Ministrstvu za finance.
Župan daje predlog zaključnega računa proračuna MONM za leto 2018 v sprejem
Občinskemu svetu MONM na sejo Občinskega sveta.
O sprejemu Zaključnega računa proračuna bo župan obvestil Ministrstvo za finance v
tridesetih dneh po njegovem sprejetju.

1.4

Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna

Zaključni račun proračuna občine upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. To pomeni,
da se mora v zaključnem računu proračuna upoštevati naslednje klasifikacije javnofinančnih
prejemkov in izdatkov, ki so bile upoštevane v sprejetem oz. veljavnem proračunu preteklega
leta:
- ekonomska (kako oziroma za katere ekonomske namene se uporabljajo sredstva),
- funkcionalna (za kaj se uporabljajo sredstva),
- institucionalna (kdo uporablja sredstva),
- programska (na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih
proračunov).
Zaključni račun proračuna Mestna občine Novo mesto za leto 2018 je pripravljen v skladu z
Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
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Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018 tako sestavljajo:
Izkazi zaključnega računa proračuna:
● splošni del zaključnega računa
bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb,
račun financiranja,
● posebni del zaključnega računa proračuna:
realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna je potrebno prikazati:
sprejeti proračun preteklega leta,
veljavni proračun preteklega leta,
realizirani proračun preteklega leta,
primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta,
primerjavo med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta.
Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo obrazložitve:

splošnega dela,

posebnega dela:
- poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in letni izvedbi
načrta razvojnih programov,
- poslovno poročilo oz. poročilo o doseženih ciljih in rezultatih,

realizacije letne izvedba načrta razvojnih programov,

podatkov iz bilance stanja,

upravljanja denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa.
Pomen izrazov pri pripravi zaključnega računa:
Sprejeti proračun je proračun in spremembe proračuna (rebalansi), ki jih je za preteklo leto
sprejel občinski svet.
Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe
proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma
določb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi
prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun
(38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Mestne občine Novo mesto pomeni to
za leto 2018 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev.
Realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge
prejemke in dejanske realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu,
tudi z vključenimi odhodki splošne proračunske rezervacije, ki so dodeljeni na posamezne
proračunske postavke, po kontnem planu.
Neposredni uporabniki: župan, občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava, krajevne
skupnosti, medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine
Straža.
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II. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov
2.2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
2.3. Izkaz računa financiranja

2.1

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali
primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo odstopanj

Realizacija prihodkov proračuna Mestne občine Novo mesto za proračunsko leto 2018, brez
sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb, je bila v višini 39.434.996 EUR oziroma 73 %
veljavnega proračuna v proračunskem letu 2018.
Realizacija odhodkov proračuna občine za proračunsko leto 2018, brez sredstev iz računa
financiranja, je bila v višini 39.097.440 EUR, oziroma 66 % veljavnega proračuna za
proračunsko leto 2018.
Prvi proračunski presežek, ki predstavlja razliko med bilanco prihodkov in odhodkov,
realiziranih v proračunskem letu 2018 je v višini 337.557 EUR. To pomeni, da je bilo v
proračunskem letu 2018 realiziranih za 337.557 EUR več prihodkov kot odhodkov.
V izkazu finančnih terjatev in naložb za proračunsko leto 2018 občina izkazuje prejeta vračila
danih posojil in prodajo kapitalskih deležev v višini 1.268 EUR. Izkazuje pa tudi izdatek v
višini 9.229 EUR, ki se nanaša na nakup 46 % kapitalskega deleža v podjetju Cerod DBK
d.o.o. V izkazu računa finančnih terjatev in naložb občina za proračunsko leto 2018 izkazuje
izdatek zaradi spremembe kapitalskih deležev oziroma nakupa kapitalskega deleža v družbi
v višini 7.961 EUR. Ob upoštevanju višine omenjenega zneska v računu finančnih terjatev in
naložb se proračunski presežek občine za proračunsko leto 2018 zniža in tako znaša
329.596 EUR.
Izkaz računa financiranja v občini za proračunsko leto 2018 izkazuje odplačila glavnic najetih
dolgoročnih posojil v višini 1.663.101 EUR in dolgoročno zadolžitev v višini 215.637 EUR v
okviru zadolževanja občin v državnem proračunu. Ob upoštevanju proračunskega presežka
v višini 337.557 EUR, izdatka v izkazu finančnih terjatev in naložb v višini 7.961 EUR in neto
odplačila dolga v višini 1.663.101 EUR, občina za proračunsko leto 2018 izkazuje
zmanjšanje sredstev na računu v višini 1.333.504 EUR.
Realizirani proračunski primanjkljaj občine v višini 1.333.504 EUR je izkazan v skladu z
računovodskimi načeli denarnega toka v izkazu računa financiranja kot zmanjšanje
sredstev na računih.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

KONTO

OPIS

Sprejeti proračun
2018
v EUR

Veljavni proračun
2018
v EUR

Realizacija 2018
v EUR

Indeks
Indeks
realizacija/sprejeti realizacija/velajvni
v%
v%

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)
70
700
7000
703
7030
7031
7032
7033
704
7044
7047
706
7060

71
710
7100
7102
7103
711
7111
712
7120
713
7130
714
7141

72
720
7202
7203
721
722
7221

73
730
7300
7301
731

74
740
7400
7401
7403

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

53.767.405
34.586.182

53.767.405
34.586.182

39.434.996
33.544.368

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

26.953.965

73
97

73
97

27.291.248

27.291.248

99

99

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina
DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
DRUGI DAVKI
Drugi davki

19.552.148
19.552.148
6.987.050
6.276.100
4.050
130.900
576.000
752.050
30.050
722.000
0
0

19.552.148
19.552.148
6.987.050
6.276.100
4.050
130.900
576.000
752.050
30.050
722.000
0
0

19.552.148
19.552.148
6.668.671
6.000.384
4.148
58.513
605.626
683.934
13.047
670.886
49.212 49.212 -

100
100
95
96
102
45
105
91
43
93

100
100
95
96
102
45
105
91
43
93

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

-

7.294.934

7.294.934

6.590.403

90

90

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
Denarne kazni
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi nedavčni prihodki

4.288.884
122.000
6.000
4.160.884
30.150
30.150
157.000
157.000
160.600
160.600
2.658.300
2.658.300

4.288.884
122.000
6.000
4.160.884
30.150
30.150
157.000
157.000
160.600
160.600
2.658.300
2.658.300

3.879.285
28.618
1.698
3.848.970
30.291
30.291
105.389
105.389
160.105
160.105
2.415.332
2.415.332

90
23
28
93
100
100
67
67
100
100
91
91

90
23
28
93
100
100
67
67
100
100
91
91

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

905.000

905.000

1.284.130

142

142

25.000
5.000
20.000
0
880.000
880.000

25.000
5.000
20.000
0
880.000
880.000

388
0
388
01.283.742
1.283.742

2
0
2

2
0
2

146
146

146
146

139.064

139.064

152.907

110

110

139.064
139.064
0
0

139.064
139.064
0
0

110
105

110
105

17.817.053

17.817.053

25

25

5.860.744
5.860.744
0
0

5.860.744
5.860.744
0
0

2.344.224
2.329.155
7.568 7.500 -

40
40

40
40

11.956.309

11.956.309

2.029.688

17

17

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

152.907
145.705
7.202 0-

4.373.911

-

-

7412

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU za strukturno politiko

7.644.116

7.644.116

1.143.579

15

15

7413

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko

4.312.193

4.312.193

886.109

21

21

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

320.106

320.106

79.680

25

0
320.106
320.106

0
320.106
320.106

741

78
786
787
7870

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

079.680
79.680

-

25
-

25
25

25
25

II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)
40
400
4000
4001
4002
4003
4004
4009
401
4010
4011
4012
4013
4015
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4029
403
4031
4032
409
4090
4091

41
410
4100
4102
411
4117
4119
412
4120
413
4131
4132
4133
4135
414

42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208

43
431
4314
432
4323

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

59.025.905 59.025.905 39.097.440

66

11.872.207

2.902.540
2.657.900
81.000
123.640
0
22.000
18.000
452.140
238.000
192.450
2.230
2.900
16.560
7.436.200
463.238
188.230
556.227
64.650
13.350
3.760.882
587.397
170.500
1.631.726
117.000
116.000
1.000
357.217
307.217
50.000

2.949.497
2.683.359
96.870
146.837
4.061
10.901
7.469
474.596
239.937
192.466
1.714
2.900
37.579
8.151.645
566.249
306.417
582.457
49.475
16.223
3.828.523
705.668
271.995
1.824.637
117.000
116.000
1.000
179.469
129.469
50.000

16.198.550

16.337.949

843.000
520.000
323.000
8.025.566
31.000
7.994.566
1.733.069
1.733.069
5.596.915
403.000
10.000
5.075.498
108.417
0

867.820
503.479
364.341
7.974.442
28.200
7.946.242
1.752.570
1.752.570
5.743.117
365.969
10.000
5.222.124
145.024
0

31.407.258

30.548.860

14.523.287

46

48

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
31.407.258
Nakup zgradb in prostorov
616.700
Nakup prevoznih sredstev
830.000
Nakup opreme
508.300
Nakup drugih osnovnih sredstev
55.750
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
24.348.163
Investicijsko vzdrževanje in obnove
3.349.693
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
614.000
Nakup nematerialnega premoženja
26.891
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.057.761

30.548.860
654.390
717.900
630.314
55.650
22.195.290
4.484.140
583.000
22.000
1.206.176

14.523.287
633.403
20.102
194.962
13.078
10.125.085
2.753.545
329.009
13.026
441.075

46
103
2
38
23
42
82
54
48
42

48
97
3
31
24
46
61
56
59
37

155.000

266.889

248.021

160

93

15.000
15.000
140.000
140.000

15.000
15.000
251.889
251.889

8.188
8.188
239.833
239.833

55
55
171
171

55
55
95
95

-5.258.500 -5.258.500

337.557

-6

-6

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
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam
REZERVE
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Štipendije
Drugi transferi posameznikom
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transferi v javne zavode
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
Investicijski transferi javnim zavodom

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

9.205.383

66

11.265.097

2.937.606
2.678.533
95.027
143.484
4.060 9.100
7.402
472.753
239.359
191.488
1.633
2.697
37.576
5.643.472
449.426
201.343
470.087
27.351
11.827
2.839.224
595.575
102.497
946.142
101.552
101.313
239
50.000
0
50.000

15.120.749
701.826
407.786
294.039
7.605.513
28.200
7.577.313
1.556.965
1.556.965
5.256.445
365.969
10.000
4.820.191
60.285
0-

82

78

101
101
117
116
41
41
105
101
99
73
93
227
76
97
107
85
42
89
75
101
60
58
87
87
24
14
0
100

100
100
98
98
100
83
99
100
100
99
95
93
100
69
79
66
81
55
73
74
84
38
52
87
87
24
28
0
100

93

93

83
78
91
95
91
95
90
90
94
91
100
95
56

81
81
81
95
100
95
89
89
92
100
100
92
42
-

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
KONTO

Sprejeti proračun
2018
v EUR

OPIS

Veljavni proračun
2018
v EUR

Indeks
Indeks
realizacija/sprejeti realizacija/velajvni
v%
v%

Realizacija 2018
v EUR

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

0

0

1.268 -

-

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

0

0-

-

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

1.268 -

-

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

0

0-

-

44 V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

0

0

9.229 -

-

440

DANA POSOJILA

0

0

0-

-

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

0
0

0
0

9.229 9.229 -

-

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

0

0

-7.961 -

-

441
4412

VI.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
KONTO

Sprejeti proračun
2018
v EUR

OPIS

Veljavni proračun
2018
v EUR

Realizacija 2018
v EUR

Indeks
Indeks
realizacija/sprejeti realizacija/velajvni
v%
v%

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
5001
5003

Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri državnemu proračunu - dolgoročni krediti

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
5501
5502
5503
5503

Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
= (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
IX.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

7.202.500

7.202.500

215.637

3

3

7.000.000
202.500

7.000.000
202.500

0
215.637

0
106

0
106

1.944.000

1.944.000

1.878.738

97

97

1.878.000
32.000
34.000
34.000

1.878.000
32.000
34.000
34.000

1.812.919
31.846
33.973
33.973

97
100
100
100

97
100
100
100

0

0

-1.333.505 -

5.258.500 5.258.500 -1.663.101
5.258.500 5.258.500 -337.557
1.764.215

1.764.215

1.764.215

-

-32
-6

-32
-6

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO
2018
Novo mesto, marec 2019

III. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA tabele

2

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1, Novo mesto

1000 ŽUPAN
PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\
(1)

v EUR
Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1000

ŽUPAN

01
0101
01019003
01011102
4000
4001
4002
4009
4010
4011
4012
4013
4015
4024
01011103
4024
4029
04
0403
04039001
01016014
4020
4021
4022
4029
04039002
01016015
4119
4120
01016016
4021
4120
4135
06
0603
06039001

POLITIČNI SISTEM
Politični sistem
Dejavnost župana in podžupanov
Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Drugi izdatki zaposlenim
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Izdatki za službena potovanja
Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)
Izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe
Obveščanje domače in tuje javnosti
Informiranje in odnosi z javnostmi
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Drugi operativni odhodki
Izvedba protokolarnih dogodkov
Pokroviteljstva
Drugi transferi posameznikom
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Dogodki - organizacija in sodelovanje
Posebni material in storitve
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave

444.870

496.570

406.626

91,40

81,89

94.870
94.870
94.870
57.470
46.900
500
840
500
4.500
3.500
60
60
60
550
37.400
400
37.000
283.500
283.500
97.500
97.500
52.000
28.000
5.000
12.500
186.000
30.000
0
30.000
156.000
35.000
118.000
3.000
66.500
66.500
66.500

94.870
94.870
94.870
57.470
46.696
850
840
65
4.500
3.500
60
60
321
578
37.400
400
37.000
300.700
300.700
106.200
106.200
62.100
25.800
6.900
11.400
194.500
30.000
200
29.800
164.500
50.000
111.500
3.000
101.000
101.000
101.000

92.305
92.305
92.305
56.273
46.423
843
753
7
4.128
3.307
28
47
319
418
36.031
0
36.031
227.869
227.869
88.542
88.542
55.203
20.783
2.992
9.565
139.327
28.100
200
27.900
111.227
46.227
62.000
3.000
86.452
86.452
86.452

97,30
97,30
97,30
97,92
98,98
168,56
89,68
1,32
91,74
94,49
46,63
77,72
532,40
75,92
96,34
0,00
97,38
80,38
80,38
90,81
90,81
106,16
74,22
59,84
76,52
74,91
93,67
93,00
71,30
132,08
52,54
100,00
130,00
130,00
130,00

97,30
97,30
97,30
97,92
99,42
99,15
89,68
10,15
91,74
94,49
46,63
77,72
99,51
72,24
96,34
0,00
97,38
75,78
75,78
83,37
83,37
88,89
80,55
43,36
83,90
71,63
93,67
100,00
93,62
67,62
92,45
55,61
100,00
85,60
85,60
85,60
Stran 3

1000 ŽUPAN

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01016001
4029
01016002
4020
4021
4024
4029
4120
01084003
4120

Delovanje projektnih skupin
Drugi operativni odhodki
Medobčinsko in mednarodno sodelovanje
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Podpora ostalim društvom
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

8.000
8.000
33.500
8.000
8.000
1.000
6.500
10.000
25.000
25.000

8.000
8.000
68.000
5.210
27.520
6.220
6.550
22.500
25.000
25.000

2.661
2.661
64.691
4.990
26.165
6.167
6.370
21.000
19.100
19.100

33,26
33,26
193,11
62,37
327,06
616,66
98,00
210,00
76,40
76,40

33,26
33,26
95,13
95,77
95,07
99,14
97,26
93,33
76,40
76,40

Stran 4

2000 OBČINSKI SVET

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2000

OBČINSKI SVET

01
0101
01019001
01011108
4029
01011109
4029
01011114
4020
4026
4029
4202
01011116
4120
01019002
01011115
4003
4029
04
0401
04019001
01011118
4119

POLITIČNI SISTEM
Politični sistem
Dejavnost občinskega sveta
Sejnine občinskih svetnikov
Drugi operativni odhodki
Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)
Drugi operativni odhodki
Delovanje svetniških skupin
Pisarniški in splošni material in storitve
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Nakup opreme
Financiranje političnih strank
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Stroški volitev
Sredstva za delovno uspešnost
Drugi operativni odhodki
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Kadrovska uprava
Vodenje kadrovskih zadev
Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto
Drugi transferi posameznikom

313.851

313.851

216.725

69,05

69,05

297.851
297.851
217.851
50.000
50.000
55.000
55.000
81.000
34.500
17.000
19.000
10.500
31.851
31.851
80.000
80.000
0
80.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

297.581
297.581
217.581
50.000
50.000
54.730
54.730
81.000
49.900
18.000
7.800
5.300
31.851
31.851
80.000
80.000
295
79.705
16.270
16.270
16.270
16.270
16.270

200.456
200.456
163.732
33.039
33.039
31.697
31.697
69.799
48.559
14.193
6.524
523
29.197
29.197
36.724
36.724
295
36.429
16.270
16.270
16.270
16.270
16.270

67,30
67,30
75,16
66,08
66,08
57,63
57,63
86,17
140,75
83,49
34,34
4,98
91,67
91,67
45,90
45,90
45,54
101,68
101,68
101,68
101,68
101,68

67,36
67,36
75,25
66,08
66,08
57,92
57,92
86,17
97,31
78,85
83,64
9,87
91,67
91,67
45,90
45,90
99,95
45,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Stran 5

3000 NADZORNI ODBOR

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3000

NADZORNI ODBOR

21.422

21.422

16.695

77,94

77,94

02
0203
02039001
01011117
4029

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Fiskalni nadzor
Dejavnost nadzornega odbora
Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor
Drugi operativni odhodki

21.422
21.422
21.422
21.422
21.422

21.422
21.422
21.422
21.422
21.422

16.695
16.695
16.695
16.695
16.695

77,94
77,94
77,94
77,94
77,94

77,94
77,94
77,94
77,94
77,94

Stran 6

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4001

OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

02
0202
02029001
01016011
4029
03
0302
03029002
01016020
4024
4029
01016021
4024
04
0403
04039003
01013312
4027
4029
18061011
4020
4022
4025
4026
4029
2318061011
4205
06
0603
06039001
01011101
4000
4001
4002
4003
4004
4009
4010

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Urejanje na področju fiskalne politike
Urejanje na področju fiskalne politike
Mestna blagajna
Drugi operativni odhodki
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Mednarodno sodelovanje in udeležba
Mednarodno sodelovanje občin
Evropski projekt SOLIDA
Izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki
Evropski projekti
Izdatki za službena potovanja
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Stroški pravnih in upravnih postopkov
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
Upravljanje s poslovnimi prostori
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Vzdrževanje poslovnih prostorov
Investicijsko vzdrževanje in obnove
LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave
Plače in drugi prejemki zaposlenih
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

6.718.667

6.578.720

5.962.334

88,74

90,63

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
12.500
12.500
12.500
12.500
0
12.500
0
0
182.750
182.750
182.750
90.000
30.000
60.000
62.750
3.500
28.000
10.000
1.250
20.000
30.000
30.000
4.024.200
4.024.200
3.839.200
3.038.100
2.409.700
70.000
107.000
0
20.000
17.500
215.000

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
12.998
12.998
12.998
12.946
446
12.500
52
52
182.750
182.750
182.750
90.000
30.000
60.000
62.750
3.500
39.000
6.500
1.250
12.500
30.000
30.000
4.055.923
4.055.923
3.770.923
3.098.293
2.433.257
83.920
129.547
3.766
8.901
6.964
216.627

612
612
612
612
612
12.995
12.995
12.995
12.943
443
12.500
51
51
99.763
99.763
99.763
44.724
70
44.654
49.082
3.349
34.306
2.758
1.041
7.628
5.956
5.956
3.735.406
3.735.406
3.576.347
3.098.056
2.433.205
83.918
129.539
3.765
8.900
6.962
216.626

20,39
20,39
20,39
20,39
20,39
103,96
103,96
103,96
103,55
100,00
54,59
54,59
54,59
49,69
0,23
74,42
78,22
95,68
122,52
27,58
83,29
38,14
19,85
19,85
92,82
92,82
93,15
101,97
100,98
119,88
121,06
44,50
39,78
100,76

20,39
20,39
20,39
20,39
20,39
99,97
99,97
99,97
99,98
99,42
100,00
98,46
98,46
54,59
54,59
54,59
49,69
0,23
74,42
78,22
95,68
87,97
42,43
83,29
61,03
19,85
19,85
92,10
92,10
94,84
99,99
100,00
100,00
99,99
99,97
99,99
99,97
100,00
Stran 7

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4011
4012
4013
4015
4020
4024
01013301
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029
4412
06039002
2301013303
4201
4202
4203
4205
4207
4208
10
1003
10039001
01011120
4000
4001
4002
4010
4011
4012
4013
22
2201
22019001
01017101

Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Pisarniški in splošni material in storitve
Izdatki za službena potovanja
Materialni stroški
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Investicijski odhodki - občinska uprava
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Aktivna politika zaposlovanja
Povečanje zaposljivosti
Občinska uprava - javna dela
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Servisiranje javnega dolga
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov

173.500
2.000
2.500
15.000
500
5.400
801.100
184.500
6.000
145.000
53.600
5.000
237.000
37.000
133.000
0
185.000
185.000
30.000
55.000
10.000
70.000
20.000
0
78.000
78.000
78.000
78.000
57.000
4.500
5.000
6.500
4.850
50
100
2.061.000
2.061.000
2.061.000
1.912.000

173.516
1.484
2.500
35.284
0
2.527
672.630
155.420
24.400
144.500
38.818
5.000
128.334
36.200
139.958
0
285.000
285.000
20.500
55.534
12.800
176.056
19.500
610
83.580
83.580
83.580
83.580
60.330
6.100
5.650
6.500
4.850
50
100
2.061.000
2.061.000
2.061.000
1.912.000

173.513
1.483
2.447
35.283
0
2.414
478.290
95.523
20.878
106.034
24.691
2.334
108.309
23.083
88.208
9.229
159.060
159.060
20.102
45.169
12.728
67.424
13.026
610
83.269
83.269
83.269
83.269
60.329
6.089
5.648
6.295
4.805
39
64
1.980.290
1.980.290
1.980.290
1.846.892

100,01
74,17
97,88
235,22
0,00
44,70
59,70
51,77
347,96
73,13
46,07
46,68
45,70
62,39
66,32
85,98
85,98
67,01
82,13
127,28
96,32
65,13
106,75
106,75
106,75
106,75
105,84
135,31
112,96
96,84
99,08
77,20
64,26
96,08
96,08
96,08
96,59

100,00
99,96
97,88
100,00
95,53
71,11
61,46
85,56
73,38
63,61
46,68
84,40
63,76
63,02
55,81
55,81
98,06
81,34
99,44
38,30
66,80
100,00
99,63
99,63
99,63
99,63
100,00
99,82
99,97
96,84
99,08
77,20
64,26
96,08
96,08
96,08
96,59
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4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5501
5503
01017103
4031
01017201
5502
01017202
4032
23
2302
23029001
01109001
4091
2303
23039001
01013306
4090

Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala
Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Rezerva občine
Proračunska rezerva občine
Proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

1.878.000
34.000
116.000
116.000
32.000
32.000
1.000
1.000
357.217
50.000
50.000
50.000
50.000
307.217
307.217
307.217
307.217

1.878.000
34.000
116.000
116.000
32.000
32.000
1.000
1.000
179.469
50.000
50.000
50.000
50.000
129.469
129.469
129.469
129.469

1.812.919
33.973
101.313
101.313
31.846
31.846
239
239
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
0
0

96,53
99,92
87,34
87,34
99,52
99,52
23,93
23,93
14,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

96,53
99,92
87,34
87,34
99,52
99,52
23,93
23,93
27,86
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4002

OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

19
1902
19029001
02091101
4119
4120
4133
02091102
4119
4120
4133
02091103
4119
4120
02091106
4119
02091107
4119
02091108
4119
4120
4133
02091109
4119
02091119
4119
02091120
4119
02091121
4119
2302091110
4205
4323
2302091124
4204
4208
2302091125
4204

IZOBRAŽEVANJE
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci
Vrtec Ciciban
Drugi transferi posameznikom
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi v javne zavode
VVE Brusnice
Drugi transferi posameznikom
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi v javne zavode
VVE Stopiče
Drugi transferi posameznikom
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Zasebni družinski vrtec Ringa Raja
Drugi transferi posameznikom
Petrov vrtec
Drugi transferi posameznikom
Vrtec Pedenjped
Drugi transferi posameznikom
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi v javne zavode
Varstvo otrok v drugih občinah
Drugi transferi posameznikom
Varuh predšolskih otrok
Drugi transferi posameznikom
Zasebni vrtec Jana
Drugi transferi posameznikom
Zasebni vrtec Modrinček
Drugi transferi posameznikom
Investicijsko vzdrževanje vrtcev
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijski transferi javnim zavodom
Vrtec Otočec
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Novogradnja vrtca Bršljin
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

6.393.814

6.364.791

6.000.373

93,85

94,27

6.393.814
6.393.814
6.393.814
2.144.120
2.128.120
1.000
15.000
300.000
285.012
500
14.488
454.194
453.694
500
120.000
120.000
101.000
101.000
2.550.000
2.497.940
1.000
51.060
141.000
141.000
3.500
3.500
70.000
70.000
50.000
50.000
80.000
10.000
70.000
200.000
190.000
10.000
180.000
175.000

6.364.791
6.364.791
6.364.791
2.153.126
2.152.212
914
0
288.050
273.062
500
14.488
454.194
453.694
500
126.300
126.300
101.150
101.150
2.540.994
2.497.634
1.000
42.360
139.000
139.000
5.500
5.500
70.000
70.000
55.500
55.500
80.000
2.500
77.500
18.120
8.120
10.000
332.857
311.761

6.000.373
6.000.373
6.000.373
2.153.126
2.152.212
914
0
262.410
248.657
500
13.252
453.708
453.208
500
126.174
126.174
101.082
101.082
2.462.747
2.419.946
1.000
41.801
136.811
136.811
4.963
4.963
61.981
61.981
55.237
55.237
73.150
2.210
70.939
0
0
0
108.984
87.946

93,85
93,85
93,85
100,42
101,13
91,35
0,00
87,47
87,24
100,00
91,47
99,89
99,89
100,00
105,15
105,15
100,08
100,08
96,58
96,88
100,00
81,87
97,03
97,03
141,80
141,80
88,54
88,54
110,47
110,47
91,44
22,10
101,34
0,00
0,00
0,00
60,55
50,25

94,27
94,27
94,27
100,00
100,00
99,99
91,10
91,06
100,00
91,47
99,89
99,89
100,00
99,90
99,90
99,93
99,93
96,92
96,89
100,00
98,68
98,43
98,43
90,24
90,24
88,54
88,54
99,53
99,53
91,44
88,42
91,53
0,00
0,00
0,00
32,74
28,21
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4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4208
4323

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Investicijski transferi javnim zavodom

5.000
0

11.239
9.857

11.181
9.857

223,63
-

99,49
100,00

Stran 11

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4003

OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE

18
1804
18049004
2309106002
4208
19
1903
19039001
03091203
4133
03091204
4025
4133
03091207
4133
03091208
4133
03091209
4133
4323
03091212
4119
2303091205
4205
4208
4323
2303091227
4206
2303091228
4205
19039002
03091202
4133
1904
19049002
03094103
4120
1905

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Podpora posebnim skupinam
Programi drugih posebnih skupin
Investicijski odhodki - Družbena infrastruktura v romskih naseljih
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
IZOBRAŽEVANJE
Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo
Osnovna šola Dragotin Kette
Tekoči transferi v javne zavode
Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Tekoče vzdrževanje
Tekoči transferi v javne zavode
Tekmovanja učencev v znanju
Tekoči transferi v javne zavode
Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni
Tekoči transferi v javne zavode
Sofinanciranje nakupa računalniške opreme
Tekoči transferi v javne zavode
Investicijski transferi javnim zavodom
Sofinanciranje kosil
Drugi transferi posameznikom
Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Investicijski transferi javnim zavodom
Investicijski odhodki - OŠ Šmihel
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Investicijski odhodki- OŠ Center
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Glasbeno šolstvo
Glasbena šola Marjana Kozine
Tekoči transferi v javne zavode
Terciarno izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje
Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Drugi izobraževalni programi

2.424.900

2.691.435

2.432.015

100,29

90,36

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
2.394.900
1.033.100
968.100
18.000
18.000
610.000
0
610.000
9.500
9.500
21.000
21.000
30.000
30.000
0
39.600
39.600
170.000
90.000
10.000
70.000
20.000
20.000
50.000
50.000
65.000
65.000
65.000
105.000
105.000
105.000
105.000
408.700

25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
2.665.935
1.298.533
1.229.916
19.400
19.400
845.996
54.690
791.306
9.500
9.500
21.000
21.000
80.000
0
80.000
41.120
41.120
162.900
146.352
10.000
6.548
0
0
50.000
50.000
68.617
68.617
68.617
66.000
66.000
66.000
66.000
502.530

0
0
0
0
0
2.432.015
1.213.041
1.144.424
19.313
19.313
798.354
9.760
788.594
9.500
9.500
21.000
21.000
78.404
0
78.404
41.119
41.119
141.524
130.591
4.453
6.480
0
0
35.209
35.209
68.616
68.616
68.616
61.270
61.270
61.270
61.270
502.526

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,55
117,42
118,21
107,29
107,29
130,88
129,28
100,00
100,00
100,00
100,00
261,35
0,00
103,84
103,84
83,25
145,10
44,53
9,26
0,00
0,00
70,42
70,42
105,56
105,56
105,56
58,35
58,35
58,35
58,35
122,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,23
93,42
93,05
99,55
99,55
94,37
17,85
99,66
100,00
100,00
100,00
100,00
98,01
98,01
100,00
100,00
86,88
89,23
44,53
98,97
70,42
70,42
100,00
100,00
100,00
92,83
92,83
92,83
92,83
100,00
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4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

58.700
58.700
58.700
350.000
350.000
350.000
848.100
817.100
118.100
118.100
90.000
90.000
15.000
15.000
29.000
29.000
565.000
565.000
31.000
11.000
11.000
20.000
20.000

52.600
52.600
52.600
449.930
449.930
449.930
798.872
770.672
122.678
122.678
86.879
86.879
7.850
7.850
24.700
24.700
528.565
528.565
28.200
11.000
11.000
17.200
17.200

52.596
52.596
52.596
449.929
449.929
449.929
655.178
626.978
122.432
122.432
86.874
86.874
7.707
7.707
24.690
24.690
385.275
385.275
28.200
11.000
11.000
17.200
17.200

19059001
03095002
4133
19059002
03095001
4026
1906
19069001
03091201
4133
03091227
4133
03091228
4133
03096001
4119
03096002
4119
19069003
03098001
4117
03098004
4117

Izobraževanje odraslih
Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih
Tekoči transferi v javne zavode
Druge oblike izobraževanja
Razvojno izobraževalni center
Poslovne najemnine in zakupnine
Pomoči šolajočim
Pomoči v osnovnem šolstvu
Posvetovalnica za učence in starše
Tekoči transferi v javne zavode
Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)
Tekoči transferi v javne zavode
Logoped
Tekoči transferi v javne zavode
Prevoz učencev s šolskimi kombiji
Drugi transferi posameznikom
Prevoz učencev - javna prevozna sredstva
Drugi transferi posameznikom
Štipendije
Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij
Štipendije
Štipendije
Štipendije

89,60
89,60
89,60
128,55
128,55
128,55
77,25
76,73
103,67
103,67
96,53
96,53
51,38
51,38
85,14
85,14
68,19
68,19
90,97
100,00
100,00
86,00
86,00

99,99
99,99
99,99
100,00
100,00
100,00
82,01
81,35
99,80
99,80
99,99
99,99
98,18
98,18
99,96
99,96
72,89
72,89
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4004

OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

18
1805
18059001
04081011
4120
04081012
4120
04081013
4120
04081014
4120
04081016
4120
04081018
4029
4120
04081032
4120
04081036
4120
04081037
4120
04081038
4133
04081041
4133
04081042
4133
04081043
4133
04081044
4021
4029
4133
4202
2304081023
4202
4323

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa
Športna rekreacija
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Kakovostni šport
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrhunski šport - kategorizirani športniki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Interventna sred. na področju športa
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Šport invalidov
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Športne prireditve
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Športna zveza Novo mesto
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Šolska športna tekmovanja
Tekoči transferi v javne zavode
Regijski mladinski smučarski program
Tekoči transferi v javne zavode
Zavod Novo mesto - Šport
Tekoči transferi v javne zavode
Zavod Novo mesto
Tekoči transferi v javne zavode
Novo mesto športa
Posebni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi v javne zavode
Nakup opreme
Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča
Nakup opreme
Investicijski transferi javnim zavodom

3.896.820

4.961.320

3.433.088

88,10

69,20

3.896.820
3.896.820
3.896.820
24.840
24.840
65.000
65.000
5.000
5.000
2.000
2.000
5.000
5.000
103.000
1.000
102.000
1.000
1.000
341.600
341.600
35.000
35.000
9.000
9.000
15.000
15.000
240.000
240.000
680.000
680.000
120.000
0
0
120.000
0
56.000
56.000
0

4.961.320
4.961.320
4.961.320
24.840
24.840
65.000
65.000
1.200
1.200
2.000
2.000
5.000
5.000
116.370
1.000
115.370
1.000
1.000
352.530
352.530
34.300
34.300
9.000
9.000
15.000
15.000
227.400
227.400
663.600
663.600
159.000
42.600
672
93.334
22.394
65.800
49.800
16.000

3.433.088
3.433.088
3.433.088
24.330
24.330
58.750
58.750
1.200
1.200
1.925
1.925
5.000
5.000
108.149
992
107.157
1.000
1.000
341.688
341.688
33.537
33.537
9.000
9.000
15.000
15.000
192.387
192.387
588.057
588.057
61.054
7.152
672
31.325
21.905
54.952
42.784
12.168

88,10
88,10
88,10
97,95
97,95
90,38
90,38
24,00
24,00
96,25
96,25
100,00
100,00
105,00
99,21
105,06
100,00
100,00
100,03
100,03
95,82
95,82
100,00
100,00
100,00
100,00
80,16
80,16
86,48
86,48
50,88
26,10
98,13
76,40
-

69,20
69,20
69,20
97,95
97,95
90,38
90,38
100,00
100,00
96,25
96,25
100,00
100,00
92,94
99,21
92,88
100,00
100,00
96,92
96,92
97,78
97,78
100,00
100,00
100,00
100,00
84,60
84,60
88,62
88,62
38,40
16,79
99,99
33,56
97,82
83,51
85,91
76,05
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4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2304081041
4204
4208
2304081043
4029
4204
2304081044
4204
4208
2304081045
4026
2304081046
4205
2304081047
4205
4323
2304081049
4205

Športna infrastruktura
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja
Drugi operativni odhodki
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano
Poslovne najemnine in zakupnine
Ureditev konjeniškega centra Češča vas
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijski transferi javnim zavodom
Velodrom - obnova lesene kolesarske steze
Investicijsko vzdrževanje in obnove

50.000
25.000
25.000
1.144.380
0
1.144.380
800.000
800.000
0
70.000
70.000
20.000
20.000
110.000
110.000
0
0
0

97.900
92.900
5.000
1.509.380
2.000
1.507.380
619.000
616.000
3.000
70.000
70.000
0
0
110.000
50.199
59.801
813.000
813.000

415
0
415
1.203.509
2.000
1.201.509
363.946
362.073
1.873
11.484
11.484
0
0
59.801
0
59.801
297.905
297.905

0,83
0,00
1,66
105,17
104,99
45,49
45,26
16,41
16,41
0,00
0,00
54,36
0,00
-

0,42
0,00
8,30
79,74
100,00
79,71
58,80
58,78
62,42
16,41
16,41
54,36
0,00
100,00
36,64
36,64
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4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4005

OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

18
1802
18029001
05082022
4120
4135
18061012
4102
2305082006
4205
4208
4323
2305082007
4205
4208
2305082027
4027
4204
4208
2305082030
4208
1803
18039001
05082001
4133
18039003
05082021
4133
18039004
05083001
4020
18039005
05082003
4133
05082004
4020
4022
4029

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Ohranjanje kulturne dediščine
Nepremična kulturna dediščina
Urejanje grobišč
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Investicijski transferi javnim zavodom
Investicijski odhodki - Narodni dom
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Arheološki park Situla (Marof)
Kazni in odškodnine
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
IronAge Storytelling
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Programi v kulturi
Knjižničarstvo in založništvo
Knjižnica Mirana Jarca
Tekoči transferi v javne zavode
Ljubiteljska kultura
JSKD, OI NOVO MESTO
Tekoči transferi v javne zavode
Mediji in avdiovizualna kultura
Sofinanciranje medijev
Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi programi v kulturi
Dolenjski muzej
Tekoči transferi v javne zavode
Drugi materialni stroški
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Drugi operativni odhodki

2.334.950

2.300.134

1.917.593

82,13

83,37

2.334.950
364.200
364.200
3.000
1.500
1.500
45.000
45.000
10.000
10.000
0
0
125.000
75.000
50.000
100.000
0
80.000
20.000
81.200
81.200
1.970.750
887.703
887.703
887.703
19.000
19.000
19.000
60.000
60.000
60.000
1.004.047
168.114
168.114
15.000
2.000
4.700
8.300

2.300.134
298.384
298.384
3.000
1.607
1.393
45.000
45.000
67.184
10.000
55.000
2.184
7.000
2.000
5.000
105.660
12.000
80.000
13.660
70.540
70.540
2.001.750
887.703
887.703
887.703
19.000
19.000
19.000
58.000
58.000
58.000
1.037.047
208.114
208.114
18.400
6.380
3.620
8.400

1.917.593
37.049
37.049
2.887
1.500
1.387
3.301
3.301
12.127
9.943
0
2.184
1.830
1.830
0
16.904
9.710
0
7.194
0
0
1.880.544
887.703
887.703
887.703
19.000
19.000
19.000
56.000
56.000
56.000
917.841
174.289
174.289
15.945
5.261
2.321
8.364

82,13
10,17
10,17
96,24
100,00
92,49
7,34
7,34
121,27
99,43
1,46
2,44
0,00
16,90
0,00
35,97
0,00
0,00
95,42
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93,33
93,33
93,33
91,41
103,67
103,67
106,30
263,04
49,38
100,77

83,37
12,42
12,42
96,24
93,34
99,59
7,34
7,34
18,05
99,43
0,00
100,00
26,14
91,50
0,00
16,00
80,92
0,00
52,66
0,00
0,00
93,94
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,55
96,55
96,55
88,51
83,75
83,75
86,66
82,46
64,11
99,57
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4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

386.333
386.333
190.000
190.000
77.000
77.000
25.600
25.600
70.000
70.000
47.000
7.000
40.000
10.500
10.500
2.500
2.500
12.000
12.000

386.333
386.333
183.000
183.000
77.000
77.000
25.600
25.600
70.000
70.000
47.000
9.500
37.500
7.100
7.100
2.500
2.500
12.000
12.000

367.557
367.557
150.000
150.000
77.000
77.000
20.000
20.000
58.390
58.390
42.900
9.500
33.400
0
0
0
0
11.760
11.760

05082018
4133
05082023
4133
05084001
4120
05084002
4120
05084003
4120
05084006
4119
4120
05086002
4133
05086005
4120
05086007
4120

Anton Podbevšek Teater
Tekoči transferi v javne zavode
Zavod Novo mesto - Kultura
Tekoči transferi v javne zavode
Programi na področju kulture
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Revija Rast
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Redno delo kulturnih društev
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Projekti na področju kulture
Drugi transferi posameznikom
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Akcija zaščite kulturne dediščine
Tekoči transferi v javne zavode
Interventna sredstva za kulturne programe in projekte
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

95,14
95,14
78,95
78,95
100,00
100,00
78,13
78,13
83,41
83,41
91,28
135,71
83,50
0,00
0,00
0,00
0,00
98,00
98,00

95,14
95,14
81,97
81,97
100,00
100,00
78,13
78,13
83,41
83,41
91,28
100,00
89,07
0,00
0,00
0,00
0,00
98,00
98,00
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4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4007

OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

18
1805
18059002
07097003
4120
07097004
4120
07097010
4120
07097016
4133
2307084001
4204
4208

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Šport in prostočasne aktivnosti
Programi za mladino
Mladinski projekti
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Celoletni mladinski programi
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Mladinski center - sofinanciranje najemnin
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Zavod Novo mesto - mladina
Tekoči transferi v javne zavode
Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

489.400

464.400

115.663

23,63

24,91

489.400
489.400
489.400
56.300
56.300
54.300
54.300
8.800
8.800
20.000
20.000
350.000
325.000
25.000

464.400
464.400
464.400
56.300
56.300
54.300
54.300
8.800
8.800
20.000
20.000
325.000
325.000
0

115.663
115.663
115.663
49.250
49.250
37.750
37.750
8.800
8.800
19.863
19.863
0
0
0

23,63
23,63
23,63
87,48
87,48
69,52
69,52
100,00
100,00
99,31
99,31
0,00
0,00
0,00

24,91
24,91
24,91
87,48
87,48
69,52
69,52
100,00
100,00
99,31
99,31
0,00
0,00
-
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4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4008

OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO

10
1003
10039001
08109018
4120
20
2002
20029001
08104001
4119
08107002
4119
08109020
4119
2004
20049002
08109001
4119
08109002
4029
4119
08109003
4119
08109010
4119
20049003
08109005
4119
08109015
4120
08109021
4120
08109022
4120
08109023
4026
4029
4120

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Aktivna politika zaposlovanja
Povečanje zaposljivosti
Javna dela
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
SOCIALNO VARSTVO
Varstvo otrok in družine
Drugi programi v pomoč družini
Denarna pomoč ob rojstvu otroka
Drugi transferi posameznikom
Denarne pomoči
Drugi transferi posameznikom
Sistem lokalne blaginje
Drugi transferi posameznikom
Izvajanje programov socialnega varstva
Socialno varstvo invalidov
Splošni socialni zavodi
Drugi transferi posameznikom
Posebni socialni zavodi
Drugi operativni odhodki
Drugi transferi posameznikom
Varstveno delovni center
Drugi transferi posameznikom
Družinski pomočnik
Drugi transferi posameznikom
Socialno varstvo starih
Pomoč na domu
Drugi transferi posameznikom
Medgeneracijska središča
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Varovana stanovanja
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Subvencioniranje toplega obroka za starejše
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Projekti za starejše
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.997.378

2.033.229

1.895.934

94,92

93,25

114.878
114.878
114.878
114.878
114.878
1.882.500
236.500
236.500
81.000
81.000
95.500
95.500
60.000
60.000
1.646.000
780.000
323.000
323.000
150.000
0
150.000
190.000
190.000
117.000
117.000
473.000
430.000
430.000
16.000
16.000
10.000
10.000
12.000
12.000
5.000
0
0
5.000

147.663
147.663
147.663
147.663
147.663
1.885.566
191.500
191.500
81.000
81.000
93.600
93.600
16.900
16.900
1.694.066
789.565
308.000
308.000
180.000
14.710
165.290
154.465
154.465
147.100
147.100
455.000
426.000
426.000
16.000
16.000
0
0
3.300
3.300
9.700
4.900
165
4.635

145.677
145.677
145.677
145.677
145.677
1.750.257
174.340
174.340
80.740
80.740
93.600
93.600
0
0
1.575.917
739.722
289.635
289.635
164.582
14.703
149.879
138.441
138.441
147.064
147.064
434.673
409.198
409.198
16.000
16.000
0
0
2.976
2.976
6.499
4.028
163
2.307

126,81
126,81
126,81
126,81
126,81
92,98
73,72
73,72
99,68
99,68
98,01
98,01
0,00
0,00
95,74
94,84
89,67
89,67
109,72
99,92
72,86
72,86
125,70
125,70
91,90
95,16
95,16
100,00
100,00
0,00
0,00
24,80
24,80
129,98
46,15

98,65
98,65
98,65
98,65
98,65
92,82
91,04
91,04
99,68
99,68
100,00
100,00
0,00
0,00
93,03
93,69
94,04
94,04
91,43
99,95
90,68
89,63
89,63
99,98
99,98
95,53
96,06
96,06
100,00
100,00
90,19
90,19
67,00
82,21
99,08
49,78
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4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

323.000
9.000
9.000
164.000
148.400
15.600
150.000
150.000
10.000
10.000
10.000
60.000
50.000
50.000
10.000
10.000

379.501
12.000
12.000
176.160
160.560
15.600
191.341
191.341
10.000
10.000
10.000
60.000
50.000
50.000
10.000
10.000

356.523
10.332
10.332
155.818
148.018
7.800
190.372
190.372
10.000
10.000
10.000
35.000
25.000
25.000
10.000
10.000

20049004
08107003
4119
08109006
4120
4135
08109014
4102
20049005
08084004
4132
20049006
08084001
4120
08109017
4120

Socialno varstvo materialno ogroženih
Stroški pogrebnin
Drugi transferi posameznikom
Programi socialnega in zdravstvenega varstva
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Subvencije stanarin
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Socialno varstvo zasvojenih
Dnevni center za odvisnike
Tekoči transferi v javne sklade
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Območno združenje rdečega križa
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Večgeneracijski center
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

110,38
114,80
114,80
95,01
99,74
50,00
126,91
126,91
100,00
100,00
100,00
58,33
50,00
50,00
100,00
100,00

93,95
86,10
86,10
88,45
92,19
50,00
99,49
99,49
100,00
100,00
100,00
58,33
50,00
50,00
100,00
100,00
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4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4010

OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO

17
1702
17029001
2310076007
4202
1706
17069001
10074001
4120
1707
17079001
10109001
4131
17079002
10076001
4029

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Primarno zdravstvo
Dejavnost zdravstvenih domov
Nakup terminalov za reševalna vozila
Nakup opreme
Preventivni programi zdravstvenega varstva
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Preprečevanje in reševanje vseh vrst zasvojenosti
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Drugi programi na področju zdravstva
Nujno zdravstveno varstvo
Zavarovanje nezavarovanih občanov
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Mrliško ogledna služba
Mrliško pregledna služba
Drugi operativni odhodki

463.000

451.459

449.655

97,12

99,60

463.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
433.000
403.000
403.000
403.000
30.000
30.000
30.000

451.459
12.890
12.890
12.890
12.890
20.000
20.000
20.000
20.000
418.569
365.969
365.969
365.969
52.600
52.600
52.600

449.655
12.883
12.883
12.883
12.883
20.000
20.000
20.000
20.000
416.772
365.969
365.969
365.969
50.803
50.803
50.803

97,12
128,83
128,83
128,83
128,83
100,00
100,00
100,00
100,00
96,25
90,81
90,81
90,81
169,34
169,34
169,34

99,60
99,94
99,94
99,94
99,94
100,00
100,00
100,00
100,00
99,57
100,00
100,00
100,00
96,58
96,58
96,58
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4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

14.657.786

13.869.307

6.659.230

45,43

48,01

28.000
28.000
28.000
20.000
20.000
8.000
8.000
291.000
290.000
50.000
50.000
50.000
240.000
150.000
150.000
90.000
70.000
20.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.678.220
1.678.220
185.000
85.000
40.000
45.000
100.000
100.000
435.000
15.000
15.000
350.000
0
350.000
70.000
70.000

234.000
234.000
234.000
226.000
226.000
8.000
8.000
338.800
337.800
51.000
51.000
51.000
286.800
197.400
197.400
89.400
69.400
20.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.303.720
1.303.720
185.000
85.000
40.000
45.000
100.000
100.000
485.000
15.000
15.000
400.000
2.550
397.450
70.000
70.000

217.887
217.887
217.887
214.032
214.032
3.855
3.855
171.493
171.493
0
0
0
171.493
121.569
121.569
49.924
48.431
1.493
0
0
0
0
748.631
748.631
4.054
0
0
0
4.054
4.054
243.761
8.188
8.188
235.573
2.539
233.033
0
0

778,17
778,17
778,17
1.070,16
1.070,16
48,18
48,18
58,93
59,14
0,00
0,00
0,00
71,46
81,05
81,05
55,47
69,19
7,46
0,00
0,00
0,00
0,00
44,61
44,61
2,19
0,00
0,00
0,00
4,05
4,05
56,04
54,59
54,59
67,31
66,58
0,00
0,00

93,11
93,11
93,11
94,70
94,70
48,18
48,18
50,62
50,77
0,00
0,00
0,00
59,80
61,59
61,59
55,84
69,79
7,46
0,00
0,00
0,00
0,00
57,42
57,42
2,19
0,00
0,00
0,00
4,05
4,05
50,26
54,59
54,59
58,89
99,58
58,63
0,00
0,00
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02
0202
02029001
11050001
4029
11050003
4029
13
1302
13029001
11049018
4025
13029004
2311064003
4205
2311064006
4205
4206
1306
13069001
2311052016
4208
15
1502
15029001
11051009
4203
4205
2311051010
4205
15029002
2311052006
4314
2311052051
4027
4205
2311052054
4204

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Urejanje na področju fiskalne politike
Urejanje na področju fiskalne politike
Vračilo komunalnega prispevka
Drugi operativni odhodki
Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte
Drugi operativni odhodki
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vzdrževanje platojev in stopnic
Tekoče vzdrževanje
Cestna razsvetljava
Investicije v javno razsvetljavo
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Pločnik in JR Kamence
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Telekomunikacije in pošta
Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Širokopasovna omrežja Dolenjske
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Zbiranje in ravnanje z odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala
Nakup drugih osnovnih sredstev
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Ravnanje z odpadno vodo
Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
Investicijski odhodki - Odvajanje odpadnih voda
Kazni in odškodnine
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Rekonstrukcija črpališča Žaga
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
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Indeks 5:3
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

15029003
11053001
4025
11056001
4025
4029
11056002
4029
2311052012
4205
16
1603
16039001
11063001
4119
2311063006
4027
4204
2311063019
4027
4205
2311063021
4027
4204
2311063023
4205
2311063024
4205
16039002
11049012
4022
4205
4208
16039003
2304081048
4204
16039005
11049002
4022

Izboljšanje stanja okolja
Čiščenje javnih površin - Komunala
Tekoče vzdrževanje
Vzdrževanje zelenih površin
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Analize, meritve
Drugi operativni odhodki
Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo
Regresiranje dostave pitne vode
Drugi transferi posameznikom
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske
Kazni in odškodnine
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijski odhodki - Vodooskrba s števnino STARA PP
Kazni in odškodnine
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Vodovod in kanalizacija Ždinja vas
Kazni in odškodnine
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje hidrantov
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijsko vzdrževanje katastra
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Objekti za rekreacijo
Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Druge komunalne dejavnosti
Vzdrževanje vodnjakov
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.058.220
270.000
270.000
350.000
350.000
0
10.000
10.000
428.220
428.220
12.660.566
11.532.566
4.608.056
32.000
32.000
3.542.306
0
3.542.306
350.000
0
350.000
603.750
0
603.750
40.000
40.000
40.000
40.000
66.000
66.000
1.000
64.000
1.000
50.000
50.000
50.000
6.808.510
3.500
3.000

633.720
270.000
270.000
350.000
349.838
162
10.000
10.000
3.720
3.720
11.992.787
10.884.287
4.057.615
32.000
32.000
3.542.306
495
3.541.811
350.000
120
349.880
73.309
17.648
55.661
20.000
20.000
40.000
40.000
66.000
66.000
1.000
64.000
1.000
50.000
50.000
50.000
6.710.672
3.500
3.000

500.816
223.529
223.529
272.309
272.147
162
1.989
1.989
2.989
2.989
5.521.220
4.958.341
2.138.794
21.100
21.100
1.895.720
493
1.895.227
186.092
120
185.972
17.647
17.647
0
5.196
5.196
13.039
13.039
37.253
37.253
0
37.253
0
1.296
1.296
1.296
2.780.998
2.786
2.298

47,33
82,79
82,79
77,80
77,76
19,89
19,89
0,70
0,70
43,61
42,99
46,41
65,94
65,94
53,52
53,50
53,17
53,13
2,92
0,00
12,99
12,99
32,60
32,60
56,44
56,44
0,00
58,21
0,00
2,59
2,59
2,59
40,85
79,59
76,59

79,03
82,79
82,79
77,80
77,79
99,73
19,89
19,89
80,35
80,35
46,04
45,56
52,71
65,94
65,94
53,52
99,66
53,51
53,17
100,00
53,15
24,07
99,99
0,00
25,98
25,98
32,60
32,60
56,44
56,44
0,00
58,21
0,00
2,59
2,59
2,59
41,44
79,59
76,59
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4025
11049004
4025
11049006
4025
4029
4208
11049009
4025
11049013
4022
4025
2311063028
4208
2311063029
4208
2311063030
4027
4204
2311063031
4204
2317062019
4204
4206
4208
1606
16069001
2317062026
4204
4208
2317062030
4204
4206
4208

Tekoče vzdrževanje
Obnova parkovne opreme
Tekoče vzdrževanje
Druge naloge komunalnega gospodarstva
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Ureditev pešpoti
Tekoče vzdrževanje
Javne sanitarije
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Prenova mestne tržnice
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Ureditev mestnega jedra
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Ureditev mestnega jedra - Glavni trg
Kazni in odškodnine
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Ureditev GJI Šipčev hrib
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Urejanje občinskih zemljišč
Urejanje romskih naselij
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

500
15.000
15.000
40.000
26.400
10.900
2.700
10.000
10.000
20.000
7.000
13.000
5.000
5.000
62.561
62.561
6.449.449
0
6.449.449
3.000
3.000
200.000
130.000
20.000
50.000
1.128.000
1.128.000
30.000
24.000
6.000
1.098.000
988.200
0
109.800

500
14.000
14.000
40.000
26.400
10.900
2.700
9.100
9.100
20.900
7.900
13.000
5.000
5.000
124.723
124.723
6.484.449
35.000
6.449.449
3.000
3.000
6.000
0
0
6.000
1.108.500
1.108.500
10.500
4.500
6.000
1.098.000
835.000
63.000
200.000

488
207
207
1.752
1.466
286
0
0
0
17.594
5.594
12.000
0
0
74.775
74.775
2.683.885
3.280
2.680.605
0
0
0
0
0
0
562.879
562.879
1.800
0
1.800
561.079
373.045
37.702
150.332

97,57
1,38
1,38
4,38
5,55
2,63
0,00
0,00
0,00
87,97
79,91
92,31
0,00
0,00
119,52
119,52
41,61
41,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,90
49,90
6,00
0,00
30,00
51,10
37,75
136,91

97,57
1,48
1,48
4,38
5,55
2,63
0,00
0,00
0,00
84,18
70,81
92,31
0,00
0,00
59,95
59,95
41,39
9,37
41,56
0,00
0,00
0,00
0,00
50,78
50,78
17,14
0,00
30,00
51,10
44,68
59,84
75,17
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OBČINSKA UPRAVA - PROMET

08
0802
08029001
12045118
4020
4029
12045119
4020
4025
4029
4202
13
1302
13029001
13045113
4025
4202
13029003
12045101
4020
4025
4029
4100
4202
12045102
4020
4025
12045103
4025
12045107
4205
12045108
4025
12045109
4025
12045113
4025
12045114

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Policijska in kriminalistična dejavnost
Prometna varnost
Prometna varnost in preventiva
Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Nacionalni program varnosti cest. prometa
Pisarniški in splošni material in storitve
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Nakup opreme
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa
Tekoče vzdrževanje
Nakup opreme
Urejanje cestnega prometa
Subvencija mestnega potniškega prometa
Pisarniški in splošni material in storitve
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Subvencije javnim podjetjem
Nakup opreme
Urejanje mirujočega prometa
Pisarniški in splošni material in storitve
Tekoče vzdrževanje
Urejanje kolesarskih stez
Tekoče vzdrževanje
Arhitektonske ovire
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Avtobusna postajališča
Tekoče vzdrževanje
Ureditev prehodov za pešce
Tekoče vzdrževanje
Usmerjevalni sistem
Tekoče vzdrževanje
Celostna prometna strategija

1.790.012

1.703.868

906.112

50,62

53,18

28.000
28.000
28.000
8.000
500
7.500
20.000
2.500
1.500
10.000
6.000
1.762.012
1.762.012
7.000
7.000
3.200
3.800
1.655.012
530.000
5.000
0
5.000
520.000
0
4.000
2.000
2.000
25.000
25.000
10.000
10.000
8.000
8.000
15.000
15.000
30.000
30.000
12.000

28.000
28.000
28.000
9.200
500
8.700
18.800
771
1.365
13.655
3.009
1.675.868
1.675.868
52.000
52.000
48.200
3.800
1.504.868
530.000
0
1.007
4.900
503.479
20.614
4.000
2.000
2.000
28.000
28.000
10.000
10.000
23.000
23.000
8.737
8.737
3.818
3.818
11.000

21.118
21.118
21.118
8.564
500
8.064
12.554
600
1.365
7.581
3.009
884.993
884.993
27.271
27.271
27.271
0
757.350
407.786
0
0
0
407.786
0
0
0
0
24.992
24.992
66
66
5.000
5.000
8.736
8.736
3.818
3.818
960

75,42
75,42
75,42
107,05
100,00
107,52
62,77
24,00
90,97
75,81
50,15
50,23
50,23
389,59
389,59
852,22
0,00
45,76
76,94
0,00
0,00
78,42
0,00
0,00
0,00
99,97
99,97
0,66
0,66
62,50
62,50
58,24
58,24
12,73
12,73
8,00

75,42
75,42
75,42
93,09
100,00
92,69
66,78
77,82
100,00
55,52
100,00
52,81
52,81
52,44
52,44
56,58
0,00
50,33
76,94
0,00
0,00
80,99
0,00
0,00
0,00
0,00
89,26
89,26
0,66
0,66
21,74
21,74
99,99
99,99
99,99
99,99
8,73
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

12.000
20.000
1.500
1.500
17.000
441.000
0
1.000
440.000
0
0
0
0
0
30.000
30.000
68.000
16.000
52.000
0
22.500
2.500
20.000
80.000
80.000
0
25.000
25.000
157.512
157.512
27.000
22.000
5.000
35.000
35.000
40.000
40.000
40.000
40.000

11.000
21.200
2.700
1.500
17.000
441.000
33.000
1.000
211.100
5.000
23.400
6.500
158.500
2.500
30.000
30.000
68.000
14.000
52.000
2.000
28.763
2.500
26.263
45.000
32.500
12.500
9.500
9.500
128.850
128.850
27.000
22.000
5.000
35.000
35.000
40.000
40.000
12.000
12.000

960
6.580
338
527
5.715
162.160
26.637
0
19.502
3.576
11.508
2.732
97.230
976
26.840
26.840
32.248
2.114
28.333
1.801
26.791
2.500
24.291
12.346
2.806
9.540
6.485
6.485
29.671
29.671
2.721
2.721
0
0
0
150
150
0
0

4029
12045115
4025
4029
4202
12045116
4020
4022
4025
4026
4029
4202
4204
4208
12045117
4026
12045120
4022
4025
4029
12045121
4020
4202
2311063009
4204
4206
2311063015
4208
2311063017
4204
2312045108
4204
4208
2312045122
4204
2312045123
4204
2312045124
4204

Drugi operativni odhodki
Meritve v prometu
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Nakup opreme
Parkirna hiša in parkirišča
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Najem površin za parkiranje
Poslovne najemnine in zakupnine
Avtobusna postaja NM - glavna
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Signalizacija
Pisarniški in splošni material in storitve
Nakup opreme
Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Parkirna hiša Kapitelj
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Parkirišča ob Kandijski cesti
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Prehod za pešce Ločna
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Avtobusno postajališče Prečna
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Avtobusno postajališče Mali Orehek
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

8,00
32,90
22,55
35,14
33,62
36,77
0,00
4,43
89,47
89,47
47,42
13,21
54,49
119,07
100,00
121,46
15,43
3,51
25,94
25,94
18,84
18,84
10,08
12,37
0,00
0,00
0,00
0,38
0,38
0,00
0,00

8,73
31,04
12,53
35,14
33,62
36,77
80,72
0,00
9,24
71,53
49,18
42,03
61,34
39,04
89,47
89,47
47,42
15,10
54,49
90,03
93,14
100,00
92,49
27,43
8,63
76,32
68,26
68,26
23,03
23,03
10,08
12,37
0,00
0,00
0,00
0,38
0,38
0,00
0,00
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

35.000
35.000
100.000
100.000
10.000
40.000
50.000

0
0
119.000
119.000
10.000
40.000
69.000

0
0
100.373
100.373
9.097
39.528
51.748

2312045125
4204
13029004
12045106
4022
4025
4205

Šolska pot Lešnica - Otočec
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Cestna razsvetljava
Semaforske naprave
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje in obnove

0,00
0,00
100,37
100,37
90,97
98,82
103,50

84,35
84,35
90,97
98,82
75,00
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13
1302
13029001
13045101
4025
4029
4202
4205
4208
13045102
4204
13045103
4027
4029
13045104
4021
4025
4029
13029002
2311064007
4204
4208
2312045103
4204
4208
2312045104
4204
4206
4208
2313045107
4208
2313045108
4204
2313045114
4204
2313045115
4027
4204

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vzdrževanje občinskih cest
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Nakup opreme
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Popravilo mostov
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Odškodnine in drugo
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
Obnova mej ob javnih poteh
Posebni material in storitve
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Urejanje pešpoti
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Urejanje kolesarskih stez
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sava Krka Bike
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sanacija in preplastitev lokalnih cest
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti
Kazni in odškodnine
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

7.283.918

7.185.164

3.607.656

49,53

50,21

7.283.918
7.233.918
1.945.000
1.880.000
1.840.000
0
5.000
30.000
5.000
30.000
30.000
5.000
4.500
500
30.000
2.000
2.000
26.000
2.763.634
100.000
50.000
50.000
90.000
85.000
5.000
100.000
90.000
5.000
5.000
30.000
30.000
500.000
500.000
150.000
150.000
219.534
11.000
208.534

7.185.164
7.135.164
2.219.917
2.201.617
2.180.417
8.113
0
1.899
11.188
0
0
0
0
0
18.300
18.300
0
0
3.020.440
100.000
90.000
10.000
170.000
165.000
5.000
100.000
90.000
5.000
5.000
30.000
30.000
575.000
575.000
238.000
238.000
372.900
19.600
332.000

3.607.656
3.560.686
1.888.653
1.888.653
1.868.312
8.113
0
1.040
11.187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.021.006
74.545
71.397
3.148
141.265
138.849
2.416
4.456
0
1.530
2.926
7.393
7.393
330.252
330.252
86.233
86.233
290.080
19.536
249.576

49,53
49,22
97,10
100,46
101,54
0,00
3,47
223,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,94
74,54
142,79
6,30
156,96
163,35
48,31
4,46
0,00
30,60
58,53
24,64
24,64
66,05
66,05
57,49
57,49
132,13
177,60
119,68

50,21
49,90
85,08
85,78
85,69
100,00
54,77
99,99
0,00
0,00
33,80
74,54
79,33
31,48
83,10
84,15
48,31
4,46
0,00
30,60
58,53
24,64
24,64
57,44
57,44
36,23
36,23
77,79
99,67
75,17
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4206
4208
2313045118
4204
4208
2313045129
4205
4206
4208
2313045130
4029
4119
4204
4208
2313045136
4027
4204
2313045141
4208
2313045142
4027
4204
4206
4208
2313045144
4204
4206
4208
2313045146
4205
13029004
11064004
4022
4025
11064005
4022
4025
13029006
2313045113

Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Brv in kolesarska pot - Irča vas
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Ureditev Westrove ulice
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija
Drugi operativni odhodki
Drugi transferi posameznikom
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber
Kazni in odškodnine
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Peš prehod Žabja vas
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska
Kazni in odškodnine
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Kolesarska povezava Drska - Bršljin
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Nova ureditev Kandijskega mostu
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Cestna razsvetljava
Javna razsvetljava - tokovina
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Javna razsvetljava - vzdrževanje
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664)

0
0
327.000
263.500
63.500
310.000
290.000
0
20.000
153.700
0
0
153.700
0
250.000
0
250.000
15.000
15.000
420.000
0
380.000
20.000
20.000
98.400
63.400
5.000
30.000
0
0
362.500
245.000
235.000
10.000
117.500
6.000
111.500
2.162.784
20.000

12.000
9.300
44.000
500
43.500
48.665
25.665
3.000
20.000
186.700
20.200
15.280
150.000
1.220
332.000
297
331.703
0
0
758.941
65
718.876
20.000
20.000
61.734
31.700
3.500
26.534
2.500
2.500
406.100
245.000
235.000
10.000
161.100
6.000
155.100
1.488.707
0

11.696
9.272
0
0
0
3.000
0
3.000
0
3.111
0
0
1.891
1.220
48.452
297
48.155
0
0
30.755
65
0
11.475
19.215
0
0
0
0
1.464
1.464
351.576
217.289
217.289
0
134.287
0
134.287
299.452
0

0,00
0,00
0,00
0,97
0,00
0,00
2,02
1,23
19,38
19,26
0,00
0,00
7,32
0,00
57,38
96,08
0,00
0,00
0,00
0,00
96,99
88,69
92,46
0,00
114,29
0,00
120,44
13,85
0,00

97,47
99,70
0,00
0,00
0,00
6,16
0,00
100,00
0,00
1,67
0,00
0,00
1,26
100,00
14,59
99,92
14,52
4,05
99,26
0,00
57,38
96,08
0,00
0,00
0,00
0,00
58,56
58,56
86,57
88,69
92,46
0,00
83,36
0,00
86,58
20,11
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20.000
50.000
50.000
330.000
0
330.000
0
358.371
358.371
390.000
0
370.000
20.000
50.000
50.000
1.000
1.000
10.000
10.000
60.000
50.000
5.000
5.000
147.500
117.500
30.000
745.913
745.913
50.000
50.000
50.000
50.000

0
0
0
185.000
13.800
167.700
3.500
358.371
358.371
390.000
33
370.000
19.967
0
0
0
0
0
0
60.000
20.000
5.000
35.000
80.900
47.000
33.900
414.436
414.436
50.000
50.000
50.000
50.000

0
0
0
11.788
9.403
0
2.385
89.672
89.672
158.521
32
148.182
10.307
0
0
0
0
0
0
29.656
0
0
29.656
9.814
0
9.814
0
0
46.970
46.970
46.970
46.970

4204
2313045119
4206
2313045120
4027
4204
4206
2313045123
4204
2313045125
4027
4204
4208
2313045126
4206
2313045132
4204
2313045133
4204
2313045135
4204
4206
4208
2313045143
4204
4208
2313045145
4204
1303
13039001
2313045137
4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče
Kazni in odškodnine
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)
Kazni in odškodnine
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Križ. Ločna
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Razširitev Ločenskega mostu
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Železniški promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture
Železniško postajališče pri ŠČ NM
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,00
0,00
0,00
3,57
0,00
25,02
25,02
40,65
40,05
51,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,43
0,00
0,00
593,13
6,65
0,00
32,71
0,00
0,00
93,94
93,94
93,94
93,94

6,37
68,14
0,00
68,14
25,02
25,02
40,65
97,76
40,05
51,62
49,43
0,00
0,00
84,73
12,13
0,00
28,95
0,00
0,00
93,94
93,94
93,94
93,94
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(7)

4014

OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO

11
1102
11029001
14042102
4102
14042108
4102
14042114
4102
14042115
4102
14042117
4120
11029002
14042122
4029
1103
11039002
14042111
4020
1104
11049001
14042202
4025

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Program reforme kmetijstva in živilstva
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Podpora razvoju dopolnilnih dejavosti na kmetiji
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in agromelioracije
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Društva na področju kmetijstva in podeželja
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
CLLD, Las in priprava razvojnih programov za podeželje
Drugi operativni odhodki
Splošne storitve v kmetijstvu
Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Zavetišče za zapuščene živali
Pisarniški in splošni material in storitve
Gozdarstvo
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vzdrževanje gozdnih cest
Tekoče vzdrževanje

260.308

225.908

141.041

54,18

62,43

260.308
145.308
128.000
6.000
6.000
10.000
10.000
94.000
94.000
3.000
3.000
15.000
15.000
17.308
17.308
17.308
35.000
35.000
35.000
35.000
80.000
80.000
80.000
80.000

225.908
145.308
128.000
6.000
6.000
10.000
10.000
94.000
94.000
3.000
3.000
15.000
15.000
17.308
17.308
17.308
50.000
50.000
50.000
50.000
30.600
30.600
30.600
30.600

141.041
114.985
114.985
6.000
6.000
9.220
9.220
85.146
85.146
0
0
14.619
14.619
0
0
0
25.424
25.424
25.424
25.424
632
632
632
632

54,18
79,13
89,83
100,00
100,00
92,20
92,20
90,58
90,58
0,00
0,00
97,46
97,46
0,00
0,00
0,00
72,64
72,64
72,64
72,64
0,79
0,79
0,79
0,79

62,43
79,13
89,83
100,00
100,00
92,20
92,20
90,58
90,58
0,00
0,00
97,46
97,46
0,00
0,00
0,00
50,85
50,85
50,85
50,85
2,06
2,06
2,06
2,06
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REALIZIRANI
PROR.2018
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(7)

4015

OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

91.480

130.080

48.097

52,58

36,98

14
1402
14029001
15041112
4135
15041113
4135
15041115
4135
15041116
4135
15041117
4102
4135
15041118
4135
15041119
4135
15041120
4135

GOSPODARSTVO
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanja podjetnikov in bodočih podjetnikov
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Subvencija obrestne mere podjetniških kreditov
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Koordinacija regijskih projektov
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

91.480
91.480
91.480
6.500
6.500
5.000
5.000
14.000
14.000
26.000
26.000
16.500
15.000
1.500
5.500
5.500
7.980
7.980
10.000
10.000

130.080
130.080
130.080
7.200
7.200
5.000
5.000
30.000
30.000
26.000
26.000
16.500
15.000
1.500
18.500
18.500
15.180
15.180
11.700
11.700

48.097
48.097
48.097
1.000
1.000
4.000
4.000
0
0
23.494
23.494
1.500
0
1.500
5.273
5.273
6.980
6.980
5.850
5.850

52,58
52,58
52,58
15,38
15,38
80,00
80,00
0,00
0,00
90,36
90,36
9,09
0,00
100,00
95,88
95,88
87,47
87,47
58,50
58,50

36,98
36,98
36,98
13,89
13,89
80,00
80,00
0,00
0,00
90,36
90,36
9,09
0,00
100,00
28,50
28,50
45,98
45,98
50,00
50,00
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(6)

(7)

4016

OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

14
1403
14039001
16047314
4029
14039002
16047304
4029
4120
4135
4205
16047312
4029
4133
16047313
4021
2316047313
4204

GOSPODARSTVO
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Promocija občine
Mestna kartica
Drugi operativni odhodki
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Projekti na področju turizma
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Zavod Novo mesto - turizem
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi v javne zavode
Turistično informacijski center
Posebni material in storitve
Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

374.837

236.851

137.513

36,69

58,06

374.837
374.837
20.000
20.000
20.000
354.837
71.837
0
10.000
11.837
50.000
150.000
0
150.000
33.000
33.000
100.000
100.000

236.851
236.851
20.000
20.000
20.000
216.851
23.451
1.500
12.000
9.951
0
148.000
2.188
145.812
33.000
33.000
12.400
12.400

137.513
137.513
9.272
9.272
9.272
128.241
12.483
1.483
11.000
0
0
82.514
2.188
80.326
33.000
33.000
244
244

36,69
36,69
46,36
46,36
46,36
36,14
17,38
110,00
0,00
0,00
55,01
53,55
100,00
100,00
0,24
0,24

58,06
58,06
46,36
46,36
46,36
59,14
53,23
98,87
91,67
0,00
55,75
99,99
55,09
100,00
100,00
1,97
1,97
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4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4017

OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

16
1606
16069001
18061013
4021
4025
4026
4027
4029
2317062003
4029
2317062008
4204
2317062018
4206
2317062020
4206
4208
2317062021
4206
4208
2317062027
4206
2317062028
4204
4206
16069002
2317062002
4205
2317062004
4027
4200
4206

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Urejanje občinskih zemljišč
Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin
Posebni material in storitve
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
Drugi operativni odhodki
Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 4
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 1. faza
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Izvedba OPN Mrzla dolina - zahod in OPN Brod - Drage
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup zemljišč
Vzdrževanje nepremičnin
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic
Kazni in odškodnine
Nakup zgradb in prostorov
Nakup zemljišč in naravnih bogastev

3.505.755

3.492.555

2.759.765

78,72

79,02

3.505.755
3.505.755
2.695.755
218.500
35.000
45.000
16.000
110.000
12.500
15.000
15.000
2.068.255
2.068.255
1.000
1.000
15.000
5.000
10.000
90.000
40.000
50.000
98.000
98.000
190.000
180.000
10.000
810.000
30.000
30.000
780.000
5.000
530.000
245.000

3.492.555
3.492.555
2.580.555
218.500
35.000
36.313
16.000
115.387
15.800
15.000
15.000
2.068.255
2.068.255
1.000
1.000
63.800
5.000
58.800
66.000
40.000
26.000
98.000
98.000
50.000
40.000
10.000
912.000
30.000
30.000
882.000
5.000
631.000
246.000

2.759.765
2.759.765
1.939.899
79.728
21.876
215
12.633
36.000
9.005
856
856
1.755.753
1.755.753
0
0
6.954
0
6.954
2.327
367
1.960
59.989
59.989
34.293
34.293
0
819.866
8.424
8.424
811.442
3.133
631.000
177.309

78,72
78,72
71,96
36,49
62,50
0,48
78,95
32,73
72,04
5,70
5,70
84,89
84,89
0,00
0,00
46,36
0,00
69,54
2,59
0,92
3,92
61,21
61,21
18,05
19,05
0,00
101,22
28,08
28,08
104,03
62,67
119,06
72,37

79,02
79,02
75,17
36,49
62,50
0,59
78,95
31,20
57,00
5,70
5,70
84,89
84,89
0,00
0,00
10,90
0,00
11,83
3,53
0,92
7,54
61,21
61,21
68,59
85,73
0,00
89,90
28,08
28,08
92,00
62,67
100,00
72,08
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4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4018

OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

16
1605
16059002
2318061008
4200
4204
4208
2318061009
4205
16059003
18061002
4020
4022
4025
4027
4029
2318061002
4205

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Spodbujanje stanovanjske gradnje
Spodbujanje stanovanjske gradnje
Glavni trg - ureditev stanovanj
Nakup zgradb in prostorov
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Drugi programi na stanovanjskem področju
Upravljanje s stanovanji
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
Vzdrževanje stanovanj
Investicijsko vzdrževanje in obnove

995.760

541.510

208.313

20,92

38,47

995.760
995.760
883.760
808.700
86.700
552.000
170.000
75.060
75.060
112.000
82.000
1.000
21.000
15.000
10.000
35.000
30.000
30.000

541.510
541.510
429.510
296.450
23.390
88.060
185.000
133.060
133.060
112.000
82.000
1.000
22.100
15.000
10.000
33.900
30.000
30.000

208.313
208.313
172.668
54.311
0
11.744
42.567
118.356
118.356
35.645
35.645
211
16.320
2.960
0
16.154
0
0

20,92
20,92
19,54
6,72
0,00
2,13
25,04
157,68
157,68
31,83
43,47
21,12
77,71
19,73
0,00
46,15
0,00
0,00

38,47
38,47
40,20
18,32
0,00
13,34
23,01
88,95
88,95
31,83
43,47
21,12
73,84
19,73
0,00
47,65
0,00
0,00

Stran 35

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4019

OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA

15
1505
15059001
2316047311
4204
16
1602
16029002
19062001
4020
4029
16029003
19062002
4021
4029
19062007
4029
19062008
4029
1605
16059001
2309106001
4021
4022
4202
4204

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Pomoč in podpora ohranjanju narave
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
Gorjanci - trajnostni razvoj
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
Operativni stroški priprave razvojnih projektov na področju prostorskega razvoja (stara PP)
Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Prostorsko načrtovanje
Operativni stroški Prostorsko informacijskega sistema
Posebni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Operativni stroški varstva okolja in narave (stara PP)
Drugi operativni odhodki
Operativni stroški za izvajanje TUS
Drugi operativni odhodki
Spodbujanje stanovanjske gradnje
Podpora individualni stanovanjski gradnji
Stanovanjsko reševanje Romov
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

442.000

366.200

64.410

14,57

17,59

107.000
107.000
107.000
107.000
107.000
335.000
310.000
242.000
242.000
5.000
237.000
68.000
10.000
5.000
5.000
8.000
8.000
50.000
50.000
25.000
25.000
25.000
4.000
0
10.000
11.000

107.000
107.000
107.000
107.000
107.000
259.200
244.000
219.000
219.000
5.000
214.000
25.000
10.000
5.000
5.000
3.000
3.000
12.000
12.000
15.200
15.200
15.200
13.000
550
0
1.650

0
0
0
0
0
64.410
52.745
50.338
50.338
0
50.338
2.407
2.407
0
2.407
0
0
0
0
11.665
11.665
11.665
11.282
383
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,23
17,01
20,80
20,80
0,00
21,24
3,54
24,07
0,00
48,14
0,00
0,00
0,00
0,00
46,66
46,66
46,66
282,05
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,85
21,62
22,99
22,99
0,00
23,52
9,63
24,07
0,00
48,14
0,00
0,00
0,00
0,00
76,75
76,75
76,75
86,78
69,70
0,00

Stran 36

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4020

OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07
0703
07039001
20022001
4021
4029
4120
20022002
4021
20022003
4022
4025
07039002
20032003
4133
20032004
4120
4133
20032005
4120
4133
20032007
4133
2320032006
4202

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Dejavnost CZ
Posebni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Nakup opreme
Posebni material in storitve
Vzdrževanje opreme in zaklonišč
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Požarna taksa
Tekoči transferi v javne zavode
Dejavnost zveze
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi v javne zavode
Dejavnost društev
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi v javne zavode
GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto
Tekoči transferi v javne zavode
Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito
Nakup opreme

1.205.900

1.241.950

1.161.396

96,31

93,51

1.205.900
1.205.900
35.900
14.900
7.860
4.040
3.000
6.000
6.000
15.000
3.000
12.000
1.170.000
160.000
160.000
20.000
16.000
4.000
70.000
50.000
20.000
880.000
880.000
40.000
40.000

1.241.950
1.241.950
35.900
18.900
7.527
4.373
7.000
6.000
6.000
11.000
3.700
7.300
1.206.050
160.000
160.000
20.000
16.000
4.000
70.000
50.000
20.000
936.050
936.050
20.000
20.000

1.161.396
1.161.396
26.248
10.580
7.028
3.552
0
5.212
5.212
10.456
3.165
7.291
1.135.148
115.298
115.298
17.000
15.300
1.700
60.000
48.000
12.000
925.000
925.000
17.849
17.849

96,31
96,31
73,11
71,01
89,41
87,93
0,00
86,86
86,86
69,71
105,51
60,76
97,02
72,06
72,06
85,00
95,63
42,50
85,71
96,00
60,00
105,11
105,11
44,62
44,62

93,51
93,51
73,11
55,98
93,37
81,23
0,00
86,86
86,86
95,05
85,55
99,87
94,12
72,06
72,06
85,00
95,63
42,50
85,71
96,00
60,00
98,82
98,82
89,25
89,25

Stran 37

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4021

OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA

12
1206
12069001
2311052014
4021
4026
4204
4207
4208
2311052050
4029
2311052053
4205
15
1502
15029001
2311052023
4204
15029002
2311052027
4204
2311052029
4204
4206
4208
2311052030
4204
2311052031
4204
2311052048
4204
15029003
2311056003
4022
4201
4202
2311056004
4202

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Energetsko upravljanje
Posebni material in storitve
Poslovne najemnine in zakupnine
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Projekti EBRD - ELENA
Drugi operativni odhodki
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
Investicijsko vzdrževanje in obnove
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Zbiranje in ravnanje z odpadki
CEROD - manjši MBO
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Ravnanje z odpadno vodo
Kanalizacija Drejčetova pot (ureditev GJI Ravnikarjeva ulica)
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Kanalizacija in vodovod Potov vrh
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Kanalizacija Jama
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Izboljšanje stanja okolja
Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Sistem za izposojo koles GoNM
Nakup opreme

3.426.443

3.517.383

1.246.704

36,38

35,44

457.813
457.813
457.813
23.891
10.000
0
5.000
3.891
5.000
433.922
433.922
0
0
2.968.630
2.868.630
978.630
978.630
978.630
815.000
10.000
10.000
380.000
360.000
20.000
0
50.000
50.000
300.000
300.000
75.000
75.000
1.075.000
800.000
0
800.000
0
275.000
275.000

1.466.353
1.466.353
1.466.353
22.139
10.000
1.391
3.248
2.500
5.000
433.922
433.922
1.010.292
1.010.292
2.051.030
1.951.030
154.130
154.130
154.130
715.900
10.000
10.000
220.900
148.900
20.000
52.000
110.000
110.000
300.000
300.000
75.000
75.000
1.081.000
721.000
600
697.400
23.000
360.000
360.000

1.096.289
1.096.289
1.096.289
2.456
1.065
1.391
0
0
0
83.550
83.550
1.010.282
1.010.282
150.415
138.738
0
0
0
124.745
0
0
21.745
0
12.525
9.220
100.800
100.800
2.200
2.200
0
0
13.993
13.993
85
0
13.908
0
0

239,46
239,46
239,46
10,28
10,65
0,00
0,00
0,00
19,25
19,25
5,07
4,84
0,00
0,00
0,00
15,31
0,00
0,00
5,72
0,00
62,62
201,60
201,60
0,73
0,73
0,00
0,00
1,30
1,75
0,00
0,00
0,00

74,76
74,76
74,76
11,09
10,65
99,99
0,00
0,00
0,00
19,25
19,25
100,00
100,00
7,33
7,11
0,00
0,00
0,00
17,42
0,00
0,00
9,84
0,00
62,62
17,73
91,64
91,64
0,73
0,73
0,00
0,00
1,29
1,94
14,19
0,00
60,47
0,00
0,00
Stran 38

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

100.000
100.000
100.000
0
0
100.000
0
0

100.000
100.000
100.000
10.000
1.500
43.000
15.500
30.000

1504
15049001
2321000001
4027
4120
4205
4206
4208

Upravljanje in nadzor vodnih virov
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov
Kazni in odškodnine
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

11.677
11.677
11.677
173
0
835
0
10.669

11,68
11,68
11,68
0,84
-

11,68
11,68
11,68
1,73
0,00
1,94
0,00
35,56

Stran 39

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5000

KRAJEVNE SKUPNOSTI

06
0602
06029001
22016001
4029
4204
4205
22018000
4029
18
1803
18039005
2305082025
4204
4208
2322000001
4204

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Projekti KS
Drugi operativni odhodki
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Delovanje ožjih delov občin
Drugi operativni odhodki
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Programi v kulturi
Drugi programi v kulturi
Zadružni dom Uršna Sela
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Večnamenski objekt KS Otočec
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

337.371

651.471

342.648

101,56

52,60

237.221
237.221
237.221
150.000
10.000
90.000
50.000
87.221
87.221
100.150
100.150
100.150
90.150
90.150
0
10.000
10.000

551.321
551.321
551.321
464.100
10.000
404.100
50.000
87.221
87.221
100.150
100.150
100.150
90.150
84.355
5.795
10.000
10.000

285.856
285.856
285.856
198.635
0
198.635
0
87.221
87.221
56.792
56.792
56.792
56.792
53.736
3.056
0
0

120,50
120,50
120,50
132,42
0,00
220,71
0,00
100,00
100,00
56,71
56,71
56,71
63,00
59,61
0,00
0,00

51,85
51,85
51,85
42,80
0,00
49,16
0,00
100,00
100,00
56,71
56,71
56,71
63,00
63,70
52,74
0,00
0,00
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5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5002

KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS

06
0602
06029001
22018002
4020
4022
4025
4029
4205
16
1603
16039005
22049012
4020
4029
4204
4205
22049112
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Birčna vas
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Birčna vas
Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Samoprispevek Birčna vas
Investicijsko vzdrževanje in obnove

108.431

108.431

39.779

36,69

36,69

17.551
17.551
17.551
17.551
5.800
270
0
5.000
6.481
90.880
90.880
90.880
80.880
0
0
10.880
70.000
10.000
10.000

17.551
17.551
17.551
17.551
8.850
570
650
2.000
5.481
90.880
90.880
90.880
80.880
700
4.000
10.180
66.000
10.000
10.000

10.810
10.810
10.810
10.810
7.848
333
622
207
1.801
28.969
28.969
28.969
23.665
693
3.570
9.150
10.252
5.304
5.304

61,59
61,59
61,59
61,59
135,31
123,23
4,13
27,78
31,88
31,88
31,88
29,26
84,10
14,65
53,04
53,04

61,59
61,59
61,59
61,59
88,68
58,37
95,72
10,33
32,85
31,88
31,88
31,88
29,26
99,00
89,25
89,88
15,53
53,04
53,04
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5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5003

KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ

19.104

27.104

13.664

71,52

50,41

06
0602
06029001
22018003
4020
4022
4025
4029
4204
4205
16
1603
16039005
22049013
4020
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Dolž
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Dolž
Pisarniški in splošni material in storitve
Investicijsko vzdrževanje in obnove

17.104
17.104
17.104
17.104
1.000
2.350
800
50
8.000
4.904
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2.000

25.104
25.104
25.104
25.104
3.200
3.250
800
70
12.880
4.904
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000

13.010
13.010
13.010
13.010
2.367
2.378
0
2
8.263
0
654
654
654
654
654
0

76,06
76,06
76,06
76,06
236,66
101,17
0,00
4,70
103,29
0,00
32,71
32,71
32,71
32,71
0,00

51,82
51,82
51,82
51,82
73,96
73,15
0,00
3,36
64,16
0,00
32,71
32,71
32,71
32,71
65,42
0,00
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5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5004

KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD

19.337

24.572

30.494

157,70

124,10

06
0602
06029001
22018004
4020
4022
4025
4029
4205
16
1603
16039005
22049014
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Podgrad
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Podgrad
Investicijsko vzdrževanje in obnove

17.337
17.337
17.337
17.337
3.987
4.300
332
50
8.668
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

22.572
22.572
22.572
22.572
3.087
3.810
332
90
15.253
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

21.223
21.223
21.223
21.223
2.378
3.592
0
18
15.236
9.270
9.270
9.270
9.270
9.270

122,42
122,42
122,42
122,42
59,64
83,53
0,00
35,24
175,78
463,51
463,51
463,51
463,51
463,51

94,02
94,02
94,02
94,02
77,02
94,27
0,00
19,58
99,89
463,51
463,51
463,51
463,51
463,51

Stran 43

5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5005

KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE

24.093

24.093

17.742

73,64

73,64

06
0602
06029001
22018005
4020
4022
4025
4026
4029
4120
4205
16
1603
16039005
22049015
4020
4204
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Stopiče
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Stopiče
Pisarniški in splošni material in storitve
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove

16.693
16.693
16.693
16.693
1.665
5.077
800
700
5
100
8.346
7.400
7.400
7.400
7.400
0
4.900
2.500

16.693
16.693
16.693
16.693
1.115
7.027
800
1.700
15
100
5.936
7.400
7.400
7.400
7.400
2.100
3.000
2.300

10.965
10.965
10.965
10.965
735
6.540
418
1.248
8
0
2.016
6.777
6.777
6.777
6.777
2.079
2.873
1.825

65,69
65,69
65,69
65,69
44,14
128,82
52,19
178,33
164,00
0,00
24,15
91,58
91,58
91,58
91,58
58,62
72,99

65,69
65,69
65,69
65,69
65,91
93,08
52,19
73,43
54,67
0,00
33,96
91,58
91,58
91,58
91,58
99,02
95,75
79,33
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5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5006

KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA

49.222

49.222

44.733

90,88

90,88

06
0602
06029001
22018006
4020
4022
4026
4029
4204
4205
16
1603
16039005
22049016
4020
4029
4205
22049116
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Uršna sela
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Uršna sela
Pisarniški in splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Samoprispevek Uršna sela
Investicijsko vzdrževanje in obnove

16.222
16.222
16.222
16.222
1.500
5.050
850
711
6.000
2.111
33.000
33.000
33.000
3.000
0
1.300
1.700
30.000
30.000

16.222
16.222
16.222
16.222
2.200
4.850
850
731
2.480
5.111
33.000
33.000
33.000
3.000
0
1.360
1.640
30.000
30.000

11.650
11.650
11.650
11.650
1.543
3.495
0
533
1.339
4.740
33.083
33.083
33.083
10.412
1.142
1.466
7.804
22.671
22.671

71,81
71,81
71,81
71,81
102,87
69,21
0,00
74,91
22,32
224,54
100,25
100,25
100,25
347,07
112,78
459,07
75,57
75,57

71,81
71,81
71,81
71,81
70,14
72,06
0,00
72,86
54,00
92,74
100,25
100,25
100,25
347,07
107,81
475,87
75,57
75,57
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5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5007

KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN

24.575

24.575

35.379

143,96

143,96

06
0602
06029001
22018007
4020
4022
4023
4025
4029
4120
4205
16
1603
16039005
22049017
4020
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Bršljin
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Bršljin
Pisarniški in splošni material in storitve
Investicijsko vzdrževanje in obnove

14.875
14.875
14.875
14.875
2.201
1.300
500
2.987
150
300
7.437
9.700
9.700
9.700
9.700
0
9.700

14.875
14.875
14.875
14.875
2.101
2.000
500
2.387
150
300
7.437
9.700
9.700
9.700
9.700
0
9.700

11.762
11.762
11.762
11.762
924
1.489
0
1.661
2
250
7.437
23.616
23.616
23.616
23.616
1.411
22.206

79,07
79,07
79,07
79,07
41,97
114,51
0,00
55,59
1,63
83,33
100,00
243,47
243,47
243,47
243,47
228,93

79,07
79,07
79,07
79,07
43,96
74,43
0,00
69,56
1,63
83,33
100,00
243,47
243,47
243,47
243,47
228,93
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5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5008

KRAJEVNA SKUPNOST CENTER

69.142

69.142

11.167

16,15

16,15

06
0602
06029001
22018008
4020
4022
4025
4029
4120
4205
16
1603
16039005
22049018
4020
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Center
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Center
Pisarniški in splošni material in storitve
Investicijsko vzdrževanje in obnove

13.242
13.242
13.242
13.242
1.200
150
1.500
2.605
100
7.687
55.900
55.900
55.900
55.900
0
55.900

13.242
13.242
13.242
13.242
2.220
660
2.000
1.375
100
6.887
55.900
55.900
55.900
55.900
2.100
53.800

6.473
6.473
6.473
6.473
1.962
321
1.343
754
0
2.093
4.695
4.695
4.695
4.695
1.777
2.918

48,88
48,88
48,88
48,88
163,48
214,25
89,53
28,94
0,00
27,22
8,40
8,40
8,40
8,40
5,22

48,88
48,88
48,88
48,88
88,37
48,69
67,15
54,83
0,00
30,38
8,40
8,40
8,40
8,40
84,63
5,42

Stran 47

5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5009

KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA

49.439

49.439

12.466

25,22

25,22

06
0602
06029001
22018009
4020
4021
4022
4025
4026
4029
4120
4205
16
1603
16039005
22049019
4020
4120
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Drska
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Drska
Pisarniški in splošni material in storitve
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijsko vzdrževanje in obnove

21.339
21.339
21.339
21.339
1.950
250
1.110
3.738
1.500
700
0
12.091
28.100
28.100
28.100
28.100
0
0
28.100

21.339
21.339
21.339
21.339
3.450
250
910
4.538
1.500
700
1.100
8.891
28.100
28.100
28.100
28.100
3.500
400
24.200

8.401
8.401
8.401
8.401
2.382
0
225
3.172
1.170
353
1.100
0
4.065
4.065
4.065
4.065
3.409
400
256

39,37
39,37
39,37
39,37
122,15
0,00
20,24
84,85
78,01
50,37
0,00
14,47
14,47
14,47
14,47
0,91

39,37
39,37
39,37
39,37
69,04
0,00
24,69
69,89
78,01
50,37
100,00
0,00
14,47
14,47
14,47
14,47
97,40
100,00
1,06
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5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5010

KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS

16.346

16.346

12.663

77,47

77,47

06
0602
06029001
22018010
4020
4022
4025
4026
4029
4119
4205
16
1603
16039005
22049020
4020
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Gotna vas
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Drugi transferi posameznikom
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Gotna vas
Pisarniški in splošni material in storitve
Investicijsko vzdrževanje in obnove

13.646
13.646
13.646
13.646
1.797
400
1.100
2.500
350
200
7.299
2.700
2.700
2.700
2.700
0
2.700

13.646
13.646
13.646
13.646
2.157
600
1.140
1.800
150
200
7.599
2.700
2.700
2.700
2.700
700
2.000

12.241
12.241
12.241
12.241
1.886
520
1.020
1.408
2
0
7.404
423
423
423
423
423
0

89,70
89,70
89,70
89,70
104,95
129,99
92,75
56,33
0,60
0,00
101,44
15,66
15,66
15,66
15,66
0,00

89,70
89,70
89,70
89,70
87,44
86,66
89,50
78,24
1,40
0,00
97,43
15,66
15,66
15,66
15,66
60,40
0,00
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5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5011

KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM

20.066

24.383

24.004

119,62

98,44

06
0602
06029001
22018011
4020
4022
4025
4029
4205
16
1603
16039005
22049021
4020
4025
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Kandija Grm
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Kandija Grm
Pisarniški in splošni material in storitve
Tekoče vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje in obnove

15.966
15.966
15.966
15.966
2.034
2.610
3.378
850
7.094
4.100
4.100
4.100
4.100
0
0
4.100

20.283
20.283
20.283
20.283
5.084
610
4.728
150
9.711
4.100
4.100
4.100
4.100
500
1.010
2.590

19.936
19.936
19.936
19.936
5.513
152
4.616
1
9.653
4.067
4.067
4.067
4.067
500
1.004
2.563

124,87
124,87
124,87
124,87
271,04
5,83
136,66
0,16
136,08
99,20
99,20
99,20
99,20
62,51

98,29
98,29
98,29
98,29
108,44
24,92
97,64
0,93
99,41
99,20
99,20
99,20
99,20
100,00
99,44
98,96
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5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5012

KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO

17.677

17.677

4.735

26,79

26,79

06
0602
06029001
22018012
4020
4021
4022
4025
4026
4029
4203
4204
4205
16
1603
16039005
22049022
4204
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Karteljevo
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Karteljevo
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove

14.084
14.084
14.084
14.084
1.850
250
2.580
800
200
2.320
2.500
2.330
1.254
3.593
3.593
3.593
3.593
2.093
1.500

14.084
14.084
14.084
14.084
2.950
250
3.480
800
500
720
1.800
2.330
1.254
3.593
3.593
3.593
3.593
2.093
1.500

4.735
4.735
4.735
4.735
1.646
0
2.592
0
493
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33,62
33,62
33,62
33,62
88,98
0,00
100,48
0,00
246,38
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33,62
33,62
33,62
33,62
55,80
0,00
74,49
0,00
98,55
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stran 51

5013 KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5013

KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC

29.477

29.477

13.026

44,19

44,19

06
0602
06029001
22018013
4020
4022
4025
4029
4205
16
1603
16039005
22049023
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Ločna Mačkovec
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Ločna Mačkovec
Investicijsko vzdrževanje in obnove

14.677
14.677
14.677
14.677
2.031
3.730
300
500
8.116
14.800
14.800
14.800
14.800
14.800

14.677
14.677
14.677
14.677
3.651
3.500
3.650
200
3.676
14.800
14.800
14.800
14.800
14.800

10.398
10.398
10.398
10.398
3.154
3.217
3.584
43
400
2.628
2.628
2.628
2.628
2.628

70,84
70,84
70,84
70,84
155,30
86,26
1.194,55
8,50
4,93
17,75
17,75
17,75
17,75
17,75

70,84
70,84
70,84
70,84
86,39
91,93
98,18
21,25
10,88
17,75
17,75
17,75
17,75
17,75
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5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5014

KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC

31.289

31.289

11.893

38,01

38,01

06
0602
06029001
22018014
4020
4022
4025
4026
4029
4205
16
1603
16039005
22049024
4020
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Majde Šilc
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Majde Šilc
Pisarniški in splošni material in storitve
Investicijsko vzdrževanje in obnove

17.689
17.689
17.689
17.689
3.559
890
4.086
800
950
7.404
13.600
13.600
13.600
13.600
0
13.600

17.689
17.689
17.689
17.689
4.109
1.710
3.586
780
100
7.404
13.600
13.600
13.600
13.600
1.400
12.200

10.867
10.867
10.867
10.867
3.320
941
2.608
0
3
3.996
1.026
1.026
1.026
1.026
1.026
0

61,43
61,43
61,43
61,43
93,28
105,70
63,82
0,00
0,29
53,96
7,54
7,54
7,54
7,54
0,00

61,43
61,43
61,43
61,43
80,79
55,01
72,72
0,00
2,80
53,96
7,54
7,54
7,54
7,54
73,28
0,00
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5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5015

KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE

40.160

40.160

6.573

16,37

16,37

06
0602
06029001
22018015
4020
4022
4025
4026
4029
4205
16
1603
16039005
22049025
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Mestne njive
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Mestne njive
Investicijsko vzdrževanje in obnove

12.760
12.760
12.760
12.760
3.728
100
950
800
180
7.002
27.400
27.400
27.400
27.400
27.400

12.760
12.760
12.760
12.760
3.428
400
950
800
180
7.002
27.400
27.400
27.400
27.400
27.400

6.573
6.573
6.573
6.573
906
142
505
300
83
4.637
0
0
0
0
0

51,51
51,51
51,51
51,51
24,30
141,64
53,19
37,50
46,14
66,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51,51
51,51
51,51
51,51
26,43
35,41
53,19
37,50
46,14
66,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5016

KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS

21.550

28.890

11.574

53,71

40,06

06
0602
06029001
22018016
4020
4022
4025
4026
4029
4120
4205
16
1603
16039005
22049026
4020
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Regrča vas
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Regrča vas
Pisarniški in splošni material in storitve
Investicijsko vzdrževanje in obnove

12.350
12.350
12.350
12.350
4.086
2.232
2.183
737
112
0
3.000
9.200
9.200
9.200
9.200
0
9.200

19.690
19.690
19.690
19.690
5.136
4.182
1.363
337
132
500
8.040
9.200
9.200
9.200
9.200
1.500
7.700

10.301
10.301
10.301
10.301
4.852
3.719
1.055
50
4
300
320
1.273
1.273
1.273
1.273
1.273
0

83,41
83,41
83,41
83,41
118,75
166,64
48,32
6,78
3,97
10,67
13,84
13,84
13,84
13,84
0,00

52,31
52,31
52,31
52,31
94,47
88,94
77,38
14,84
3,37
60,00
3,98
13,84
13,84
13,84
13,84
84,88
0,00
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5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5017

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL

19.633

19.633

16.372

83,39

83,39

06
0602
06029001
22018017
4020
4022
4025
4026
4029
4205
16
1603
16039005
22049027
4020
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Šmihel
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Šmihel
Pisarniški in splošni material in storitve
Investicijsko vzdrževanje in obnove

15.666
15.666
15.666
15.666
2.000
400
5.115
560
1.050
6.541
3.967
3.967
3.967
3.967
0
3.967

15.666
15.666
15.666
15.666
3.300
800
2.215
560
150
8.641
3.967
3.967
3.967
3.967
3.040
927

12.470
12.470
12.470
12.470
2.190
400
1.304
0
2
8.574
3.902
3.902
3.902
3.902
2.981
921

79,60
79,60
79,60
79,60
109,52
99,90
25,50
0,00
0,15
131,08
98,37
98,37
98,37
98,37
23,23

79,60
79,60
79,60
79,60
66,38
49,95
58,88
0,00
1,07
99,22
98,37
98,37
98,37
98,37
98,06
99,39
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5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5018

KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS

54.547

54.547

26.725

48,99

48,99

06
0602
06029001
22018018
4020
4025
4026
4029
4205
16
1603
16039005
22049028
4020
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Žabja vas
Pisarniški in splošni material in storitve
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Žabja vas
Pisarniški in splošni material in storitve
Investicijsko vzdrževanje in obnove

13.547
13.547
13.547
13.547
2.000
1.703
3.000
600
6.244
41.000
41.000
41.000
41.000
0
41.000

13.547
13.547
13.547
13.547
2.000
1.703
3.000
600
6.244
41.000
41.000
41.000
41.000
6.000
35.000

7.410
7.410
7.410
7.410
900
0
2.470
2
4.038
19.315
19.315
19.315
19.315
4.958
14.357

54,70
54,70
54,70
54,70
45,02
0,00
82,33
0,28
64,67
47,11
47,11
47,11
47,11
35,02

54,70
54,70
54,70
54,70
45,02
0,00
82,33
0,28
64,67
47,11
47,11
47,11
47,11
82,63
41,02
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5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5021

KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE

73.525

73.525

152.642

207,61

207,61

06
0602
06029001
22018021
4020
4021
4022
4025
4026
4029
4202
4203
4204
4205
16
1603
16039005
22049029
4020
4022
4025
4026
4029
4120
4200
4204
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Brusnice
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Brusnice
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Nakup zgradb in prostorov
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove

17.275
17.275
17.275
17.275
3.080
620
6.250
3.255
0
120
0
1.250
300
2.400
56.250
56.250
56.250
56.250
0
0
0
0
0
0
0
16.250
40.000

17.275
17.275
17.275
17.275
2.460
70
9.090
2.415
370
120
1.510
50
300
890
56.250
56.250
56.250
56.250
17.600
0
1.500
0
0
0
0
2.150
35.000

15.551
15.551
15.551
15.551
2.173
0
8.747
2.295
365
104
1.500
0
0
366
137.092
137.092
137.092
137.092
29.079
2.078
240
600
3.089
200
2.403
0
99.402

90,02
90,02
90,02
90,02
70,56
0,00
139,95
70,51
86,82
0,00
0,00
15,25
243,72
243,72
243,72
243,72
0,00
248,51

90,02
90,02
90,02
90,02
88,34
0,00
96,22
95,04
98,62
86,82
99,36
0,00
0,00
41,12
243,72
243,72
243,72
243,72
165,22
16,00
0,00
284,01
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5022 KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5022

KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE

20.860

21.510

8.818

42,27

40,99

06
0602
06029001
22018022
4020
4021
4022
4025
4029
4202
4205
16
1603
16039005
22049030
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Gabrje
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Nakup opreme
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Gabrje
Investicijsko vzdrževanje in obnove

17.860
17.860
17.860
17.860
2.619
0
5.205
765
340
0
8.931
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

18.510
18.510
18.510
18.510
2.619
650
6.195
565
350
2.700
5.431
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

8.818
8.818
8.818
8.818
1.115
0
4.133
229
5
2.694
642
0
0
0
0
0

49,37
49,37
49,37
49,37
42,58
79,40
29,92
1,46
7,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

47,64
47,64
47,64
47,64
42,58
0,00
66,71
40,52
1,41
99,76
11,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5023

KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA

15.974

15.974

33.512

209,79

209,79

06
0602
06029001
22018023
4020
4021
4022
4025
4029
4203
4205
16
1603
16039005
22049031
4020
4025
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Prečna
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Nakup drugih osnovnih sredstev
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Prečna
Pisarniški in splošni material in storitve
Tekoče vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje in obnove

15.974
15.974
15.974
15.974
3.800
250
2.710
4.214
1.000
500
3.500
0
0
0
0
0
0
0

15.974
15.974
15.974
15.974
3.900
50
2.410
4.094
220
0
5.300
0
0
0
0
0
0
0

14.700
14.700
14.700
14.700
3.578
0
1.950
3.887
134
0
5.151
18.812
18.812
18.812
18.812
6.179
378
12.256

92,02
92,02
92,02
92,02
94,17
0,00
71,96
92,24
13,36
0,00
147,17
-

92,02
92,02
92,02
92,02
91,75
0,00
80,91
94,94
60,75
97,19
-
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5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5024

KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS

31.024

31.024

28.821

92,90

92,90

06
0602
06029001
22018024
4020
4022
4025
4026
4029
4203
4204
4205
16
1603
16039005
22049032
4020
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Bučna vas
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Bučna vas
Pisarniški in splošni material in storitve
Investicijsko vzdrževanje in obnove

15.924
15.924
15.924
15.924
1.175
1.600
500
0
1.010
500
3.000
8.139
15.100
15.100
15.100
15.100
0
15.100

15.924
15.924
15.924
15.924
1.825
2.540
630
700
30
0
0
10.199
15.100
15.100
15.100
15.100
1.000
14.100

15.500
15.500
15.500
15.500
1.723
2.342
625
613
2
0
0
10.195
13.321
13.321
13.321
13.321
752
12.569

97,34
97,34
97,34
97,34
146,65
146,36
124,93
0,23
0,00
0,00
125,26
88,22
88,22
88,22
88,22
83,24

97,34
97,34
97,34
97,34
94,42
92,19
99,15
87,60
7,67
99,96
88,22
88,22
88,22
88,22
75,24
89,14
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5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5025

KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK

16.029

21.551

26.082

162,72

121,02

06
0602
06029001
22018025
4020
4022
4025
4029
4203
4204
4205
16
1603
16039005
22049033
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Mali Slatnik
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Mali Slatnik
Investicijsko vzdrževanje in obnove

16.029
16.029
16.029
16.029
1.490
3.173
4.366
0
1.000
6.000
0
0
0
0
0
0

21.551
21.551
21.551
21.551
6.390
4.063
2.376
10
600
1.700
6.412
0
0
0
0
0

18.518
18.518
18.518
18.518
6.013
3.834
2.195
5
0
600
5.871
7.564
7.564
7.564
7.564
7.564

115,53
115,53
115,53
115,53
403,52
120,83
50,28
0,00
10,00
-

85,93
85,93
85,93
85,93
94,09
94,37
92,40
53,50
0,00
35,29
91,56
-
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5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5026

KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC

33.853

33.853

44.049

130,12

130,12

06
0602
06029001
22018026
4020
4022
4025
4026
4029
4203
4205
16
1603
16039005
22049034
4020
4023
4204
4205

LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Redno delovanje KS Otočec
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Nakup drugih osnovnih sredstev
Investicijsko vzdrževanje in obnove
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Druge komunalne dejavnosti
Programi LS KS Otočec
Pisarniški in splošni material in storitve
Prevozni stroški in storitve
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove

18.993
18.993
18.993
18.993
3.036
5.040
1.410
0
10
0
9.497
14.860
14.860
14.860
14.860
0
0
14.860
0

18.993
18.993
18.993
18.993
4.146
4.430
2.180
600
30
400
7.207
14.860
14.860
14.860
14.860
2.800
700
11.360
0

18.767
18.767
18.767
18.767
4.089
4.392
2.128
600
6
350
7.203
25.282
25.282
25.282
25.282
2.475
621
0
22.185

98,81
98,81
98,81
98,81
134,67
87,13
150,92
61,10
75,84
170,13
170,13
170,13
170,13
0,00
-

98,81
98,81
98,81
98,81
98,62
99,13
97,61
100,00
20,37
87,53
99,94
170,13
170,13
170,13
170,13
88,41
88,66
0,00
-
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6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO Mestne občine Novo mesto in Občine Straža

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

Naziv

SPREJETI
PROR.2018

VELJAVNI
PROR.2018

REALIZIRANI
PROR.2018

Indeks 5:3

Indeks 5:4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6000

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO Mestne občine Novo mesto in Občine Straža

06
0603
06039001
24061001
4000
4001
4002
4004
4009
4010
4011
4012
4013
4015
4024
24061002
4020
4021
4022
4023
4025
4026
4029
4207

LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave
Inšpektorat - plače in drugi izdatki
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Izdatki za službena potovanja
Inšpektorat - materialni stroški
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Drugi operativni odhodki
Nakup nematerialnega premoženja

293.910

293.910

228.909

77,88

77,88

293.910
293.910
293.910
188.560
144.300
6.000
10.800
2.000
0
12.000
10.600
120
240
1.500
1.000
105.350
7.150
7.000
14.000
10.550
1.000
54.500
8.150
3.000

293.910
293.910
293.910
188.560
143.076
6.000
10.800
2.000
440
12.310
10.600
120
240
1.974
1.000
105.350
7.650
7.000
16.500
9.457
2.093
59.500
3.150
0

228.909
228.909
228.909
175.297
138.575
4.177
7.544
200
433
12.310
9.862
83
139
1.973
0
53.611
661
676
10.559
2.039
1.092
38.059
526
0

77,88
77,88
77,88
92,97
96,03
69,62
69,85
10,02
102,58
93,04
69,53
57,96
131,55
0,00
50,89
9,25
9,66
75,42
19,32
109,21
69,83
6,45
0,00

77,88
77,88
77,88
92,97
96,85
69,62
69,85
10,02
98,44
100,00
93,04
69,53
57,96
99,96
0,00
50,89
8,64
9,66
63,99
21,56
52,18
63,96
16,70
-

60.969.905

60.969.905

40.985.407

67,22

67,22

Stran 64

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

ZAKLJUČNI RAČUN
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Novo mesto, marec 2019
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IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

4.1 Obrazložitev splošnega dela
4.2

Obrazložitev posebnega dela

4.3

Obrazložitev investicijskih odhodkov / povzetek načrta razvojnih
programov

4.4

Obrazložitev bilance stanja

4.5

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR
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4.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

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

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Občina ugotavlja in razčlenjuje prihodke in odhodke v skladu z Zakonom o računovodstvu. Pri
pripravi izkazov pa izhaja iz podatkov v poslovnih knjigah, v katerih evidentira poslovne
dogodke po načelu denarnega toka (plačane realizacije). Zneske prihodkov in odhodkov v času
od nastanka poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo izkazovanje, do izpolnitve pogojev
za pripoznanje po načelu denarnega toka, torej do plačila ali pobota, izkazuje občina kot
posebno postavko časovnih razmejitev; neplačani prihodki in neplačani odhodki.
V nadaljevanju podajamo pojasnila k postavkam v izkazu prihodkov in odhodkov občine za
proračunsko leto 2018.

Prihodki proračuna po ekonomski klasifikaciji
Celotni prihodki doseženi v proračunskem letu 2018 so znašali 39.434.996 EUR in so bili za 27
% nižji od načrtovanih za proračunsko leto 2018 in za 5 % višji od doseženih prihodkov v
proračunskem letu 2017.
Spodnja tabela prikazuje realizirane prihodke v proračunskem letu 2018 po posameznih vrstah
prihodkov in jih primerja s sprejetim ter veljavnim proračunom za proračunsko leto 2018.
Tabela št. 1: Realizirani prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR
Sprejeti proračun
2018
27.291.248

Veljavni proračun
2018
27.291.248

Realizacija
2018
26.953.965

Indeks
real./sprejeti
99

Indeks
real./veljavni
99

Nedavčni prihodki

7.294.934

7.294.934

6.590.403

90

90

Kapitalski prihodki

905.000

905.000

1.284.130

142

142

Prejete donacije

139.064

139.064

152.907

110

110

17.817.053

17.817.053

4.373.911

25

25

320.106

320.106

79.680

25

25

53.767.405

53.767.405

39.434.996

73

73

Naziv
Davčni prihodki

Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz EU
SKUPAJ

Opomba: Sprejeti proračun 2018 se nanaša na spremembo in dopolnitev proračuna v mesecu novembru 2017, veljavni proračun
pa vključuje sprejeti proračun 2018 s prerazporeditvami.

Tekoči prihodki so v občini v proračunskem letu 2018 znašali 33.544.368 EUR in so v primerjavi
z proračunskim letom 2017 porasli za 2 %. V okviru slednjih so davčni prihodki občine v
3
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primerjavi s preteklim proračunskim letom porasli za 2 %, nedavčni prihodki pa so se glede na
predhodno proračunsko leto znižali za 1 %. Glede na načrtovane tekoče prihodke so realizirani
tekoči prihodki občine nižji za 3 %.
Prihodke po skupinah delimo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke,
prejete donacije in transferne prihodke.
a) Davčni prihodki
Najpomembnejši vir proračuna občine so davčni prihodki, ki zajemajo vse vrste davkov, kot so
davki od dohodka in dobička (dohodnina, davek na dobiček in drugi), davki na premoženje
(davki na nepremičnine, premičnine, dediščine in darila, finančno premoženje) in domači davki
na blago in storitve (DDV, trošarine, davek na motorna vozila, letna povračila za uporabo cest in
drugi). Z omenjenimi prihodki občina zagotavlja izvajanje zakonskih nalog.
Davčne prihodke je občina v proračunskem letu 2018 realizirala v višini 26.953.965 EUR (v
primerjavi s proračunskim letom 2017 so se povečali za 2 %). Delež davčnih prihodkov med
celotnimi prihodki za proračunsko leto 2018 znaša 68 % in so za 1 % nižji od načrtovanih z
veljavnim proračunom za proračunsko leto 2018.
Največji delež med davčnimi prihodki se nanaša na davke na dohodek in dobiček (dohodnina) v
višini 19.552.148 EUR, na davke na premoženje v višini 6.668.671 EUR in na davke iz naslova
uporabe blaga in storitev v višini 683.934 EUR.
Če primerjamo realizirane davčne prihodke v proračunskem letu 2018 z realiziranimi davčnimi
prihodki v proračunskem letu 2017 so se povečali davki na dohodek in dobiček za 4 %, znižali
pa so se davki na premoženje za 3 % in davki iz naslova uporabe blaga in storitev za 9 %.
Tabela št. 2: Davčni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR
Naziv
Davki na dohodek in
dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago
in storitve
Drugi davki
SKUPAJ

Sprejeti proračun
2017

Veljavni proračun
2017

Realizacija
2017

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

19.552.148

19.552.148

19.552.148

100

100

6.987.050

6.987.050

6.668.671

95

95

752.050

752.050

683.934

91

91

0

0

49.212

0

0

27.291.248

27.291.248

26.953.965

99

99

Opomba: Sprejeti proračun 2018 se nanaša na spremembo in dopolnitev proračuna v mesecu novembru 2017, veljavni proračun
pa vključuje sprejeti proračun 2018 s prerazporeditvami.

Za proračunsko leto 2018 je znašal delež dohodnine v celotnih prihodkih 50 % (enak delež kot v
proračunskem letu 2017).
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Tabela št. 3: Delež dohodnine v celotnih prihodkih po letih
2014

2015

Dohodnina

Naziv / Leto

18.750.712

Skupaj prihodki
Delež dohodnine v skupnih
prihodkih v %

32.455.679

18.051.204 18.272.152 18.723.668 19.552.148,00
35.251.083 36.844.923 37.696.479 39.434.996,00

57,7

51,2

2016

49,6

2017

49,7

2018

49,6

Davke na premoženje je občina v proračunskem letu 2018 realizirala v višini 6.668.671 EUR in
so nižji od načrtovanih s proračunom za 5 %. Med davki na premoženje so bili davki na
nepremičnine realizirani v višini 6.000.384 EUR (v primerjavi s proračunskim letom 2017 so
ostali na enaki ravni) in so za 4 % nižji od načrtovanih s proračunom. Davki na nepremičnine se
nanašajo na realizirano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb so bili
realizirani v višini 4.796.272 EUR (porast v primerjavi s proračunskim letom 2017 za 5 % ) in od
fizičnih oseb v višini 1.186.089 EUR (padec v primerjavi s proračunskim letom 2017 za 2 %).
Med davke na premoženje se uvrščajo tudi davki na promet nepremičnin in finančno
premoženje, ki so bili v proračunskem letu 2018 realizirani v višini 605.626 EUR (planirani v
višini 576.400 EUR). V primerjavi z realizacijo v proračunskem letu 2017 so nižji za 13 %.
Največji delež med slednjimi se nanaša na davek na promet nepremičnin, in sicer od fizičnih
oseb, ki je bil realiziran v višini 550.940 EUR (v primerjavi s proračunskim letom 2017 je nižji za
9 %).
Domači davki na blago in storitev so bili v proračunskem letu 2018 realizirani v višini
683.934 EUR (nižji od realiziranih v letu 2017 za 9 % oziroma planirani v višini 752.292 EUR).
Največji delež med slednjimi davki se nanaša na druge davke na uporabo blaga in storitev v
višini 670.886 EUR (zmanjšanje v primerjavi s proračunskim letom 2017 za 9 % in glede na
veljavni proračun za 7 %). Največja vrednost se nanaša na pobrano okoljsko dajatev za
odpadne vode v višini 277.216 EUR, na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov v višini 257.696 EUR, turistično takso v višini 88.479 EUR, pristojbino za
vzdrževanje gozdnih cest v višini 24.784 EUR in občinsko takso v višini 22.711 EUR.
b) Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki zajemajo prihodke od udeležbe v dobičku in dohodke iz premoženja, upravne
takse in pristojbine, denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne
prihodke.
Nedavčne prihodke je občina v proračunskem letu 2018 realizirala v višini 6.590.403 EUR in so
nižji od načrtovanih z veljavnim proračunom za 10 %.
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Tabela št. 4: Nedavčni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR
Naziv
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Sprejeti proračun
2018

Veljavni
proračun 2018

Realizacija
2018

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

4.288.884

4.288.884

3.879.285

90

90

30.150

30.150

30.292

100

100

Globe in druge denarne kazni

157.000

157.000

105.389

67

67

Prihodki od prodaje blaga in
storitev

160.600

160.600

160.105

100

100

2.658.300

2.658.300

2.415.332

91

91

7.294.934

7.294.934

6.590.403

90

90

Upravne takse in pristojbine

Drugi nedavčni prihodki
SKUPAJ

Opomba: Sprejeti proračun 2018 se nanaša na spremembo in dopolnitev proračuna v mesecu novembru 2017, veljavni proračun
pa vključuje sprejeti proračun 2018 s prerazporeditvami.

Največji delež med nedavčnimi prihodki občine predstavljajo prihodki iz naslova udeležbe na
dobičku in dohodki od premoženja v višini 3.879.285 EUR (padec v primerjavi s proračunskim
letom 2017 za 8 %). Prihodki od premoženja se nanašajo na pobrane najemnine od oddaje
infrastrukture v najem. V proračunskem letu 2018 so omenjeni prihodki znašali 3.848.970 EUR
in so se v primerjavi s proračunskim letom 2017 znižali za 5 % ter glede na veljavni proračun za
7 %.
Prihodki od premoženja v prvi vrsti zajemajo prihodke od premoženja, ki se daje v najem, in
sicer zajemajo najemnino od premoženja danega v najem javnemu podjetju Komunala Novo
mesto d.o.o., ki je v proračunskem letu 2018 znašala 2.675.093 EUR (porast v primerjavi s
proračunskim letom 2017 za 10 %) in najemnino od premoženja danega v najem podjetju
CeROD d.o.o., ki je znašala 291.042 EUR (porast v primerjavi s proračunskim letom 2017 za 78
%).
Prihodki od udeležbe na dobičku in iz naslova prejetih dividend je občina v proračunskem letu
2018 realizirala v višini 28.618 EUR (padec v primerjavi s proračunskim letom 2017 za 82 %).
Največja vrednost se nanaša na ustvarjeni dobiček podjetja javno podjetje Komunala Novo
mesto d.o.o. za poslovno leto 2017 v višini 27.479 EUR.
Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 2.415.332 EUR. Večino, kar 66 % realiziranih
drugih nedavčnih prihodkov občina realizira iz naslova komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč, ki so v proračunskem letu 2018 znašali 1.603.525 EUR (v proračunskem letu 2017 so
bili realizirani v višini 1.957.715 EUR). Omenjeni prihodki so nižji od načrtovanih z veljavnim
proračunom za 24 %.
Drugi izredni nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 785.340 EUR (v proračunskem letu
2017 realizirani v višini 53.073 EUR). Največji znesek drugih izrednih nedavčnih prihodkov se
nanaša na prejeta sredstva v višini 378.586 EUR za komunalno opremljanje zemljišč Brod
Drage in Mrzla Dolina.
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Tekom proračunskega leta 2018 je občina pobrala za 105.389 EUR glob in drugih denarnih
kazni s strani inšpektorata občine. V primerjavi s preteklim proračunskim letom je višina
pobranih glob in drugih denarnih kazni ostala na enaki ravni.
c) Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na
osnovi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, prevoznih
sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja.
S prodajo stvarnega premoženja je občina v proračunskem letu 2018 realizirala prihodke v višini
1.284.130 EUR kot prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. V primerjavi s proračunskim letom
2017 so se realizirani kapitalski prihodki povečali za 173 %, od načrtovanih z veljavnim
proračunom za proračunsko leto 2018 pa so višji za 42 %. Prejeti kapitalski prihodki se
nanašajo na prodajo stvarnega premoženja občine podjetju Jeklotehna Špoljar d.o.o. v višini
392.000 EUR, podjetju Autocommerce d.o.o. v višini 290.000 EUR, podjetju Rutar Marketing
d.o.o. v višini 200.000 EUR ter fizičnim osebam v višini 284.486 EUR.
d) Prejete donacije
V skupini prejetih donacij se izkazujejo nepovratna plačila in prostovoljna nakazila sredstev pa
tudi prejeta darila, prejeta bodisi iz domačih virov, bodisi iz tujine. Donacije so namenjene
sprotni (»tekoči«) porabi glede na namen, ki ga določi donator.
Iz naslova prejetih donacij je občina v proračunskem letu 2018 realizirala prihodke v višini
152.907 EUR. Prejete donacije se nanašajo na sofinanciranje projektov Novo mesto športa v
višini 62.000 EUR, ureditev vadbenih površin Portoval ter olimpijski vadbeni center Češča vas s
strani Fundacije za šport v višini 61.223 EUR in za projekt Mobilnost v višini 2.000 EUR. Od
domačih pravnih oseb je občina v proračunskem letu 2018 prejela sredstva v višini 20.492 EUR.
e) Transferni prihodki
Transferni prihodki so vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih inštitucij, to je iz državnega
proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih
zunaj-proračunskih skladov ter javnih agencij. V tej skupini se izkazujejo tudi sredstva, prejeta iz
državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje različnih politik.
Transferne prihodke je občina v proračunskem letu 2018 realizirala v višini 4.373.911 EUR in so
za 75 % nižji od planiranih s proračunom za proračunsko leto 2018 ter za 11 % višji od
realiziranih v proračunskem letu 2017.
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Tabela št. 5: Transferni prihodki po posameznih vrstah prihodkov v EUR
Naziv

Sprejeti proračun
2018

Veljavni
proračun 2018

Realizacija
2018

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

5.860.744

5.860.744

2.344.224

40

40

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
iz
sredstev
proračuna EU

11.956.309

11.956.309

2.029.688

17

17

SKUPAJ

17.817.053

17.817.053

4.373.912

25

25

Opomba: Sprejeti proračun 2018 se nanaša na spremembo in dopolnitev proračuna v mesecu novembru 2017, veljavni proračun
pa vključuje sprejeti proračun 2018 s prerazporeditvami.

V proračunskem letu 2018 je občina prejela sredstva iz drugih javnofinančnih institucij v višini
2.344.224 EUR (porast v primerjavi s proračunskim letom 2017 za 86 %) in iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 2.029.688 EUR (padec v primerjavi s
proračunskim letom 2017 za 25 %) .
Prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij so se nanašala na sledeča sredstva:
- prostorsko komunalno urejanje romskega naselja Žabjak – Brezje v višini 530.969 EUR,
- Olimpijski vadbeni center Češča vas v višini 448.000 EUR,
- komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada v višini 326.290 EUR,
- rekonstrukcija ceste v naselju Drska v višini 314.941 EUR,
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 341.199 EUR
ter
- požarno takso v višini 169.602 EUR.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije pa so se
nanašala na sledeča prejeta sredstva:
- komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada v višini 1.013.045 EUR,
- celovito energetsko sanacijo javnih objektov (strukturni skladi za obdobje 2014 – 2020) v
višini 863.445 EUR ter
- ureditev večnamenske poti ob Levičnikovi cesti v višini 130.533 EUR.

Odhodki proračuna po ekonomskih namenih
Celotni odhodki dosežni v proračunskem letu 2018 so znašali 39.097.440 EUR in so bili za 5 %
nižji od doseženih v proračunskem letu 2017 in za 34 % nižji od načrtovanih v proračunskem
letu 2018.
Spodnja tabela prikazuje realizirane odhodke v proračunskem letu 2018 po posameznih vrstah
odhodkov in jih primerja s sprejetim ter veljavnim proračunom za proračunsko leto 2018.
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Tabela št. 6: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov v EUR
Sprejeti proračun
2018

Naziv

Veljavni
proračun 2018

Realizacija
2018

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

Tekoči odhodki

11.265.097

11.872.207

9.205.383

82

78

Tekoči transferi

16.198.550

16.337.949

15.120.749

93

93

Investicijski odhodki

31.407.258

30.548.860

14.523.287

46

48

Investicijski transferi

155.000

266.889

248.021

160

93

SKUPAJ

59.025.905

59.025.905

39.097.440

66

66

Opomba: Sprejeti proračun 2018 se nanaša na spremembo in dopolnitev proračuna v mesecu novembru 2017, veljavni proračun
pa vključuje sprejeti proračun 2018 s prerazporeditvami.

Tekoči odhodki
Med tekočimi odhodki občina izkazuje plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih
izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, vse investicijske odhodke, obresti za
domače dolgove ter sredstva izločena v rezervo (splošna proračunska rezerva).
V proračunskem letu 2018 so tekoči odhodki v občini znašali 9.205.383 EUR (zmanjšanje v
primerjavi s proračunskim letom 2017 za 5 %). V primerjavi z veljavnim proračunom za
proračunsko leto 2018 so bili nižji za 22 %.
Spodnja tabela prikazuje realizirane tekoče odhodke po posameznih vrstah odhodkov v
proračunskem letu 2018 in jih primerja z sprejetim in veljavnim proračunom za proračunsko leto
2018.
Tabela št. 7: Tekoči odhodki po posameznih vrstah odhodkov v EUR
Sprejeti proračun
2018

Naziv
Plače
in
zaposlenim

drugi

izdatki

Veljavni
proračun 2018

Realizacija
2018

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

2.902.540

2.949.497

2.937.606

101

100

452.140

474.596

472.753

105

100

7.436.200

8.151.645

5.643.472

76

69

Plačila domačih obresti

117.000

117.000

101.552

87

87

Rezerve

357.217

179.469

50.000

14

28

11.265.097

11.872.207

9.205.383

82

78

Prispevki
delodajalcev
socialno varnost
Izdatki za blago in storitve

SKUPAJ

za

Opomba: Sprejeti proračun 2018 se nanaša na spremembo in dopolnitev proračuna v mesecu novembru 2017, veljavni proračun
pa vključuje sprejeti proračun 2018 s prerazporeditvami.

Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve, ki so bili realizirani
v višini 5.643.472 EUR. V primerjavi s proračunskim letom 2017 so nižji za 10 % in za 31 % nižji
v primerjavi z veljavnim proračunom. Med slednjimi največjo vrednost predstavljajo izdatki za
tekoče vzdrževanje v višini 2.839.224 (v primerjavi s proračunskim letom 2017 padec za 16 %),
sledijo drugi operativni odhodki v višini 946.142 EUR. Med slednjimi znašajo izdatki za sejnine
udeležencem odborov 232.587 EUR. Izdatki za poslovne najemnine in zakupnine so bili
realizirani v višini 595.575 EUR (v primerjavi s proračunskim letom 2017 porast za 13 %) in
izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 470.087 EUR (padec v
primerjavi s proračunskim letom 2017 za 1 %). Med izdatki za poslovne najemnine in zakupnine
največji delež predstavljajo izdatki za najem poslovnih prostorov na Topliški cesti v Nov mestu.
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Izdatke za plače in druge izdatke zaposlenim je občina realizirala v višini 2.937.606 EUR in so
se v primerjavi s proračunskim letom 2017 povečali za 5 %, v višini planiranih z veljavnim
proračunom. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju
proračunskega leta 2018 je znašalo 100 in se je v primerjavi z obračunskim obdobjem
proračunskega leta 2017 povečalo za 4.
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 472.753 EUR.
Občina je v proračunskem letu 2018 plačala za 101.552 EUR obresti od najetih kreditov (v
primerjavi s proračunskim letom 2017 so se odplačila povečala za 4 %).
V proračunskem letu 2018 je občina oblikovala proračunsko rezervo v višini 50.000 EUR.
a) Tekoči transferi
Tekoči transferi so v občini v proračunskem letu 2018 znašali 15.120.749 EUR (v primerjavi s
proračunskim letom 2017 so se znižali za 2%). Glede na veljavni proračun pa so tekoči transferi
za proračunsko leto 2018 za 7 % nižji od planiranih. Med tekoče transfere spadajo plačila, za
katera proračunski uporabniki – plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve, namen
njihove porabe pa ni investiranje.
Tabela št. 8: Tekoči transferi po posameznih vrstah transferov v EUR
Sprejeti proračun
2018
843.000

Veljavni
proračun 2018
867.820

8.025.566

7.974.442

7.605.513

95

95

Transferi
neprofitnim
organizacijam in ustanovam

1.733.069

1.752.570

1.556.965

90

89

Drugi tekoči domači transferi

5.596.915

5.743.117

5.256.445

94

92

16.198.550

16.337.949

15.120.749

93

93

Naziv
Subvencije
Transferji posameznikom
gospodinjstvom

SKUPAJ

in

Realizacija
Indeks
2018
real./sprejeti
701.826
83

Indeks
real./veljavni
81

Opomba: Sprejeti proračun 2018 se nanaša na spremembo in dopolnitev proračuna v mesecu novembru 2017, veljavni proračun
pa vključuje sprejeti proračun 2018 s prerazporeditvami.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 7.605.513 EUR (v
primerjavi s proračunskim letom 2017 porast za 2 %). Med slednjimi največji delež, kar 76 %
predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 5.760.273 EUR,
sledijo izdatki za regresiranje oskrbe v domovih v višini 987.152 EUR in regresiranje prevozov v
šolo v višini 409.965 EUR.
Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 5.256.445 EUR (padec v primerjavi s
proračunskim letom 2017 za 4 % in v primerjavi z veljavnim proračunom padec za 8 %). Tekoči
transferi v javne zavode so znašali 4.820.191 EUR (padec v primerjavi s proračunskim letom
2017 za 3 %). Največji delež med tekočimi transferi v javne zavode predstavljajo sredstva za
plače in druge izdatke, in sicer v višini 2.837.307 EUR. V primerjavi s proračunskim letom 2017
so se slednji izdatki zvišali za 235.999 EUR oziroma za 9 %. Sledijo sredstva za izdatke za
blago in storitve v višini 1.950.944 EUR (padec v primerjavi s proračunskim letom 2017 za 7 %).
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Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam so izkazana kot transfer
neprofitnim organizacijam in ustanovam in zajemajo sofinanciranje izvajanja programa
nepridobitnih organizacij in izdatke za javna dela (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, kulturna
in športna društva ter druge neprofitne ustanove). Razdeljena so bila z javnim razpisom in so
bila realizirana v višini 1.556.965 EUR.
Izdatki za subvencije so bili realizirani v višini 701.826 EUR, in sicer kot subvencije cen javnim
podjetjem za mestni promet v višini 407.786 EUR ter kot subvencije privatnim podjetjem in
posameznikom v višini 294.039 EUR (subvencije stanarin za tržna in neprofitna stanovanja v
višini 193.673 EUR in subvencije v kmetijstvo v višini 100.366 EUR). V primerjavi s preteklim
proračunskim letom so izdatki za subvencije padli za 8 %.
b) Investicijski odhodki
Med investicijske odhodke štejemo plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in
neopredmetenih sredstev, kot so nepremičnine, oprema, napeljave in vozila, pa tudi plačila za
načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.
Investicijski odhodki so v proračunskem letu 2018 znašali 14.523.287 EUR. Delež investicijskih
odhodkov v celotnih odhodkih proračunskega leta 2018 znaša 37 %.
Tabela št. 9: Delež investicijskih odhodkov v celotnih odhodkih po letih
Naziv / Leto

2014

Investicijski odhodki

2015

2016

2017

2018

9.284.391

7.299.068

8.829.651

15.827.202

14.523.287

Skupni odhodki

34.103.111

32.678.677

33.681.166

41.078.038

39.097.440

Delež investicijskih odhodkov v
skupnih odhodkih v %

27,2

22,3

26,2

38,5

37,1

Spodnja tabela prikazuje investicijske odhodke občine v proračunskem letu 2018 po
posameznih vrstah.
Tabela št. 10: Investicijski odhodki po posameznih vrstah v EUR
Sprejeti proračun
2018

Naziv

Veljavni
proračun 2018

Realizacija
2018

Indeks
real./sprejeti

Indeks
real./veljavni

Nakup zgradb in prostorov

616.700

654.390

633.403

103

97

Nakup prevoznih sredstev

830.000

717.900

20.102

2

3

Nakup opreme

508.300

630.314

194.962

38

31

55.750

55.650

13.079

23

24

24.348.163

22.195.290

10.125.085

42

46

3.349.693

4.484.140

2.753.545

82

61

614.000

583.000

329.009

54

56

26.891

22.000

13.027

48

59

Nakup
sredstev

drugih

osnovnih

Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije
Investicijsko
obnove

vzdrževanje

Nakup zemljišč
bogastev
Nakup
premoženja

in

in

naravnih

nematerialnega
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Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija

1.057.761

1.206.176

441.075

42

37

SKUPAJ

31.407.258

30.548.860

14.523.287

46

48

Opomba: Sprejeti proračun 2018 se nanaša na spremembo in dopolnitev proračuna v mesecu novembru 2017, veljavni proračun
pa vključuje sprejeti proračun 2018 s prerazporeditvami.

Izdatki za novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo so znašali 10.125.085 EUR, izdatki za
tekoče vzdrževanje in obnovo so bili realizirani v višini 2.753.545 EUR. V okviru izdatkov za
rekonstrukcije in adaptacije največjo vrednost izdatkov predstavlja ureditev mestnega jedra –
Glavni trg v višini 2.680.605 EUR, projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske v višini 1.895.227 EUR, komunalna ureditev obrtno industrijske
cone Livada v višini 1.755.753 EUR in Olimpijski vadbeni center Češča vas v višini 1.563.582
EUR.
Izdatki za tekoče vzdrževanje in obnovo so se nanašali na izdatke za celovito energetsko
sanacijo javnih objektov v lasti občine v višini 1.010.282 EUR, obnovo lesene kolesarske steze
na Velodromu v višini 297.905 EUR in na odvajanje odpadnih voda v višini 233.033 EUR.
V proračunskem letu 2018 je občina za nakup zgradb in prostorov odštela 633.403 EUR. Za
načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v proračunskem letu 2018 namenila 441.075
EUR in za nakup zemljišč in naravnih bogastev 329.009 EUR.
c) Investicijski transferi
Investicijski transferi se nanašajo na nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih
odhodkov prejemnikov sredstev. Sredstva investicijskih transferjev so namenjena za nakup ali
gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev, ki bodo v lasti ali v upravljanju prejemnikov teh sredstev, ter sredstev za
investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo pri prejemnikih teh sredstev.
V proračunskem letu 2018 so investicijski transferi znašali 248.021 EUR (porast v primerjavi s
proračunskim letom 2017 za 3 %).
d) Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov
V proračunskem letu 2018 je občina v izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
izkazala zgolj plačane prihodke in odhodke. Realizirala je več prejemkov, kot je bilo izdatkov,
kar se odraža v presežku prihodkov nad odhodki. Občina je tako v proračunskem letu 2018
realizirala prihodke v višini 39.434.996 EUR in odhodke v višini 39.097.440 EUR in tako
izkazuje proračunski presežek prihodkov nad odhodki oziroma proračunski presežek v višini
337.557 EUR.
V proračunskem letu 2017 je občina izkazovala presežek odhodkov nad prihodki oziroma
proračunski primanjkljaj v višini 3.381.559 EUR.
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
V izkazu finančnih terjatev in naložb za proračunsko leto 2018 občina izkazuje prejeta vračila
danih posojil in prodajo kapitalskih deležev v višini 1.268 EUR. Izkazuje pa tudi izdatek za
nakup 46,1 % kapitalskega deleža v višini 9.229 EUR v podjetju Cerod DBK d.o.o.
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb občina za proračunsko leto 2018 izkazuje izdatek
zaradi spremembe kapitalskih deležev oziroma nakupa kapitalskega deleža v družbi v višini
7.961 EUR.

Izkaz računa financiranja
V proračunskem letu 2018 se je občina dolgoročno zadolžila v višini 215.637 EUR v okviru
zadolževanja pri državnem proračunu. Kratkoročno likvidnostno se je tekom proračunskega leta
2018 zadolžila v višini 2.000.000 EUR, ki je bilo do konca leta 2018 odplačana.
Občina je v proračunskem letu 2018 odplačala za 1.878.738 EUR glavnic najetih dolgoročnih
posojil.
Izkaz računa financiranja za občino v proračunskem letu 2018 izkazuje neto odplačilo dolga
občine v višini 1.663.101 EUR.
Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za proračunsko leto 2018 v višini
337.557 EUR, spremembe kapitalskih deležev iz izkaza računa finančnih terjatev in naložb, kot
izdatek v višini 7.961 EUR, in neto odplačila dolga v višini 1.663.101 EUR občina za
proračunsko leto 2018 izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini 1.333.505 EUR.
Povzetek vseh treh računovodskih izkazov za proračunsko leto 2018 (prihodkov, odhodkov,
finančnih terjatev in naložb, ter financiranja) in primerjava s proračunskim letom 2017 prikazuje
tabela v nadaljevanju.
Tabela št. 11: Pregled prihodkov, odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter financiranja občine
za proračunski leti 2017 in 2018
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Konti

Naziv

Realizacija 2017

Realizacija 2018

7

Skupaj prihodki

37.696.479

39.434.996

4

Skupaj odhodki

41.078.038

39.097.439

75

44

Presežek prihodkov nad
odhodki
Presežek odhodkov nad
prihodki
Prejeta vračila danih posojil
in
prodaja
kapitalskih
deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev

337.557
3.381.559
0

1.268

3.000

9.229

3.000

7.961

50

Dana minus prejeta posojila
in sprememba kapitalskih
deležev
Zadolževanje

4.295.887

215.637

55

Odplačilo dolga

1.771.772

1.878.738

Neto zadolževanje

2.524.115

Neto odplačilo dolga
Povečanje sredstev
računih
Zmanjšanje sredstev
računih

1.663.101
na
na

860.444

1.333.504

Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna
V proračunskem obdobju leta 2018 se je občina dolgoročno zadolžila v okviru državnega
proračuna v višini 215.637 EUR za sanacije in preplastitve občinskih cest. Kratkoročno
likvidnostno se je tekom proračunskega leta 2018 zadolžila v višini 2.000.000 EUR, ki je bilo do
konca leta 2018 odplačana.
V proračunskem letu 2018 ni bilo unovčenj in izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna v skladu s 40. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)
Zakon o javnih financah v 40. členu določa ukrepe za uravnoteženje proračuna, ki jih lahko
sprejme župan, če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki
proračuna.
V proračunskem letu 2018 pri izvajanju proračuna niso nastopile okoliščine, zaradi katerih bi
bilo potrebno proračun občine prilagoditi.
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Poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun v skladu s 41. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)
Določila 41. člena Zakona o javnih financah opredeljujejo: če se po sprejemu proračuna
sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi
župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih
pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
Potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v že sprejeti proračun za proračunsko leto 2018
ni bilo.

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom Zakona o javnih financah (ZJF)
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v proračunskem letu 2018, se prenesejo v proračun
za proračunsko leto 2019.
Sredstva krajevnega samoprispevka so bila v proračunskem letu 2018 porabljena v višini
14.454 EUR, njihovo stanje konec proračunskega leta 2018 je v višini 40.102 EUR. Sredstva iz
naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so bila v proračunskem letu 2018
porabljena v višini 36.074 EUR, njihovo stanje konec proračunskega leta 2018 je v višini 48.127
EUR.
Sredstva v višini 378.586 EUR, pridobljena v proračunskem letu 2018, mora občina v roku petih
let od prejema porabiti za komunalno opremljanje zemljišča Brod Drage in Mrzla Dolina.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom
Zakona o javnih financah (ZJF)
V skladu s 46. členom ZJF so bila v proračunu za proračunsko leto 2018 zagotovljena sredstva
za obveznosti iz preteklih let.
V zaključnem računu proračuna za proračunsko leto 2018 je Mestna občina Novo mesto
izkazala kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2018 v višini 224.052 EUR.
Obveznosti se nanašajo na obračunane plače in druge osebne prejemke zaposlenih za mesec
december 2018, ki pa so bile izplačane v mesecu januarju proračunskega leta 2019.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2018 znaša 8.195.765 EUR
Obveznost do dobaviteljev za nedokončane gradbene projekte, ki so vključene med kratkoročne
obveznosti do dobaviteljev, občina na dan 31. 12. 2018 izkazuje v višini 20.659 EUR. Vrednost
kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zajema tudi kratkoročni del dolgoročnih poslovnih
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obveznosti v višini 22.559 EUR za del, ki zapade v plačilo v proračunskem letu 2019. Vrednost
zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2018 znaša 4.459.881 EUR.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12.
2018 občina izkazuje v višini 4.099.325 EUR (ne zajemajo obveznosti iz naslova vračila
samoprispevka krajevnim skupnostim občine) in zajemajo tudi kratkoročni del dolgoročnih
obveznosti za najemnino za vrtec Pikapolonica v višini 39.563 EUR in obveznosti do
Zdravstvenega doma Novo mesto za povračilo vloženih sredstev v parkirišče v višini 99.035
EUR.
Vrednost zapadlih neplačanih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan
31. 12. 2018 znaša 303.880 EUR.
Tabela št. 12: Vrednost celotnih obveznosti na dan 31. 12. 2018 in vrednost zapadlih
obveznosti na dan 31. 12. 2018
Naziv
Kratkoročne
obveznosti
do
dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
v državi

Vrednost obveznosti na dan
31. 12. 2018 v EUR

Zapadlo na dan 31. 12. 2018
v EUR

8.195.765

4.459.881

8.164.358

4.457.108

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
v državi - zadržki za ned.grad.projekte

20.659

0

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
v državi - zamudne obresti

2.773

2.773

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
v tujini

7.975

0

4.099.325

303.880

Kratkoročne obveznosti do neposrednih
uporabnikov proračuna države

36.077

1.500

Kratkoročne obveznosti do neposrednih
uporabnikov proračuna občine

2.538.907

0

Kratkoročne obveznosti do posrednih
uporabnikov proračuna države

168.322

0

Kratkoročne obveznosti do posrednih
uporabnikov proračuna občine

1.356.019

302.380

SKUPAJ

12.295.090

4.763.761

Kratkoročne
uporabnikov
načrta

obveznosti
do
enotnega kontnega

Opomba: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ne zajemajo obveznosti iz naslova samoprispevka do
krajevnih skupnosti občine, ki na dan 31. 12. 2018 znašajo 40.102 EUR.
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Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47.
členom Zakona o javnih financah (ZJF)
Navedeni člen zakona določa, da v primeru spremembe delovnega področja neposrednega
proračunskega uporabnika (občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor, župan in ožji deli
občine) župan odloča o sorazmernem povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev za delovanje
neposrednega uporabnika.
V proračunskem letu 2018 se ni spremenilo delovno področje ali pristojnost neposrednega
uporabnika.

Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom
Na osnovi 4. člena Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za proračunsko leto 2018 je
župan pooblaščen, da lahko razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in o tem poroča občinskemu svetu.
Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom (prerazporeditve pravic porabe sredstev)
so po posameznih proračunskih uporabnikih in postavkah zajete v sklepih, s katerimi je župan
opravil prerazporeditve. Prerazporeditve so razvidne iz priloženih tabel pri točki 4.1.13.

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.
Občina je v proračunskem letu 2018 dodatno oblikovala rezervni sklad v višini 50.000 EUR in je
tako na dan 31. 12. 2018 znašal 293.261 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Občina v proračunskem letu 2018 ni
imela omenjenih izdatkov, tako da se vrednost rezervnega sklada tekom proračunskega leta
2018 ni zmanjšala.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije
V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne proračunske
rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Proračunska postavka 01013306 Splošna proračunska rezervacija je bila prvotno planirana v
višini 235.000 EUR, z rebalansom za proračunsko leto 2018 pa je bila povečana za
72.217 EUR.

17

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018

Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova
poroštev
V proračunskem letu 2018 Mestna občina Novo mesto ni izdala poroštev, ravno tako ni imela
obveznosti iz naslova unovčenja že izdanih poroštev.

Prerazporeditev sredstev na proračunskih postavkah
Če se v času izvajanja proračuna ugotovi, da so na določeni proračunski postavki potrebna
dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za
prevzemanje in izvršitev proračunskih obveznosti, se lahko potrebna sredstva prerazporedijo iz
drugih postavk v okviru posamezne proračunske porabe proračuna.
V skladu s 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 o prenosu
sredstev med nameni znotraj posamezne proračunske porabe odloča župan s sklepom o
prerazporeditvi.
Prerazporeditev sredstev v okviru posameznih področij je razvidna iz tabel v nadaljevanju.
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Prerazporeditev (iz)
PP

2311052023

KONTO 420401

CEROD - manjši MBO

PP

Novogradnje

KONTO 420402

NRP

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

PP

2302091124

KONTO 420401

Prerazporeditev (na)
2313045114

Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

NRP

OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

PP

2302091125

Novogradnje

KONTO 432300

OB085-16-0135 Vrtec Otočec

PP

04081044

Novogradnja vrtca Bršljin

NRP

OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin

PP

05082003

KONTO 41330201

Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa

KONTO 41330201

Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa

PP

Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

PP

Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa

Nakup avtobusov in minibusov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

PP

Avtobusna postajališča

Nakup avtobusov in minibusov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

2311056003

NRP

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

PP

2311056003

KONTO 420102
NRP

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

PP

04081013

13045113

12045108

Dolenjski muzej

Vrhunski šport - kategorizirani športniki

PP

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče

PP

Splošna proračunska rezervacija

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Športne prireditve

2313045120

KONTO 420402
NRP

OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče

PP

04081042

04081036
01013306

Zavod Novo mesto - Šport

PP

KONTO 41330201

Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Športne prireditve

04081018

Vrhunski šport - kategorizirani športniki

PP

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Programi socialnega in zdravstvenega varstva

04081013

04081018

Sistem lokalne blaginje

PP

KONTO 411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Projekti KS

08109020

08109006

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420402
NRP

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

PP

CEROD - manjši MBO

PP

2304081049

Novogradnje

KONTO 420501

01013306

2311052023

KONTO 420401
NRP

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

PP

2311052023

KONTO 420401

Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

PP

2304081043

Novogradnje

KONTO 420401

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO
12045109

Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

15.000,00

1.130,00
130.000,00

10.000,00
2.670,00
10.000,00
130.000,00

300.000,00

190.000,00

Novogradnje

NRP

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

Ureditev prehodov za pešce

PP

12045121

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420299
NRP

45.000,00

Obnove

NRP

PP

40.000,00

Rekonstrukcije in adaptacije

CEROD - manjši MBO

NRP

KONTO 402503

22016001

9.856,69

Investicijski transferi javnim zavodom

Novo mesto športa

KONTO 420102

65.000,00

Rekonstrukcije in adaptacije

Vrtec Otočec

NRP

Znesek v
EUR

Signalizacija

3.120,00

Nakup druge opreme in napeljav

OB085-17-0022 Investicijski odhodki - signalizacija
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PP

2311052023

KONTO 420401

CEROD - manjši MBO

PP

Novogradnje

KONTO 420804

NRP

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

PP

10109001

2311063029

Ureditev mestnega jedra

NRP

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra - projektna dokumentacija

Zavarovanje nezavarovanih občanov

PP

15041120

KONTO 413105

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

KONTO 413500

Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

PP

Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

PP

Projekti KS

Novogradnje

KONTO 420402

2311063021

KONTO 420401
NRP

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

PP

2317062019

KONTO 420401

NRP

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

PP

22016001

Novogradnje

KONTO 420402

OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib

PP

2313045145

Projekti KS

NRP

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

PP

2313045146

Novogradnje

KONTO 420500

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

08109022

Nova ureditev Kandijskega mostu

NRP

OB085-18-0185 Nova ureditev Kandijskega mostu

PP

08109023

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KONTO 402699

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

PP

Programi socialnega in zdravstvenega varstva

Projekti za starejše

Varovana stanovanja

PP

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija

08109006

Operativni stroški za izvajanje TUS

PP

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 420401
NRP

OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija

PP

Dogodki - organizacija in sodelovanje

PP

01016002

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Investicije v javno razsvetljavo

PP

Javna razsvetljava - vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Ureditev GJI Šipčev hrib

PP

Materialni stroški

Novogradnje

KONTO 40219900

Drugi posebni materiali in storitve - stroški energetskih prihrankov

Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

PP

Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

Novogradnje

KONTO 420402

19062008

01016016
2311064003

KONTO 420500
NRP

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

PP

2317062019

KONTO 420401
NRP

OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib

PP

2311063021

KONTO 420401
NRP

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

PP

2311063021

KONTO 420401

01013301

2313045142

Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

PP

2313045142

Novogradnje

KONTO 420402

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas
2313045145

4.700,00
1.400,00
33.000,00

5.000,00
19.600,00

11.000,00

303.750,00

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

PP
NRP

11064005

2.500,00

Novogradnje

Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

NRP

KONTO 420401

2313045130

50.000,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Subvencioniranje toplega obroka za starejše

08109021

105.500,00

Rekonstrukcije in adaptacije

Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

NRP

1.700,00

Rekonstrukcije in adaptacije

Ureditev GJI Šipčev hrib

NRP

KONTO 420401

22016001

33.500,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

11.191,00

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

01013301

Novogradnje

KONTO 402999

Materialni stroški

25.000,00

Drugi operativni odhodki

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza
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Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

Informiranje in odnosi z javnostmi

PP

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

KONTO 402405

Stroški prevoza v tujini

PP

Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

Urejanje kolesarskih stez

Novogradnje

KONTO 420401

PP

01016014
2313045145

KONTO 420401
NRP

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

2304081041

KONTO 420804

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez

PP

2304081023

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420245

OB085-14-0014 Športna infrastruktura
2311063021

OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča

PP

2311052030

Novogradnje

KONTO 420401

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas
2313045145

OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh

PP

03091209

Novogradnje

KONTO 432300

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza
2311052023

OB085-19-0008 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

PP

2313045136

Novogradnje

KONTO 420402

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO
2309106002

OB085-17-0125 Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber

PP

2313045136

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420402

OB085-16-0146 Družbena infrastruktura v romskih naseljih
2317062026

Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber

NRP

OB085-17-0125 Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber

PP

2313045136

Novogradnje

KONTO 420402

Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber

NRP

OB085-17-0125 Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber

PP

2305082006

Novogradnje

KONTO 420804

2302091124

NRP

OB085-16-0135 Vrtec Otočec

PP

01016014

Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

NRP

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

PP

01016002

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 402112

Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve

PP

Mrliško pregledna služba

Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

Subvencioniranje toplega obroka za starejše

PP

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

PP

Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

PP

Semaforske naprave

Nakup avtobusov in minibusov

KONTO 420500

2311056003

KONTO 420102
NRP

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

PP

2303091227

KONTO 420600

OB085-17-0124 Semaforske naprave

PP

2303091205

Nakup zemljišč

KONTO 420500

OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče)
2317062019

Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

NRP

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

PP

2313045108

Novogradnje

KONTO 420402
NRP

2.000,00
4.000,00
19.000,00

20.000,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Ureditev GJI Šipčev hrib

OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib

55.000,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

PP
NRP

12045106

Investicijski odhodki - OŠ Šmihel

NRP

KONTO 420401

10076001

4.500,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

Informiranje in odnosi z javnostmi

08109022

4.500,00

Rekonstrukcije in adaptacije

Vrtec Otočec

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

PP

73.000,00

Rekonstrukcije in adaptacije

Urejanje romskih naselij

NRP

50.000,00

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

PP

KONTO 420401

Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber

Investicijski odhodki - Družbena infrastruktura v romskih naseljih

NRP

60.000,00

Investicijski transferi javnim zavodom

NRP

PP

KONTO 420401

Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

CEROD - manjši MBO

NRP

5.800,00

Novogradnje

NRP

PP

KONTO 420804

Kanalizacija in vodovod Potov vrh

Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

NRP

80.000,00

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

NRP

PP

KONTO 420401

Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča

Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

NRP

6.000,00

Novogradnje

NRP

PP

KONTO 420401

2312045103

Športna infrastruktura

NRP

KONTO 420401

01016002

Sanacija in preplastitev lokalnih cest

69.000,00

Rekonstrukcije in adaptacije

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest
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PP

2317062019

KONTO 420600

Ureditev GJI Šipčev hrib

PP

Nakup zemljišč

KONTO 420402

NRP

OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib

PP

2317062019

KONTO 420804

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

PP

2313045108

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420402

OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib
2313045143

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

PP

2313045108

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420402

OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu
2304081044

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

PP

2304081049

Novogradnje

KONTO 420501

OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza
2302091124

Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

NRP

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

PP

2304081049

Novogradnje

KONTO 420501

OB085-16-0135 Vrtec Otočec

PP

2317062028

Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

NRP

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

PP

2317062020

Novogradnje

KONTO 420804

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage

PP

01011109

Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 4

NRP

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 4

PP

01011118

KONTO 402905

Sejnine udeležencem odborov

KONTO 411908

Denarne nagrade in priznanja

PP

Projekti na področju turizma
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

PP

Evropski projekt SOLIDA

KONTO 402405

Stroški prevoza v tujini

PP

Evropski projekt SOLIDA

KONTO 413500

Projekti na področju turizma
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

KONTO 402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

PP

Varstveno delovni center

PP

Nakup terminalov za reševalna vozila

KONTO 411909

Regresiranje oskrbe v domovih

KONTO 420240
NRP

OB085-16-0176 Nakup terminalov za reševalna vozila

PP

Energetsko upravljanje

PP

2311052053

Novogradnje

KONTO 420501

KONTO 413500
PP

16047304

08109003

2311052014

KONTO 420401

Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

14042111

Novogradnje

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

PP

Splošna proračunska rezervacija

Novogradnje

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija

PP

Projekti KS

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420402

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

PP

2311052029

NRP

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

PP

01013306

NRP

01013306

22016001

99,00

287,00

2.890,00

1.752,00

Obnove

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

NRP

270,00

Nakup medicinske opreme in napeljav

PP

2317062026

KONTO 409000

2310076007

NRP

OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

PP

KONTO 420401

01016020

Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto

Urejanje romskih naselij

NRP

KONTO 420401

01016020

60.000,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)

16047304

42.000,00

Obnove

Izvedba OPN Mrzla dolina - zahod in OPN Brod - Drage

NRP

181.000,00

Obnove

Vrtec Otočec

NRP

17.000,00

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

PP

KONTO 420401

Sanacija in preplastitev lokalnih cest

Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza

NRP

44.000,00

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

PP

KONTO 420401

Sanacija in preplastitev lokalnih cest

Razširitev Ločenskega mostu

NRP

20.000,00

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

PP

KONTO 420401

Sanacija in preplastitev lokalnih cest

Ureditev GJI Šipčev hrib

NRP

KONTO 420402

2313045108

Zavetišče za zapuščene živali

15.000,00

59.100,00

36.600,00

Rekonstrukcije in adaptacije

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS
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Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

PP

Redno delovanje KS Mali Slatnik

PP

01013306

22018011

Redno delovanje KS Kandija Grm

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

PP

Redno delovanje KS Podgrad

01013306

22018025

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

PP

Redno delovanje KS Regrča vas

01013306

22018004

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

PP

Brv in kolesarska pot - Irča vas

PP

Športna infrastruktura

Novogradnje

KONTO 420401

01013306
2313045118

KONTO 420401
NRP

OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas

PP

2313045144

KONTO 420402

22018016
2304081041

NRP

OB085-14-0014 Športna infrastruktura

PP

2304081041

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420401

OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin

PP

08109021

Športna infrastruktura

NRP

OB085-14-0014 Športna infrastruktura

PP

10076001

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

PP

Ureditev Westrove ulice

PP

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420401

2313045129

Mrliško pregledna služba

NRP

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

PP

2313045115

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420401

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

PP

2313045144

NRP

OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin

PP

19062007

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

NRP

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

PP

11050001

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

PP

Operativni stroški za izvajanje TUS

PP

Vračilo komunalnega prispevka

Drugi operativni odhodki
Operativni stroški priprave razvojnih projektov na področju prostorskega razvoja (stara
PP)

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

PP

Vračilo komunalnega prispevka

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

PP

Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 1. faza

PP

Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420402

19062008

PP

19062001
2317062021

KONTO 420804
NRP

OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 1. faza

PP

2313045120

KONTO 420402

11050001

11050001
2313045142

Vračilo komunalnega prispevka

NRP

OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

PP

13045101

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče

PP

01013306

Vzdrževanje občinskih cest

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 402112

Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve

PP

Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

01016002

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Splošna proračunska rezervacija

PP

Informiranje in odnosi z javnostmi

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 402006

01013306
01013306

KONTO 409000

01016002
01016014

31.700,00

8.600,00
62.000,00

4.466,00

5.000,00
5.000,00

10.000,00
24.000,00

Rekonstrukcije in adaptacije

Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče

NRP

57.000,00

Novogradnje

Operativni stroški varstva okolja in narave (stara PP)

KONTO 402999

7.340,00

Novogradnje

Kolesarska povezava Drska - Bršljin

NRP

KONTO 420804

2313045115

5.235,00

Novogradnje

Varovana stanovanja

KONTO 420500

5.522,00

Novogradnje

Kolesarska povezava Drska - Bršljin

NRP

4.317,00

15.000,00

15.000,00
5.000,00
10.000,00

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
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Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 402199

Drugi posebni materiali in storitve

PP

Dogodki - organizacija in sodelovanje

PP

01013306

01016014

Informiranje in odnosi z javnostmi

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 402112

Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve

PP

Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

PP

Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

Novogradnje

KONTO 420401

01013306
2311052029

KONTO 420401
NRP

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

PP

01013306

01016016
2304081043

NRP

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

PP

22018022

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 402113

Geodetske storitve,parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

Redno delovanje KS Gabrje

Materialni stroški

PP

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

PP

Družinski pomočnik

03091204

Sistem lokalne blaginje

PP

KONTO 411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

KONTO 411922

Izplačila družinskemu pomočniku

PP

Stroški pogrebnin

08109020

08109010

Sistem lokalne blaginje

PP

KONTO 411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

KONTO 411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

PP

Ureditev Westrove ulice

PP

Sistem za izposojo koles GoNM

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420299

08109020
2313045129

KONTO 420500
NRP

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

PP

2311052012

KONTO 420500

OB085-18-0177 Sistem za izposojo koles GoNM

PP

2304081041

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420401

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
2311052012

OB085-14-0014 Športna infrastruktura

PP

2313045115

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420600

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
2311052012

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

NRP

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

PP

2313045115

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402799

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

PP

2311052012

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

NRP

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

PP

2313045115

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420401

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

PP

12045113

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

NRP

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

PP

13045101

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Popravilo mostov

PP

Vzdrževanje občinskih cest

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Varuh predšolskih otrok

13045102

NRP

OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov

PP

02091109

13045101

Vzdrževanje občinskih cest

Varstvo otrok v drugih občinah

PP

KONTO 411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

KONTO 411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

PP

Brv in kolesarska pot - Irča vas

PP

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420401

2313045118

KONTO 420804
NRP

OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas

PP

2305082030

KONTO 420800
NRP

02091119
2313045115

NRP

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

PP

2304081023

Študija o izvedljivosti projekta

KONTO 420245
NRP

85.000,00

20.000,00

11.000,00

10.000,00

42.000,00

26.182,00
30.000,00

2.000,00
20.000,00

Novogradnje

IronAge Storytelling

OB085-17-0135 IronAge Storytelling

3.000,00

Novogradnje

Usmerjevalni sistem

KONTO 420402

26.000,00

Druge odškodnine in kazni

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

NRP

65.105,00

Nakup zemljišč

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

NRP

650,00

Novogradnje

NRP

PP

KONTO 420500

Športna infrastruktura

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

NRP

100.000,00

Nakup druge opreme in napeljav

NRP

PP

KONTO 420500

2311056004

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

NRP

KONTO 420500

08107003

15.000,00

Novogradnje

Splošna proračunska rezervacija

01013301

5.000,00

Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča

5.000,00

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča
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PP

2311063021

KONTO 420401

Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

PP

Novogradnje

KONTO 420500

NRP

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

PP

2313045129

KONTO 420500

OB085-17-0030 Investicijski odhodki - odvajanje odpadnih voda

PP

11050001

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

Vračilo komunalnega prispevka

Novogradnje

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a

Novogradnje

KONTO 420501

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice
2313045145

NRP

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

2313045145

NRP

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

2317062020

KONTO 420804

OB085-17-0119 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a

PP

15041119

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 413500

Razširitev Ločenskega mostu

PP

Urejanje kolesarskih stez

2.600,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu
Operativni stroški priprave razvojnih projektov na področju prostorskega razvoja (stara
PP)
19062001

12045103

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 413500

Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

PP

Dogodki - organizacija in sodelovanje

PP

Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto

15041118

01016002

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

PP

Signalizacija

01013306

20032007

Ureditev prehodov za pešce

PP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 420299
NRP

OB085-17-0022 Investicijski odhodki - signalizacija

PP

Pločnik in JR Kamence

PP

2313045115

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402799

12045109

2311064006

KONTO 420500
NRP

OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

PP

10109001

12045121

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

OB085-19-0006 Večnamenska pot Ratež - Gumberk

PP

08109014

KONTO 413105

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

KONTO 41029902

Druge subvencije - subvencije stanarin neprofitne

PP

Subvencije stanarin

Subvencije stanarin

Zavarovanje nezavarovanih občanov

PP

KONTO 413105

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

KONTO 41029901

Druge subvencije - subvencije stanarin tržne

PP

Splošni socialni zavodi

PP

Posebni socialni zavodi

Regresiranje oskrbe v domovih

KONTO 402999

08109001

KONTO 411909

08109002

1.500,00
25.000,00
3.143,00

600,00

Druge odškodnine in kazni

NRP

08109014

13.000,00

Nakup druge opreme in napeljav

Zavarovanje nezavarovanih občanov

10109001

38.000,00

7.200,00

2313045143

01016016

53.000,00

Koordinacija regijskih projektov
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

PP

PP

85.000,00

Obnove

NRP

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 4

NRP

2318061009

Vračilo komunalnega prispevka

Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 4

NRP

KONTO 420804

11050001

50.000,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

PP

KONTO 420401

Investicijski odhodki - Odvajanje odpadnih voda

Ureditev Westrove ulice

NRP

KONTO 420401

2311052051

4.000,00
20.000,00
30.000,00

Drugi operativni odhodki
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PP

2311052023

KONTO 420401

CEROD - manjši MBO

PP

Novogradnje

KONTO 420501

NRP

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

PP

2313045145

KONTO 420401

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

PP

2304081049

Novogradnje

KONTO 420501

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza
2313045119

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

PP

2304081049

Nakup zemljišč

KONTO 420501

OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)
2313045133

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

PP

2304081049

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420501

OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče
2313045132

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

PP

2304081049

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420501

OB085-14-0081 Križ. Ločna
2313045126

Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

NRP

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

PP

2304081049

Nakup zemljišč

KONTO 420501

OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

PP

2318061008

Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

NRP

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

PP

2313045115

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

KONTO 420804

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

NRP

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

PP

05082004

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

IronAge Storytelling

PP

Arheološki park Situla (Marof)

Študija o izvedljivosti projekta

KONTO 420804

05086002
2305082030

KONTO 420800

2305082027

Drugi materialni stroški

NRP

OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)

PP

10076001

KONTO 411909

Regresiranje oskrbe v domovih

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

PP

Investicijski odhodki - občinska uprava

OB085-17-0135 IronAge Storytelling

PP

08109003

Mrliško pregledna služba

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420500
NRP

OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava

PP

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

PP

2311052053

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420501

01013306

2311052012

KONTO 420500
NRP

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

PP

2311052012

KONTO 420500

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
2311052053

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420501

2313045118

Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

NRP

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

PP

2311052053

Novogradnje

KONTO 420501
NRP

100.000,00

274.000,00

68.000,00

Obnove

Brv in kolesarska pot - Irča vas

OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas

10.000,00

Obnove

PP

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

NRP

Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

NRP

PP

5.660,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

NRP

KONTO 420401

2301013303

2.400,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

Varstveno delovni center

NRP

3.300,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

Akcija zaščite kulturne dediščine

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

40.000,00

Obnove

Glavni trg - ureditev stanovanj

NRP

1.000,00

Obnove

Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

NRP

10.000,00

Obnove

NRP

PP

KONTO 420001

Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

Križ. Ločna

NRP

37.000,00

Obnove

NRP

PP

KONTO 420600

Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče

NRP

39.000,00

Obnove

NRP

PP

KONTO 420402

Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)

NRP

163.000,00

Obnove

NRP

PP

KONTO 420402

Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

NRP

KONTO 420600

2304081049

Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

165.000,00

Obnove

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
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PP

2313045118

KONTO 420401

Brv in kolesarska pot - Irča vas

PP

Novogradnje

KONTO 420501

NRP

OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas

PP

2318061008

KONTO 420402

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

PP

2311052053

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420501

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

PP

2311052053

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

KONTO 420501

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

PP

2311052053

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420501

2318061008

Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

NRP

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

PP

2311052053

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420501

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

2313045143

NRP

OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu

PP

2311063017

Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

NRP

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

PP

2311063029

Novogradnje

KONTO 420804

OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti

PP

14042202

Ureditev mestnega jedra

NRP

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra - projektna dokumentacija

PP

13045101

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Peš prehod Žabja vas

PP

Javna razsvetljava - vzdrževanje

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Celostna prometna strategija

PP

Investicije v javno razsvetljavo

Drugi operativni odhodki

KONTO 420500

2313045141

NRP

OB085-18-0174 Peš prehod Žabja vas

PP

12045114

KONTO 402999
NRP

OB085-16-0150 Celostna prometna strategija

PP

2312045124

KONTO 420401

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

PP

2311064003

Novogradnje

KONTO 420500

OB085-18-0170 Avtobusno postajališče Mali Orehek
2312045125

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

PP

2311064003

Novogradnje

KONTO 420500

OB085-18-0171 Šolska pot Lešnica - Otočec
2313045141

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

PP

2311064003

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420500

OB085-18-0174 Peš prehod Žabja vas
2309106001

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

PP

04081036

Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

Javna razsvetljava - vzdrževanje

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402503

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov
2318061008

11064005

28.000,00

35.000,00

3.000,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

PP
NRP

Investicije v javno razsvetljavo

Stanovanjsko reševanje Romov

NRP

1.000,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

PP

KONTO 420402

Investicije v javno razsvetljavo

Peš prehod Žabja vas

NRP

12.000,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

PP

KONTO 420299

Investicije v javno razsvetljavo

Šolska pot Lešnica - Otočec

NRP

49.400,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

PP

KONTO 420804

2311064003

Vzdrževanje občinskih cest

Avtobusno postajališče Mali Orehek

NRP

KONTO 420401

11064005

28.662,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

Vzdrževanje gozdnih cest

KONTO 420804

47.000,00

Obnove

Parkirišča ob Kandijski cesti

NRP

39.540,00

Obnove

Razširitev Ločenskega mostu

NRP

54.000,00

Obnove

NRP

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

KONTO 420401

Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

Glavni trg - ureditev stanovanj

NRP

320.000,00

Obnove

NRP

2318061008

KONTO 420402

Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

Glavni trg - ureditev stanovanj

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

41.000,00

Obnove

NRP

PP

KONTO 420402

Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

Glavni trg - ureditev stanovanj

NRP

KONTO 420001

2311052053

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

9.800,00

12.000,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj
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PP

2316047313

KONTO 420401

Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu

PP

Novogradnje

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu

PP

Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

Novogradnje

KONTO 420600

NRP

OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu

PP

2316047313

KONTO 420401
NRP

OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu

PP

2307084001

KONTO 420804

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

PP

2317062004

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420600

OB085-17-0021 Mladinsko ustvarjalno središče
2313045119

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

PP

2317062004

Nakup zemljišč

KONTO 420600

OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)
2318061008

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

PP

2317062004

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420600

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

PP

13045101

Novogradnje

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Športna infrastruktura

PP

Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

Novogradnje

KONTO 420401

NRP

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage

PP

2304081041

NRP

OB085-14-0014 Športna infrastruktura

PP

2304081046

Vzdrževanje občinskih cest

NRP

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

PP

2304081043

Obnove

KONTO 420401

OB085-17-0126 Ureditev konjeniškega centra Češča vas

PP

2317062020

Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

NRP

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

PP

2304081023

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 420245

Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča

NRP

OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča

PP

08109014

KONTO 413105

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

KONTO 41029902

Druge subvencije - subvencije stanarin neprofitne

PP

Novo mesto športa

10109001

Subvencije stanarin

Zavod Novo mesto

PP

KONTO 41330201

Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa

KONTO 41330201

Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa

PP

Vzdrževanje platojev in stopnic

04081043

04081044

Obnova parkovne opreme

PP

KONTO 402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito

PP

GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto

Nakup gasilske opreme

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

Projekti KS

PP

Redno delovanje KS Dolž

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

Kolesarska povezava Drska - Bršljin

PP

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

Nakup zemljišč

KONTO 420500

11049004
2320032006

KONTO 420233
NRP

OB085-17-0024 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito

PP

22016001

KONTO 420402
NRP

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

PP

2313045144

KONTO 420600
NRP

OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin

NRP

11049018
20032007

22018003

2311052012

55.000,00

20.000,00

4.000,00

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

Zavarovanje nezavarovanih občanov

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 4

PP

80.000,00

Novogradnje

Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 4

NRP

24.400,00

Novogradnje

Ureditev konjeniškega centra Češča vas

NRP

KONTO 420804

2304081043

13.000,00

Nakup zemljišč

NRP

2317062028

KONTO 420501

Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

Izvedba OPN Mrzla dolina - zahod in OPN Brod - Drage

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

25.000,00

Nakup zemljišč

NRP

PP

KONTO 420401

Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

Glavni trg - ureditev stanovanj

NRP

39.600,00

Nakup zemljišč

NRP

PP

KONTO 420401

Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)

NRP

48.000,00

Nakup zemljišč

NRP

PP

KONTO 420402

2317062004

Vračilo komunalnega prispevka

Investicijski odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče

NRP

KONTO 420600

11050001

4.350,00
1.832,00
1.000,00
20.000,00

8.000,00

500,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
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PP

2311063009

KONTO 420401

Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje

PP

Novogradnje

KONTO 402799

Druge odškodnine in kazni
Drugi materialni stroški

NRP

OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje

PP

05086002

2311063030

Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

Akcija zaščite kulturne dediščine

PP

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

KONTO 402099

Drugi splošni material in storitve

PP

Varstveno delovni center

PP

Programi socialnega in zdravstvenega varstva

KONTO 411909

Regresiranje oskrbe v domovih

KONTO 41200001

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - Društva upokojencev v MONM

PP

Parkirna hiša Kapitelj

PP

Urejanje kolesarskih stez

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Posvetovalnica za učence in starše

08109003

2311063015

KONTO 420804
NRP

OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

PP

03091227

05082004
08109006

12045103

Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

PP

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

PP

Posvetovalnica za učence in starše

03091201

Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

PP

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

KONTO 413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

PP

Glasbena šola Marjana Kozine

03091227

03091201

Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

PP

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

PP

Osnovna šola Dragotin Kette

03095002

03091202

Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

PP

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

03095002

03091203

Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

PP

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

03095002

03091204

Prevoz učencev - javna prevozna sredstva

PP

KONTO 411900

Regresiranje prevozov v šolo

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

03096002

03091204

Prevoz učencev s šolskimi kombiji

PP

KONTO 411900

Regresiranje prevozov v šolo

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

03096001

03091204

Prevoz učencev - javna prevozna sredstva

PP

KONTO 41190001

Regresiranje prevozov v šolo (Romi)

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

03096002

03091204

Logoped

PP

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

03091228

03091204

Logoped

PP

KONTO 413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

PP

Športne prireditve

03091228

03091204

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

PP

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Projekti na področju turizma

PP

Novo mesto športa

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402112

Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve

Projekti na področju turizma

PP

Novo mesto športa

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 41330201

Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa

Investicijsko vzdrževanje hidrantov

PP

Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420501

04081037
16047304

KONTO 420500
NRP

OB085-18-0183 Projekti na področju turizma

PP

16047304

KONTO 420500
NRP

OB085-18-0183 Projekti na področju turizma

PP

2311063023

KONTO 420500
NRP

OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov

NRP

04081018
04081044

04081044

2318061009

35.000,00

1.000,00
760,00

1.600,00

4.100,00
715,00
4.000,00
1.400,00
700,00
4.500,00
4.300,00
31.500,00
6.400,00
750,00
700,00
30.000,00

20.000,00

20.000,00

Obnove

OB085-17-0119 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a
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Vzdrževanje opreme in zaklonišč

PP

KONTO 402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto

PP

20022003

20022001

Dejavnost CZ

Materialni stroški

PP

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

PP

Novo mesto športa

01013301

20032007

Zavod Novo mesto

PP

KONTO 41330201

Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa

KONTO 41330201

Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa

PP

Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

04081043

04081044

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 432300
NRP

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

PP

Odškodnine in drugo

PP

13045101

KONTO 402799

Druge odškodnine in kazni

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Vzdrževanje občinskih cest

01013306

13045103

2305082006

Vzdrževanje občinskih cest

Odškodnine in drugo

PP

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Projekti na področju turizma

13045101

Zavod Novo mesto - turizem

PP

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Materialni stroški

16047312

16047304

Informiranje in odnosi z javnostmi

PP

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 402007

Računalniške storitve

PP

Informiranje in odnosi z javnostmi

01016014

01013301

Sofinanciranje medijev

PP

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

KONTO 402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

PP

Javna dela

05083001

01016014

Zavod Novo mesto - Šport

PP

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Javna dela

04081042

08109018

Zavod Novo mesto

PP

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Javna dela

04081043

08109018

Zavod Novo mesto

PP

KONTO 41330201

Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča

PP

Javna dela

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Javna dela

04081043
2304081023

KONTO 420245
NRP

OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča

PP

05082023

08109018
08109018

Zavod Novo mesto - Kultura

PP

KONTO 41330201

Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Javna dela

08109018

Varstveno delovni center

PP

KONTO 411909

Regresiranje oskrbe v domovih

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Prometna varnost in preventiva

08109003

08109018

Nacionalni program varnosti cest. prometa

PP

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 402905

Sejnine udeležencem odborov

PP

Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

Nakup zemljišč

KONTO 402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664)

PP

Novogradnje

KONTO 41330202

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve - stroški energetskih
prihrankov

12045119
2313045126

KONTO 420600
NRP

OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

PP

2313045113

KONTO 420401
NRP

12045118
03091204

03091204

11.050,00
9.168,24
2.184,00

Investicijski transferi javnim zavodom

KONTO 402920

13045103

4.000,00

4.500,00
500,00
2.000,00
300,00
2.000,00
2.600,00
1.500,00
3.900,00
5.000,00

7.000,00
5.000,00
1.200,00
3.240,00

20.000,00

OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)
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PP

2313045126

KONTO 420600

Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

PP

Nakup zemljišč

KONTO 41330202

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve - stroški energetskih
prihrankov

Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

Novogradnje

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

Vrtec Otočec

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

Novogradnje

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

Nakup zemljišč

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

Investicijski odhodki - Narodni dom

PP

Novogradnja vrtca Bršljin

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420401

NRP

OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

PP

2313045145

KONTO 420401
NRP

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

2318061008

KONTO 420402
NRP

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

2302091124

KONTO 420401
NRP

OB085-16-0135 Vrtec Otočec

PP

2313045126

KONTO 420600
NRP

OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

PP

2305082007

KONTO 420500

03091204

03091204

03091204

03091204

2302091125

NRP

OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin

PP

2302091125

Novogradnje

KONTO 420401

OB085-17-0019 Narodni dom

PP

2302091124

NRP

OB085-16-0135 Vrtec Otočec

PP

03098004

Novogradnja vrtca Bršljin

NRP

OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin

PP

15041112

KONTO 411799

Druge štipendije

KONTO 413500

PP

Štipendije

PP

KONTO 411799

Druge štipendije

PP

Materialni stroški

KONTO 402504

Zavarovalne premije za objekte

KONTO 400001

Dodatek za delovno dobo in stalnost

PP

Plače in drugi prejemki zaposlenih

01013301

PP

Plače in drugi prejemki zaposlenih

01011101

Osnovne plače

PP

Plače in drugi prejemki zaposlenih

01011101

Materialni stroški

PP

KONTO 402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

KONTO 400000

Osnovne plače

PP

Plače in drugi prejemki zaposlenih

01011101

Materialni stroški

PP

KONTO 402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

KONTO 400100

Regres za letni dopust

PP

Plače in drugi prejemki zaposlenih

01011101

Materialni stroški

PP

KONTO 402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

KONTO 400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

PP

Materialni stroški

PP

Občinska uprava - javna dela

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

KONTO 400000

01013301

43.000,00

KONTO 413500

KONTO 400000

KONTO 402008

100.000,00

2.100,00

PP

01013301

6.023,00

Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

15041115

Zavarovalne premije za objekte

01013301

32.023,00

700,00

Materialni stroški

01013301

30.000,00

Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

KONTO 402504

01013301

43.977,00

Novogradnje

Štipendije

03098004

737,00

Novogradnje

Vrtec Otočec

NRP

KONTO 420401

03091204

01011101
01011120

31.311,00
11.000,00
11.977,00
415,00
5.490,00
4.930,00

Osnovne plače
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Materialni stroški

PP

KONTO 402008

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

KONTO 400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

PP

Vzdrževanje občinskih cest

PP

01013301

01011120

Občinska uprava - javna dela

Obnova mej ob javnih poteh

PP

KONTO 402113

Geodetske storitve,parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Sanacija in preplastitev lokalnih cest

PP

Vzdrževanje občinskih cest

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Družinski pomočnik

13045104
2313045108

KONTO 420402
NRP

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

PP

08109020

13045101
13045101

Sistem lokalne blaginje

PP

KONTO 411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

KONTO 411922

Izplačila družinskemu pomočniku

PP

Splošni socialni zavodi

08109010

Varstveno delovni center

PP

KONTO 411909

Regresiranje oskrbe v domovih

KONTO 411909

Regresiranje oskrbe v domovih

PP

Zasebni družinski vrtec Ringa Raja

08109003

08109001

VVE Brusnice

PP

KONTO 411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

KONTO 411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

PP

Petrov vrtec

02091102

02091106

VVE Brusnice

PP

KONTO 411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

KONTO 411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

PP

Zasebni vrtec Modrinček

02091102

02091107

VVE Brusnice

PP

KONTO 411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

KONTO 411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

PP

Subvencije stanarin

02091102

02091121

Zavarovanje nezavarovanih občanov

PP

KONTO 413105

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

KONTO 41029901

Druge subvencije - subvencije stanarin tržne

PP

PP

Razvojno izobraževalni center

KONTO 41330202

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve - stroški energetskih
prihrankov

KONTO 402600

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

PP

Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto

PP

Razvojno izobraževalni center

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KONTO 402600

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

PP

Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

PP

Razvojno izobraževalni center

Investicijski transferi javnim zavodom

KONTO 402600

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
Razvojno izobraževalni center

10109001
03091204

03094103
2303091205

KONTO 432300
NRP

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

PP

01013301

08109014
03095001

03095001
03095001

Materialni stroški

PP

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 402600

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

PP

Meritve v prometu

03095001

Urejanje kolesarskih stez

PP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420402

12045103
2318061008

KONTO 420402

2313045114

NRP

OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

PP

08109014

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

KONTO 41029901

Druge subvencije - subvencije stanarin tržne
Javna dela

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

2318061008

NRP

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

08109003

Subvencije stanarin

Varstveno delovni center

PP

KONTO 411909

Regresiranje oskrbe v domovih

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

Denarne pomoči

PP

Javna dela

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

KONTO 412000

08107002

KONTO 411999

08109018
08109018

11.700,00
75.000,00

4.100,00
15.000,00
6.300,00
150,00
5.500,00
6.981,00
11.100,00

39.000,00
27.100,00

22.730,00
1.200,00
23.000,00

Rekonstrukcije in adaptacije

Glavni trg - ureditev stanovanj

NRP

KONTO 420001

12045115

650,00

6.010,00

1.885,00
5.900,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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Ureditev pešpoti

PP

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP

Parkirna hiša Kapitelj

PP

Načrti in druga projektna dokumentacija

KONTO 413500

Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki
Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

PP

11049009
2311063015

KONTO 420804
NRP

OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

PP

03091201

11049013
15041115

Javne sanitarije

Posvetovalnica za učence in starše

PP

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

PP

Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

03091227

Glasbena šola Marjana Kozine

PP

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

PP

PP

Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

KONTO 41330202

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve - stroški energetskih
prihrankov

KONTO 413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

PP

Prevoz učencev - javna prevozna sredstva

PP

Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

KONTO 411900

Regresiranje prevozov v šolo

KONTO 413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

PP

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

03091202
03091204

03096002

03091227
03091227

03091227

Prevoz učencev - javna prevozna sredstva

PP

KONTO 411900

Regresiranje prevozov v šolo

KONTO 413302

Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve

PP

PP

Sofinanciranje kosil

KONTO 41330202

Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve - stroški energetskih
prihrankov

KONTO 411903

Regresiranje prehrane učencev in dijakov

PP

Ureditev Westrove ulice

PP

Vzdrževanje občinskih cest

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Investicijski odhodki - Narodni dom

PP

Novo mesto športa

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 41330201

Tekoči transferi v javne zavode - stroški za izvajanje programa
Evropski projekt SOLIDA

03096002
03091204

2313045129

KONTO 420500
NRP

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

PP

2305082007

KONTO 420500
NRP

OB085-17-0019 Narodni dom

PP

01013301

03091204
03091212

13045101

04081044

Materialni stroški

PP

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

PP

Evropski projekt SOLIDA

01016020

Materialni stroški

PP

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 402404

Hotelske in restavracijske storitve v tujini

PP

Evropski projekti

01013301

01016020

Materialni stroški

PP

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

PP

Denarne pomoči

01013301

01016021

Pomoč na domu

PP

KONTO 411909

Regresiranje oskrbe v domovih

KONTO 411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

PP

Vrtec Pedenjped

PP

Vrtec Ciciban

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

KONTO 411921

08109005
02091108

KONTO 411921

08107002
02091101

900,00
13.900,00

237,00
383,00
647,00

427,00
8,00
1.520,00

29.335,00

18.000,00

55,00
5,00
52,00
4.000,00
9.006,00

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

O prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, ki presegajo 20 % , lahko odloča župan, vendar mora o tem obvestiti občinski
svet.
V spodnji tabeli so prikazane prerazporeditve pravic porabe proračuna, ki presegajo 20 %.
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PP

01013306

Splošna proračunska rezervacija

PP

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 420402

Projekti KS
Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB085-17-0028

Investicijski odhodki - projekti KS

PP

2311052023

CEROD - manjši MBO

PP

2304081043

Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

NRP

OB085-17-0098

Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

PP

2311052023

CEROD - manjši MBO

PP

2311063029

Ureditev mestnega jedra

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

NRP

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

NRP

OB085-13-0025

Ureditev mestnega jedra - projektna dokumentacija

PP

2311063021

Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

PP

22016001

Projekti KS

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

NRP

OB085-17-0028

Investicijski odhodki - projekti KS

PP

2317062019

Ureditev GJI Šipčev hrib

PP

22016001

Projekti KS

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib

NRP

OB085-17-0028

Investicijski odhodki - projekti KS

PP

2311052023

CEROD - manjši MBO

PP

2313045136

Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420402

Rekonstrukcije in adaptacije

NRP

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

NRP

OB085-17-0125

Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber

PP

2311056003

Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

PP

12045106

Semaforske naprave

KONTO

420102

Nakup avtobusov in minibusov

KONTO 420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

NRP

OB085-17-0124

Semaforske naprave

PP

01013306

Splošna proračunska rezervacija

PP

01016002

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 402112

Medobčinsko in mednarodno sodelovanje
Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne
storitve

PP

01013306

Splošna proračunska rezervacija

PP

Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

KONTO

409000

Splošna proračunska rezervacija

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

2311052029

Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

PP

Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420401

Novogradnje

NRP

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

NRP

OB085-17-0098

Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja

PP

2313045129

Ureditev Westrove ulice

PP

11050001

Vračilo komunalnega prispevka

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

NRP

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

PP

2313045145

Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

Vračilo komunalnega prispevka

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

NRP

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

PP

01016016

Dogodki - organizacija in sodelovanje

PP

Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

KONTO

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KONTO 412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP

2311052023

CEROD - manjši MBO

PP

Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 420501

Obnove

NRP

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

NRP

Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

22016001

01016002
2304081043

11050001

01016002
2304081049
OB085-18-0184

130.000,00

190.000,00

33.500,00

105.500,00

50.000,00

73.000,00

19.000,00

15.000,00

5.000,00
100.000,00

85.000,00

53.000,00

1.500,00
163.000,00
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Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto

274.000,00

Obnove
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto

68.000,00

Obnove
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto

165.000,00

Obnove
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto

41.000,00

Obnove
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto

320.000,00

Obnove
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto

54.000,00

Obnove
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto

39.540,00

Obnove
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto

47.000,00

PP

2311052012

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

PP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420501

NRP

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

PP

2311052012

KONTO

420500

NRP

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

PP

2313045118

KONTO

420401

NRP

OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas

PP

2313045118

KONTO

420401

NRP

OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas

NRP

OB085-17-0106

PP

2318061008

Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

2311052053

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420501

NRP

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

NRP

OB085-17-0106

PP

2318061008

Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

2311052053

KONTO

420001

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

KONTO 420501

NRP

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

NRP

OB085-17-0106

PP

2318061008

Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

2311052053

KONTO

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420501

NRP

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

PP

2313045143

KONTO

420402

NRP

OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu

NRP

OB085-17-0106

Obnove
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto

PP

2316047313

Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu

PP

11050001

Vračilo komunalnega prispevka

KONTO

420401

Novogradnje

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

NRP

OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu

PP

16047304

Projekti na področju turizma

PP

KONTO

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 402112

Novo mesto športa
Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne
storitve

NRP

OB085-18-0183 Projekti na področju turizma

2311052053

NRP

OB085-17-0106

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

PP

2311052053

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KONTO 420501
NRP

OB085-17-0106

Brv in kolesarska pot - Irča vas

PP

2311052053

Novogradnje

KONTO 420501
NRP

OB085-17-0106

Brv in kolesarska pot - Irča vas

PP

2311052053

Novogradnje

KONTO 420501

NRP

OB085-17-0106

Razširitev Ločenskega mostu

PP

2311052053

Rekonstrukcije in adaptacije

KONTO 420501

04081044

48.000,00

30.000,00
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Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja se ugotavlja glede na predpisane standarde in
merila, ki jih določajo proračunski uporabniki, župan in ukrepi za izboljšanje poslovanja
proračunskega uporabnika samega. Doseganje ciljev z izvajanjem posameznih procesov je
opravičevalo porabo sredstev proračunskega uporabnika.
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja se je izražala skozi razmerje med učinki in vložki
javnih sredstev ter dosežene kakovosti storitev, ki so bile posebej izpostavljene kot pogoj za
uspešno poslovanje. Porabniki javnih financ so zadolženi, da s sredstvi ravnajo gospodarno
in dosegajo maksimalno učinkovitost ter kakovost storitev. Zavedamo pa se, da lahko z
izboljšanjem oz. nadgrajevanjem postopkov, procesov, organizacijskimi in drugimi ukrepi
dosegamo še višjo stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti. To je tudi eden izmed ciljev za
naprej.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Notranji finančni nadzor je bil zagotovljen skozi vzpostavitev in delovanje sistema notranjega
kontroliranja in notranjega nadziranja. Notranje kontroliranje je potekalo med sprotnim
izvajanjem posameznih nalog, notranji nadzor pa je potekal z revidiranjem pretežnega dela
poslovanja proračunskega uporabnika. Skladno s predpisi o zagotavljanju sistema
notranjega nadzora javnofinančnega poslovanja in postopkov odločanja o porabi
proračunskih sredstev se zagotavlja sprotno spremljanje in izvrševanje proračuna. Postopki
so opredeljeni z internimi akti občine. Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod,
katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti
in gospodarnosti pri uporabi javnih sredstev. Ker se razmere, v katerih deluje občina,
nenehno spreminjajo, se z namenom učinkovitejšega obvladovanja tveganj pri delovanju,
sproti dograjujejo oz. prilagajajo procesi in postopki dela.
Na Mestni občini Novo mesto smo se odločili zagotoviti notranjo revizijo z zunanjim
izvajalcem notranjega revidiranja. V letu 2018 je bila opravljena revizija v skladu z letnim
načrtom revidiranja na posameznih področjih poslovanja. O izvedenih postopkih in
ugotovitvah je bilo izdano končno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018.
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z
Metodologijo za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni
notranjega nadzora financ je priložena.
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4 . 2 O B R AZ L O Ž I T E V P O S E B N E G A D E L A
Z AK L J U Č N E G A R AČ U N A

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega
uporabnika in letni izvedbi načrta razvojnih programov
V posebnem delu zaključnega računa so prikazani realizirani finančni načrti neposrednih
uporabnikov proračuna v skladu z institucionalno klasifikacijo proračuna, ki pove, kdo porablja
proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov
prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za
financiranje programov iz občinskega proračuna in so tudi predlagatelji finančnega načrta. Nosilci
pravic porabe so neposredni uporabniki občinskega proračuna.
V Mestni občini Novo mesto smo imeli konec preteklega leta naslednje neposredne uporabnike:
- župan
- občinski svet
- nadzorni odbor
- občinska uprava
- krajevne skupnosti (triindvajset KS)
- medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika zajema obrazložitev posameznih
vrst izdatkov na nivoju podskupin odhodkov in po proračunskih postavkah.
Poročilo tudi vsebuje v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, realizacijo
letnega načrta NRP neposrednih uporabnikov in se navezuje na projekte NRP, ki so se financirali
iz proračunske postavke.

1000 ŽUPAN
01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev

40 6 .6 2 6 €
56.273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu s Pravilnikom o plačah poklicnih funkcionarjev so bile v letu 2018 izplačane osnovne
plače, dodatki ter drugi osebni prejemki za župana.

01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani)

36.031 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev so bile v letu 2018 izplačane osnovne
plače, dodatki ter drugi prejemki za podžupana.
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01016001 Delovanje projektnih skupin

2.661 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Župan je v skladu s Statutom MONM za čas trajanja mandata oziroma do izpolnitve nalog
imenoval naslednje projektne skupine: urbanistični svet MONM, svet za določitev funkcionalnih
zemljišč MONM, svet za romska vprašanja MONM, Projektni svet za področje kvalitete bivanja
starejših v Mestni občini Novo mesto, Projektni svet za spremljanje izvajanja strategije na
področju mladih v Mestni občini Novo mesto in pooblaščenca za transparentnost. Sredstva na
postavki so bila porabljena za izplačilo sejnin za tiste člane, ki niso zaposleni v občinski upravi
oziroma javnemu zavodu ali podjetju v lasti MONM.

01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

64.691 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018 je MO Novo mesto obeležila 30. obletnico sodelovanja s partnerskim mestom
Langenhagen, in sicer v Novem mestu z otvoritvijo spominskega obeležja ter osrednjo
slovesnostjo v Knjižnici Mirana Jarca. Bili so realizirani obiski delegacij iz partnerskih mest ob
občinskem prazniku. Delegacije partnerskih mest smo gostili v novomeških hotelih. Župana so
obiskali veleposlaniki, gospodarstveniki, ministri ter predstavniki drugih slovenskih občin. O
obiskih smo redno obveščali javnost. V letu 2018 smo dopolnili zalogo protokolarnih daril na
podlagi dvoletnih pogodb za leti 2017 in 2018. Prav tako smo pripravili izbor županovega vina,
ki upamo, da bo postal tradicionalen, s tem pa bomo poskušali pripomoči k promociji
dolenjskega posebneža. V tem okviru sredstev smo izvedli tudi Javni poziv za sofinanciranje
aktivnosti mednarodnega in medobčinskega sodelovanja ter sofinancirali projekte na področju
mednarodnega in medobčinskega sodelovanja, ki so jih prijavile nevladne organizacije s
področja športa, kulture in sociale. Na javni razpis je prispelo 27 vlog, s 16 prijavitelji je
sklenjena pogodba o izvedbi mednarodnega sodelovanja. V okviru proračunske postavke smo
plačali članarino v mednarodni organizaciji ALDA in članarino v Združenju zgodovinskih mest
Slovenije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Gre za spremljajoče se aktivnosti, katerih obseg in zahtevnost se pokaže ob prejemu
posameznih pobud za srečanja in obiske.
Članstvo v Združenju zgodovinskih mest Slovenije je okrepilo mreženje med mesti na področju
izmenjave dobrih praks pri promociji kulturne dediščine in kulturnega turizma. Članstvo v
mednarodni organizaciji ALDA je prispevalo k izmenjavi izkušenj in dobrih praks na mednarodni
ravni s področja Evropa za državljane (socialni, kulturni, izobraževalni, turistični, politološki
programi).
V letu 2018 je potekalo sodelovanje na več kot 15 mednarodnih dogodkih v tujini v okviru
evropskih projektov (IRE, CRISCO, SMUG EU, Solidarity4Heritage, Solida, Culture Twinning
tourism). Oddane so bile prijave na 10 mednarodnih razpisov (kot partnerska občina) in
izvedena koordinacija sodelovanja MONM pri 6 uspešno dobljenih mednarodnih razpisih, ki se
100% krijejo iz EU sredstev.
Združenje zgodovinskih mest Slovenije je kot vodilni partner na nacionalni ravni sodelovalo pri
organizaciji programskih izhodišč in izvedbo programov leta evropske kulturne dediščine, v
okviru katerega so potekale aktivnosti v slovenskih mestih in osrednji dogodek v Bruslju, na
katerem so se uspešno predstavili novomeški glasbeniki (Big band Glasbene šole Marjana
Kozine in Ana Čop kvartet). Združenje je uspešno kandidiralo na EU razpisu Kreativna Evropa
in je v okviru programa Refresh postala vodilni partner, v katerega sta vključeni Novo mesto in
Ptuj v sodelovanju s partnerji iz Italije, Španije in Romunije.
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01016014 Informiranje in odnosi z javnostmi

88.542 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018 smo na področju odnosov z javnostmi izvajali vse osnovne naloge povezane s
komuniciranjem z javnostmi in izvajanju informiranja s pomočjo najrazličnejših, v večji meri
brezplačnih metod komuniciranja. Redno smo odgovarjali na vprašanja javnosti, pripravljali
članke za objavo, izvajali smo tudi redna mesečna srečanja z novinarji, pripravili smo številne in
intenzivne kampanje obveščanja o prenovi mestnega jedra, aktivno komunicirali z občani,
predvsem stanovalci mestnega jedra in Glavnega trga.
V letu 2018 so se kontinuirano izvajale naslednje aktivnosti: odnose z mediji (novinarske
konference, sporočila in vabila za medije, gradiva za medije, priprava člankov, izjave, oglasi,
bilteni, odgovori na vprašanja, izjave, otvoritveni dogodki, podpisi pogodb, začetki in zaključki
dogodkov, oddaje, oglaševanje, priprava voščil in intervjujev), urednikovanje spletne strani in
družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), promocijo strateških dokumentov
občine (TUS, CTN, Strategija 2030 …), pripravo občinskega glasila (štiri številke), pripravo
Dolenjskega uradnega lista, pripravo baze fotografij investicijskih projektov, dogodkov in drugih
fotografij za potrebe občine, komunikacijsko podporo vsem investicijam in projektom drugih
sodelavcev, komuniciranje z občani, grajenje blagovne znamke Mestne občine Novo mesto,
podporo Zavodu Novo mesto in Razvojnemu centru Novo mesto pri razvoju lokalnega in
regijskega turizma, ažuriranje adrem, dodatno je izvedeno tradicionalna raziskava mnenja
občanov o kakovosti bivanja in dela v občini.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Gre za spremljajoče se aktivnosti, katerih obseg in zahtevnost se pokaže glede na zahteve
različnih javnosti po informacijah in obvestilih. V letu 2018 smo se trudili vpeljati številne nove
brezplačne kanale komuniciranja z željo doseči čim večje število občanov in ostalih
zainteresiranih. Predvsem ocenjujemo, da je komuniciranje z javnostmi glede prenove
mestnega jedra potekalo uspešno, kot tudi vse prenove in posegi na komunalni infrastrukturi ter
ostali javni infrastrukturi v lasti MO Novo mesto.
Uspešno so bile izvedene komunikacije o dogodkih, ki so potekali v MO Novo mesto v okviru
Štukljevega leta ter drugih kulturnih, športnih, humanitarnih in družabnih dogodkih v organizaciji
MO Novo mesto in drugih organizatorjev.

01016015 Pokroviteljstva

28.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Javni poziv s področja županovega pokroviteljstva je skladen z 9. členom Odloka o proračunu
MO Novo mesto za leto 2018, ko župan lahko po lastni presoji odobri sredstva do 700,00 EUR.
Namen javnega poziva za sofinanciranje proslav, prireditev in projektov na področju
družbenega življenja v MO Novo mesto je prioritetno finančno podprl raznovrstne projekte in
dogodke, ki niso bili zajeti ali sofinancirani na podlagi ostalih razpisov Mestne občine Novo
mesto. Hkrati pa so ti dogodki popestrili raznolikost ponudbe v občini in sooblikovali proslave ob
državnih praznikih, občinskih spominskih dnevih, pomembnih obletnicah. Na javni poziv s
področja županovega pokroviteljstva je prispelo 126 vlog.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na podlagi županovega pokroviteljstva so posamezne nevladne organizacije realizirale projekte
s področja mladine, kulture, športa, ki so popestrili dogajanje v MO Novo mesto. Posamezne
vloge so zajemale sofinanciranje humanitarnih projektov, ki so pomagali ljudem v stiski.
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01016016 Dogodki - organizacija in sodelovanje

111.227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Organizirali smo več prireditev, s katerimi smo obeležili občinski praznik, spominske dneve MO
Novo mesto (dan prvega izstreljenega naboja na Dolenjskem in dan državnosti – 25. 6., dan
novomeške čete, 29. 10.), državne praznike, 30. obletnico sodelovanja s partnerskim mestom
Langenhagen, posamezne dogodke v okviru Štukljevega leta, sprejeme najboljših učencev in
športnik osnovnih šol, zlate maturante, sprejeme krvodajalcev, prostovoljcev, dekane,
komemoracije na novomeških pokopališčih, županov prednovoletni sprejem ter številne druge
priložnostne dogodke. Nekaj prireditev smo realizirali v sodelovanju z Dolenjskim muzejem,
Knjižnico Mirana Jarca, Zavodom Novo mesto, Založbo Goga, krajevnimi skupnostmi.
V sklopu postavke smo izvedli tudi javni poziv za dodelitev sredstev za sofinanciranje dogodkov
in prireditev v MO Novo mesto. Prispelo je 58 prijav, od tega je 47 dogodkov bilo finančno
podprtih. Večji dogodki in prireditve, ki jih je MO Novo mesto finančno podprla so npr. Športne
igre krajevnih skupnosti, Grem domov v Novo mesto, Pohod po Slakovi poti, Dolenjsko
martinovanje, Festival na Loki ter dogodki različnih organizatorjev, ki so bili tematsko povezani s
Štukljevim letom itd.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dogodki in prireditve so prispevale k večji pestrosti dogajanja v občini, k oživitvi mestnega jedra
ter mreženju organizacij. Bili so odmevni, odlično obiskani in prispevali h kakovosti izkoriščanja
prostega časa občanov ter večji prepoznavnosti posameznih organizatorjev in prireditev.
V letu 2018 so bili izvedeni naslednji večji projekti, ki so bili v javnosti zelo odmevni: koncert
Novomeškega simfoničnega orkestra v počastitev slovenskega kulturnega praznika, jesensko
druženje na spodnjem delu prenovljenega Glavnega trga, osrednje slovesnosti ob Štukljevem
letu.
Uspešno smo organizirali številne protokolarne sprejeme župana z različnimi vsebinami in
prireditve posvečene državnim praznikom, spominskim dnevom, obletnicam in drugim
priložnostnim vsebinam (kulturni praznik, občinski praznik, 30. obletnica sodelovanja s
partnerskim mestom Langenhagen, dan upora proti okupatorju, dan državnosti in v spomin na
dan začetka osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo, spominski dan na ustanovitev
Novomeške čete, prireditev ob dnevu reformacije, komemoracije ob dnevu mrtvih, Evropski
teden mobilnosti, projekt Pešbus, županov novoletni sprejem).

01084003 Podpora ostalim društvom

19.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018 je MO Novo mesto razpisala sredstva za sofinanciranje in delovanje drugih društev
in organizacij. Prijavilo se je 29 društev, pogodbe so sklenjene 24 prijavitelji. Na razpisu so
kandidirala društva in organizacije, ki se ne prijavljajo na razpise s področja kulture, športa,
mladine, sociale. Upravičeni vlagatelji so tisti, ki ne kandidirajo na drugih razpisih MO Novo
mesto in imajo sedež v novomeški občini.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsa društva in organizacije so s pomočjo finančnega deleža MONM uspešno realizirali
zastavljen program dela.
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2000 OBČINSKI SVET
01011108 Sejnine občinskih svetnikov

21 6 .7 2 5 €
33.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila realizirana za izplačilo sejnin in z njimi povezanimi prispevki za 30 članic in
članov Občinskega sveta v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov (Uradni list RS, št. 59/12). Občinski svet Mestne občine Novo mesto je imel v letu
2018, mandat 2014 - 2018 pet rednih, 1 žalno sejo in 1 slavnostno sejo; mandat 2018 -2022 pa
1 redno in 1 dopisno sejo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo Občinskega sveta kot najvišjega organa
odločanja v skladu z zakonodajo in s Statutom Mestne občine Novo mesto. Naloge so bile
opravljene pravočasno, kakovostno in transparentno.

01011109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori)

31.697 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so bila realizirana za izplačilo sejnin članicam in članom delovnih teles
Občinskega sveta v skladu Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
(Uradni list RS, št. 59/12). V letu 2018 je bilo 43 rednih in 2 dopisni seji delovnih teles
Občinskega sveta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo stalnih delovnih teles Občinskega sveta v
skladu s Poslovnikom in s Statutom Mestne občine Novo mesto. Naloge so bile opravljene
pravočasno, kakovostno in transparentno.

01011114 Delovanje svetniških skupin

69.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so se v letu 2018 porabila v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Ur.l.RS, št. 112/13 in DUL, št. 8/2015 - v
nadaljevanju pravilnik) za delovanje svetniških skupin, ki so bile zastopane v Občinskem svetu v
mandatu 2014 - 2018 in v novem mandatu 2018 - 2022. Namen porabe je bil za založniške in
tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, naročnina za časopise, stroški oglaševalskih storitev
in stroški objav, izdatki za reprezentanco, najemnine in zakupnine za poslovne prostore
svetniških skupin, pisarniški material, stroški izobraževanja, delo po podjemnih in avtorskih
pogodbah, strojna računalniška oprema ter drugi operativni odhodki za delo svetniških skupin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Svetniške skupine in samostojni svetniki so sredstva porabili v obsegu in v skladu z zakonodajo
za namene, ki so jim omogočili kvalitetnejše delovanje v Občinskem svetu in njegovih delovnih
telesih.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Svetniške skupine in samostojni svetniki v skladu s področnim pravilnikom lahko za svoje
delovanje nabavijo tudi pisarniško in strojno računalniško opremo. V letu 2018 je bila iz tega
naslova (šifra: NRP OB 085-17-0133, vir: PV-LS) nabavljena strojna in računalniška oprema
(mobilni telefon ter napajalnik in ventilator za prenosni računalnik).
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01011115 Stroški volitev

36.724 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

18.11.2018 so bile izvedene lokalne volitve za volitve župana, občinski svet in svete krajevnih
skupnosti. Za izvedbo teh volitev smo v letu 2018 porabili 36.723,62 EUR in sicer za nabavo
materiala za izvedbo volitev (glasovnice, obvestila gospodinjstvom, obvestila volivcem ipd.),
plačilo volilnih odborov in občinske volilne komisije ter prostorov za izvedbo volitev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Redne lokalne volitve so bile uspešno zaključene, z izjemo krajevne skupnosti Ločna
Mačkovec, kjer je potrebno izvesti naknadne volitve vseh 7 članov sveta krajevne skupnosti in
krajevne skupnosti Šmihel, kjer je potrebno izvesti naknadne volitve za 1 člana sveta krajevne
skupnosti. Razlog za izvedbo naknadnih volitev je v tem, da kandidature niso bile vložene.

01011116 Financiranje političnih strank

29.197 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za financiranje političnih strank, v skladu 26. členom Zakona o
političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in
46/14, v nadaljevanju ZPoIS).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila političnim strankam razdeljena na podlagi njihovega rezultata zadnjih lokalnih
volitev in na podlagi sklepa župana, št. 040-1/2018 z dne 8.5.2018 (DUL, št. 11 z dne
11.5.2018).

01011118 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto

16.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so bila realizirana v skladu s planom za izplačilo denarnih nagrad Mestne
občine Novo mesto za leto 2018, za pripravo in izdelavo priznanj, brošure o nagrajencih ter za
svečano podelitve priznanj in nagrad.
V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
107/13 - v nadaljevanju: odlok) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog Komisije
za priznanja imenoval častnega občana ter podelil tri nagrade Mestne občine Novo mesto, dve
Trdinovi nagradi in tri grbe Mestne občine Novo mesto.
Posamezna denarna nagrada (nagrada Mestne občine Novo mesto, Trdinova nagrada) je v
skladu z odlokom znašala dve povprečni bruto plači v RS za preteklo leto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Komisija za priznanja in nagrade ter Občinski svet sta pravočasno, transparentno in kakovostno
izvedla vse aktivnosti v skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, 107/13) ter s podelitvijo nagrad in priznanj na slavnostni akademiji ob
občinskem prazniku dosegla zastavljene cilje.

3000 NADZORNI ODBOR
01011117 Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor

16 . 69 5 €
16.695 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila izplačana za sejnine članic in članov Nadzornega odbora Mestne občine Novo
mesto (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) ter za izvedbo opravljenih nadzorov po letnem
programu nadzora Nadzornega odbora za leto 2018 ter na podlagi sprejetih končnih poročil
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nadzoru v skladu z 8. členom Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov ožjih delov občine ter članov
drugih organov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nadzorni odbor je v skladu z določili Statuta Mestne občine Novo mesto sprejel letni program
nadzora za leto 2018, opravil 8 rednih in 7 korespondenčnih sej ter v letu 2018 zaključil štiri
nadzore. Končna poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih je obravnaval Občinski
svet Mestne občine Novo mesto in so javno objavljeni na spletni strani občine.

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE
UPRAVE
5. 9 62 .3 3 4 €
01011101 Plače in drugi prejemki zaposlenih

3.098.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač zaposlenim – osnovne plače, dodatki in drugi
prejemki ter izplačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje ter ostale obvezne prispevke ter davek na izplačane plače v letu 2018.

01011120 Občinska uprava - javna dela

83.269 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač zaposlenim na Mestni občini Novo mesto preko
javnih del – osnovne plače, dodatki in drugi prejemki ter izplačila prispevkov delodajalca za
obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter ostale obvezne prispevke ter davek na
izplačane plače v letu 2018.

01013301 Materialni stroški

478.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto za svoje delovanje potrebuje določene pogoje, blago in storitve, na
podlagi katerih lahko nemoteno posluje in izvaja svoje naloge. Sredstva so bila namenjena
plačevanju stroškov delovanja Občinske uprave, ki poteka na podlagi izstavljenih računov
posameznih dobaviteljev.
Materialni stroški so: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, varovanje zgradb
in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in
strokovna literatura, oglaševalske storitve, računalniške, računovodske, bančne, revizorske in
svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, uniforme in službena obleka, stroški energetskih
prihrankov, električna energija, kuriva in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon,
faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva,
vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna
vozila ter objekte, tekoče vzdrževanje operativnega komunikacijskega okolja ter strojne
računalniške opreme, najemnine, zakupnine, licenčnine ter članarine, plačila za delo po
podjemnih pogodbah in preko študentskega servisa, strokovno izobraževanje in zdravniški
pregledi zaposlenih, izdatki za službena potovanja, drugi splošni material in storitve ter
operativni odhodki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Mestna občina Novo mesto konstantno sledi cilju zniževanja stroškov za lastno delovanje, pri
čemer ji je v letu 2018 uspelo doseči še dodaten nekaj manj kot 30-odstotni prihranek glede na
načrtovano višino porabe.
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01013312 Stroški pravnih in upravnih postopkov

44.724 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za stroške odvetniške družbe Fašun, Melihen, Milač, Strojan in se
nanašajo na sodne postopke v zvezi s projektom Cerod II, stroške v primeru tožbe zoper SKB
banko d.d., odvetniške stroške v zvezi s tožbo družbe CMC group v zvezi s hidravličnimi
izboljšavami vodovodnega sistema, stroške pritožbe zoper sodbo v zadevi Protekt. Preostali
stroški se nanašajo na razne predujme v sodnih postopkih in manjše stroške v upravnih,
izvršilnih in sodnih postopkih. V letu 2018 smo prejeli tudi sodbo Višjega sodišča v Ljubljani v
zadevi tožbe GPI tehnika d.o.o. na podlagi katere smo bili dolžni družbi GPI Tehnika.

01016011 Mestna blagajna

612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena subvencioniranju stroškov plačilnega prometa v Mestni občini Novo
mesto. Funkcija občinske javne blagajne je v tem, da občanom Mestne občine Novo mesto ni
treba plačevati visokih provizij ob plačevanju položnic v poštnih poslovalnicah, bankah ali preko
elektronskega bančništva. Sistem funkcionira od novembra 2016. Mestna občina Novo mesto
na dve leti izbere najugodnejšo finančno institucijo in zagotavlja potrebna sredstva v obliki
delnega subvencioniranja stroškov plačilnega prometa pri plačevanju položnic občanov za
storitve določenih podjetij in zavodov v Mestni občini Novo mesto (vsi subjekti, katerih
ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto ter najpogostejši
subjekti, katerim naši občani plačujejo storitve).
Proračunska sredstva so namenjena kot neposredna subvencija k plačilu stroškov plačilnega
prometa za plačilo položnic fizičnih oseb, to je občanov Mestne občine Novo mesto. Preostali
del provizije pri plačilu posameznega plačilnega naloga oprosti občana izbrana finančna
institucija tako, da je posledično storitev plačevanja plačilnih nalogov pri izbrani finančni
instituciji v celoti brezplačna.

01016020 Evropski projekt SOLIDA

12.943 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na razpisu programa Evropske unije »Evropa za državljane« (Sklop 2 – Mreže mest), ki
promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in
državljansko participacijo, je Evropska komisija odobrila financiranje različnih projektov, pri
katerih je partnerica Mestna občina Novo mesto, med njimi tudi projekta SOLIDA.
Namen projekta SOLIDA je medsebojno učenje, izmenjava izkušenj in dobrih praks med malimi
in srednje velikimi evropskimi občinami na področju integracije priseljencev v lokalne skupnosti.
S spodbujanem sodelovanja med deležniki iz različnih evropskih držav želi projekt pomagati
oblikovalcem politik in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z izzivi integracije priseljencev, da
uporabijo pristope, ki so se v drugih okoljih izkazali za učinkovite oziroma da jih prilagodijo
specifičnim okoliščinam in razvijejo nove programe, ki bodo učinkovali v njihovem okolju.
Obenem si projekt prizadeva spodbuditi inovativne pristope in večje projekte ter razvijanje
skupnih standardov kakovostne integracije priseljencev.
Evropski projekt »SOLIDA – Mreža občin za promocijo demokratične participacije priseljencev«
je potekal od septembra 2017 do novembra 2018. V okviru projekta je potekalo sedem
dogodkov v tujini in en mednarodni dogodek v Novem mestu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt Solida je bil usmerjen v vzpostavitev mreže malih in srednjih občin z izhodiščem
obravnave migracij kot priložnosti za razvoj lokalnih skupnosti. Občine so v okviru osmih
obiskov v šestih državah izmenjale dobre prakse na področju integracijskih in migracijskih
lokalnih in nacionalnih politik. Povezale so strokovnjake s področja migracij, ki so razpravljali o
skupnih standardih za vzpostavljanje mehanizmov integracije ter vključevanja migrantov. Na
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projektu so sodelovali partnerji iz Italije (Gioiosa Ionica), Malte (Birgu), Portugalske (Lousada),
Grčije (Neapoli Sykies), Slovenije (Mestna občina Novo mesto), Hrvaške (Erdut), Španije (Santa
Pola) in italijanski partnerji iz združenja Reti dei Comuni Solidali RECOSOL.
Projekt se je zaključil z ustanovitvijo mednarodnega Združenja SOLIDA, ki promovira
solidarnost, ne-diskriminacijo in socialno inkluzijo ranljivih skupin prebivalstva. Mestna občina
Novo mesto je kot soustanoviteljica združenja vpeta v novo platformo, ki odpira priložnosti za
sodelovanje na novih skupnih projektih, ter priložnosti za izmenjave dobrih praks, izkušenj in
lokalnih politik, ki lahko prispevajo k bolj vključujoči družbi za vse.

01016021 Evropski projekti

51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je v okviru evropskih programov (predvsem programa Evropske
unije Evropa za državljane) partnerica pri različnih evropskih projektih. Vsebinska izvedba
projektov je povezana z izvajanjem primarnih nalog občine na področju sociale, kulture,
aktivnega državljanstva in predstavlja nadgradnjo obstoječim programom, saj so mednarodne
izmenjave namenjene mreženju občin in nevladnih organizacij ter izmenjavi znanj in dobrih
praks. V okviru projektov v občinah partnericah projekta potekajo mednarodna srečanja, na
katerih v skladu s sporazumom o projektnem partnerstvu sodelujejo tudi udeleženci iz Mestne
občine Novo mesto. Mednarodna srečanja gosti tudi MONM. Občina iz namenskih projektnih
sredstev krije potne stroške udeležencev in izvedbe srečanj v Novem mestu. Vsi projekti so
100-odstotno financirani s strani Evropske unije, pri čemer Mestna občina Novo mesto običajno
prejme 40 % namenskih projektnih sredstev ob začetku projekta, 60 % pa po koncu projekta.

01017101 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov

1.846.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena odplačilom glavnic od dolgoročnih kreditov.

01017103 Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov

101.313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti od kreditov, 96.822,00 EUR za obresti od
dolgoročnih, 4.490,76 EUR pa od kratkoročnih kreditov.

01017201 Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala

31.846 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Odplačila glavnic kreditov EKO sklada so v letu 2018 znašala 31.846,09 EUR. Krediti EKO
sklada se vodijo pri Banki Intesa Sanpaolo, tako da so se izvajala odplačila glavnic na tej banki.

01017202 Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala

239 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018 je bilo Banki Intesa Sanpaolo plačanih 239,26 EUR obresti, ki se nanašajo na
kredite EKO sklada.

01109001 Proračunska rezerva občine

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Občina je v proračunskem letu 2018 dodatno oblikovala rezervni sklad v višini 50.000 EUR.
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18061011 Upravljanje s poslovnimi prostori

49.082 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov v
lasti Mestne občine Novo mesto, in sicer za plačilo obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja v
večstanovanjskih stavbah, stroškov izvajanja rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del, nujnih
intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za izvajanje rednih pregledov in servisov na
skupnih delih in napravah poslovnih stavb, sorazmernih deležev za vzdrževanje in obnovo
skupnih delov teh stavb in druge nepredvidene stroške.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na navedeni postavki smo namenili za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja
poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Novo mesto, s čimer omogočamo njihovo normalno
rabo in ohranjamo njihovo nespremenjeno uporabno vrednost.

2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava

159.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicijsko vzdrževanje zajema dela tako v prostorih občinske uprave, kot tudi na vseh
objektih v lasti MONM.
V letu 2018 so se sredstva porabljala za različne namene: nakup službenih avtomobilov,
vzdrževanje in nakup računalniške in programske opreme, pripravo in izdelavo projektne
dokumentacije, nakup pohištva in opreme ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov, v
katerih deluje občinska uprava in tistih, ki so v lasti MONM.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Skladno z načrtovanim letnim planom investicijskega vzdrževanja so bili cilji doseženi.

2318061011 Vzdrževanje poslovnih prostorov

5.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine
Novo mesto zaradi zavarovanja premoženja in ljudi ter vzdrževanja uporabne vrednosti
premoženja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicijska dela so se izvedla v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085 - 17-0121 - Vzdrževanje poslovnih prostorov
Sredstva so bila porabljena za nabavo materiala za vzdrževalna dela na objektu na naslovu
Stopiče 3, izvedbo elektro priključkov v Drgančevju in na stavbi na naslovu Šmihel 8a in za
manjša investicijska dela na poslovnih stavbah v občinski lasti.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA
6. 0 00 .3 7 3 €

02091101 Vrtec Ciciban

2.153.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018 se je financiralo 40 oddelkov do 31. 8. 2018, od septembra do decembra 2018 pa
39 oddelkov, vključno z bolnišničnim oddelkom. Skupno število vključenih otrok konec leta 2018
je bilo 690, od tega 641 novomeških otrok in 49 otrok iz drugih občin. V realiziranem znesku za
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leto 2018 so tudi najemnine objektov in stroški, ki jih je skladno z zakonom občina dolžna
plačevati in niso všteti v ceno programa. Pri plačilu cene programa vrtcu je bil delež MO NM
61,99%, delež staršev 29,23%, delež drugih občin 4,19% in delež Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport 4,59%.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvijajo
novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev predšolske vzgoje v
Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču
predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev
za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za področje predšolske
vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno dosegati zastavljene cilje.

02091102 VVE Brusnice

262.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Do 31.12.2018 se je financiralo 5 oddelkov, od tega za 77 novomeških otrok. V realiziranem
znesku za leto 2018 je tudi najemnina objekta in stroški, ki jih je skladno z zakonom občina
dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvijajo
novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev predšolske vzgoje v
Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču
predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev
za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za področje predšolske
vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno dosegati zastavljene cilje.

02091103 VVE Stopiče

453.708 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Do 31.12.2018 se je financiralo 9 oddelkov, od tega za 149 otrok. V realiziranem znesku za leto
2018 so tudi stroški, ki jih je skladno z zakonom občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno
programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvijajo
novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev predšolske vzgoje v
Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču
predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev
za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za področje predšolske
vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno dosegati zastavljene cilje.

02091106 Zasebni družinski vrtec Ringa Raja

126.174 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Do 31.12.2018 so se financirali 3 oddelki, od tega za 49 otrok iz novomeške občine. V
realiziranem znesku za leto 2018 so tudi stroški, ki jih je skladno z zakonom in sklenjeno
pogodbo o koncesiji občina dolžna plačevati in niso všteti v ceno programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvijajo
novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev predšolske vzgoje v
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Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču
predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev
za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za področje predšolske
vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno dosegati zastavljene cilje.

02091107 Petrov vrtec

101.082 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018 se je financiralo 40 otrok iz novomeške občine. Na podlagi 34. člena Zakona o
vrtcih se vrtcu zagotavlja sredstva iz proračuna, in sicer v višini 85% povprečne cene na otroka
novomeških vrtcev.

02091108 Vrtec Pedenjped

2.462.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na dan 31. 12. 2018 se je financiralo 42 oddelkov (od januarja 44 oddelkov, od septembra do
decembra pa 42 oddelkov), od tega dva romska. Skupno število vključenih otrok konec leta
2018 je bilo 740, od tega 714 novomeških otrok (vključno s 31 Romi). V realiziranem znesku za
leto 2018 so tudi najemnine objektov in stroški, ki jih je skladno z zakonom občina dolžna
plačevati in niso všteti v ceno programa. Pri plačilu cene programa vrtcu je bil delež MO NM
64,87%, delež staršev 27,92%, delež drugih občin 2,42% in delež Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport 4,79%.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ključni cilj je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvijajo
novomeški vrtci, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevane ciljev predšolske vzgoje v
Mestni občini Novo mesto in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču
predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev
za izvajanje programa ter ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za področje predšolske
vzgoje. Mestna občina Novo mesto si prizadeva uspešno dosegati zastavljene cilje.

02091109 Varstvo otrok v drugih občinah

136.811 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Do 31. 12. 2018 se je financirala razlika med ceno programov vrtcev in plačilom staršev za
novomeške otroke, ki so vključeni v vrtce drugih občin in za katere je skladno z zakonodajo
novomeška občina doplačnica programa vrtca.

02091119 Varuh predšolskih otrok

4.963 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Do 31.12.2018 se je sofinanciralo novomeškim staršem, ki imajo vključene otroke pri varuhinji in
so na čakalni listi novomeških vrtcev. Na podlagi Zakona o vrtcih (24.a in b. člen) mora občina v
takšnem primeru sofinancirati plačila staršev za varstvo otrok pri registriranem varuhu. Glede na
to, da v MO NM deluje varuhinja, ki ustreza pogojem pristojnega ministrstva, je potrebno
skladno z zakonom iz proračunskih sredstev zagotoviti ustrezna sredstva.

02091120 Zasebni vrtec Jana

61.981 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018 se je financiralo 29 otrok iz novomeške občine. Na podlagi 34. člena Zakona o
vrtcih se vrtcu zagotavlja sredstva iz proračuna, in sicer v višini 85% povprečne cene na otroka
novomeških vrtcev.
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02091121 Zasebni vrtec Modrinček

55.237 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018 se je financiralo 22 otrok iz novomeške občine. Na podlagi 34. člena Zakona o
vrtcih se vrtcu zagotavlja sredstva iz proračuna, in sicer v višini 85% povprečne cene na otroka
novomeških vrtcev.

2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

73.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izvedena je bila sanacija strelovodne napeljave na VVZ Labod, zamenjana ograja okoli igrišča
vrtca v Brusnicah, nabavljena so bila igrala za vrtec v Podgradu in Dolžu, izvedena je bila
sanacija terase v enoti Labod, izvedena so bila rušitvena dela na Smrečnikovi pri Vrtcu Kekec
ter nabavljeno je bilo igralo (gnezdo). V vrtcu Pedenjped pa so bile urejene sanitarije ter idejni
projekt za preureditev kuhinje in igralnic v vrtcu Pedenjped.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Plan je bil realiziran skoraj v celoti, razen enega računa ki je bil plačan v letu 2019.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev.

2302091125 Novogradnja vrtca Bršljin

108.984 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zgrajen je bil nov šest oddelčni vrtec Videk v Bršljinu. Objekt bi moral biti končan do 8.
septembra 2017 (z uporabnim dovoljenjem), vendar zaradi težav podizvajalca, ki je prevzel
glavnino del, projekt ni bil zaključen do pogodbenega roka. Uporabno dovoljenje je bilo
pridobljeno v februarju 2018, dokončati pa je potrebno še parkirišče pred vrtcem Ostržek.
Prevzem objekta je bil šele v avgustu 2018, zaradi uveljavljanja pogodbene kazni, smo del plačil
izvedli v januarju 2019.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila manjša od predvidene zaradi zamude izvajalca in obračuna pogodbene kazni.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin.

4003 OBČINSKA UPRAVA – IZOBRAŽEVANJE
03091201 Posvetovalnica za učence in starše

2. 4 32 .0 1 5 €
122.432 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Redno je potekalo izplačilo plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov (regres za letni
dopust, prehrana med delom in prevoz na delo) za zaposlene v Posvetovalnici za učence in
starše. Za plače in druge osebne prejemke je bilo porabljenih 96.695,25 EUR, za prispevke in
premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 15.826,39 EUR, za tekoče in programsko odvisne
materialne stroške pa 9.910,11 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Financiranje posvetovalnice je potekalo tekoče.
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03091202 Glasbena šola Marjana Kozine

68.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz te postavke so bila Glasbeni šoli Marjana Kozine zagotovljena sredstva za prehrano med
delom in prevoz na delo ter za druge izdatke (permanentno izobraževanje ućiteljev in
programsko odvisne materialne stroške) v višini 50.416,43 EUR, in za nakup in obnovo glasbil
v višini 18.200,00 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

03091203 Osnovna šola Dragotin Kette

19.313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za varuha, zaposlenega v OŠ Dragotin Kette, so bila zagotovljena sredstva za plače in druge
osebne prejemke (regres za letni dopust, prehrana med delom in prevoz na delo) v višini
16.734,28 EUR, za prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje pa v višini
2.578,65 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol

798.354 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za tekoče materialne stroške osnovnih in glasbene
šole (elektrika, komunala, ogrevanje in drugih materialnih stroškov kot so: zavarovanje,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, varovanje objektov, dimnikarske storitve, stroški
najemnin za prostore vzete v najem za izvajanje dejavnosti). Poleg tega so se krili še stroški
energetskih prihrankov in za OŠ Bršljin tekoča vzdrževalna dela.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Vsi z letno pogodbo dogovorjeni materialni stroški so bili šolam
plačani.

03091207 Tekmovanja učencev v znanju

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Poročila o dosežkih, udeležbi in organizaciji tekmovanj učencev v znanju v šolskem letu
2017/18 je poslalo 8 osnovnih šol. Sredstva so bila šolam razdeljena na podlagi izdelanih meril
za navedeni namen. Na tekmovanjih učencev v znanju so se upoštevali dosežki od 1. do 5.
mesta na regijskih in državnih tekmovanjih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Vse šole so svoje učence pripravljale na tekmovanja učencev v
znanju.

03091208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S temi sredstvi je osnovnim šolam delno sofinancirana izvedba enega naravoslovnega ali
kulturnega dneva.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

S temi sredstvi je osnovnim šolam delno sofinancirana izvedba enega naravoslovnega ali
kulturnega dneva.

03091209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

78.404 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nakupa računalniške opreme za OŠ v MONM, ki
so bile uspešne na razpisu MIZŠ.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

03091212 Sofinanciranje kosil

41.119 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018 so se približno 110 učencem iz socialno ogroženih družin krili stroški kosil.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilj je bil dosežen. Otroci, ki so potrebovali subvencionirano kosilo, so le-to dobili.

03091227 Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi)

86.874 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena OŠ Bršljin za financiranje plač in drugih osebnih prejemkov,
prispevkov in premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za dva strokovna delavca, ki nudita
učno pomoč učencem Romom od 1. do 9. razreda in za osebo s srednješolsko izobrazbo, ki
skrbi za učence Rome. Sredstva so bila namenjena še za sofinanciranje plač in drugih osebnih
prejemkov za romsko mentorico na OŠ Bršljin in na OŠ Dragotina Ketteja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

03091228 Logoped

7.707 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V OŠ Dragotina Ketteja smo potrebe logopeda zagotavljali s pogodbeno zaposlitvijo
absolventa"Logopedije".
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljen cilj je bil dosežen.

03094103 Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto

61.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Skladno z veljavno zakonodajo s področja visokega šolstva, Akti o ustanovitvi zavodov in
pogodbama o ureditvi medsebojnih razmerij med soustanovitelji, je bilo realizirano
sofinanciranje izvajanja študijske in znanstveno raziskovalne dejavnosti visokošolskih zavodov
FOŠ in VŠ Grm Novo mesto. Planirana sredstva so bila realizirana na podlagi zahtevkov s
strani zavodov, po pogodbeno zastavljenih rokih.
Zavoda sta sredstva uporabila namensko za izvajanje študijskih programov in enakovredno
skrb za izvajanje znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti in sta v celoti izpolnila svoje
obveznosti. Mestna občina Novo mesto je s sofinanciranjem prispevala k temu, da imata
zavoda, katerih soustanoviteljica je, registrirano raziskovalno skupino, da sta aktivna s prijavami
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na različne razpise in pri oddaji projektov, ter imata zaposlenega vsaj enega ali več
raziskovalcev v skupnem deležu najmanj 10% polnega delovnega časa, pri čemer vsaj eden
izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega projekta po kriterijih Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS, da zagotavljajo vsakoletni vpis nove generacije študentov in se med
seboj aktivno povezujejo. Drugi zastavljeni cilji so podrobneje opredeljeni s pogodbami in
skladni s strategijo razvoja visokega šolstva v MO Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili podrobneje opredeljeni s pogodbami in skladni s strateškim razvojem visokega
šolstva v Mestni občini Novo mesto. Letni cilj realizacije sredstev je bil dosežen v okviru pogodb
o medsebojnih razmerjih med MONM in drugim soustanoviteljem posameznega zavoda, ki sta
bili temeljni podlagi za nadaljnje razmerje sofinanciranja.

03095001 Razvojno izobraževalni center

449.929 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za Razvojno izobraževalni center (v nadaljevanju RIC) je bilo v letu 2018 porabljenih
449.929,48 EUR. 210.689,11 EUR predstavljajo stroški v zvezi s plačilom nespornega dela
najemnine v višini 16.483,25 EUR in nespornega dela obratovalnih stroškov za prostore RIC-a
(električna energija). 239.240,37 EUR pa prestavljajo stroški, ki jih je občina imela v zvezi z
izvršilnimi postopki najemodajalca prostorov za RIC-a., Protekta Dolenjska d.o.o. in sicer je v
tem znesku zajeto plačilo spornega dela najemnine, vključno z revalorizacijo, poračun indeksa
inflacije, zamudne obresti in stroški izvršilnega postopka.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Konec leta 2017 smo prejeli sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu, ki je delno ugodilo
našemu tožbenemu zahtevku zoper družbo Protekt Dolenjska d.o.o.. Zoper zavrnili del smo
vložili pritožbo. O pritožbi bo odločalo Višje sodišče v Ljubljani.

03095002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

52.596 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018e bila z RIC-em sklenjena pogodba za izobraževanje odraslih.
Sredfstva so bila namenjena za izobraževanja odraslih in odraslih Romov. Sofinancirali so se
projekti: Svetovalno središče Novo mesto, Podporna svetovalna dejavnost za odrasle, 6.
Regijski festival ZaTE, PUM–O Projektno učenje za mlajše odrasle, Študijski krožki, Regionalna
Borza znanja, EDUS – središče za samostojno učenje, Program Univerze za starejše, TVU in
Parada učenja 2018 ter SNIO – programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih.
Na področju izobraževanja odraslih Romov pa smo sofinancirali programi in aktivnosti: Romi
med nami – drugačnost nas povezuje, učimo se skupaj, Zdravje Romov, projekt e-RR (e- Roma
Resources), ki ga izvajalec izvaja skupaj s partnerji iz 5 evropskih držav, Večnamenski romski
center in program Javnega dela Pomoč Romom pri socializaciji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

03096001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji

24.690 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za prevoze učencev v osnovno šolo s šolskimi kombiji so bili osnovnim šolam v letu 2018
plačani stroški za opravljene prevoze.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Osnovne šole so opravile vse prevoze učencev s kombijem v
šolo in iz šole.
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03096002 Prevoz učencev - javna prevozna sredstva

385.275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Plačani so bili stroški prevozov učencev, ki jih pogodbeno opravlja Arriva Dolenjska in
Primorska d.o.o.. 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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vsi učenci, ki so do prevoza upravičeni, so imeli prevoz v
osnovno šolo zagotovljen.

03098001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij
11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018 so bila Razvojnemu centru Novo mesto zagotovljena sredstva za pokrivanje
stroškov za vzpostavitev in izvajanje Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

03098004 Štipendije

17.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MONM od leta 2016 na podlagi Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih
denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov MONM (DUL, št. 36/2016)
predvidoma junija vsako leto objavlja javni razpis podelitev izrednih štipendij in enkratnih
denarnih pomoči. Vodilo ideje tovrstne finančne pomoči posameznikom, ki se izobražujejo, je
izbrati in podpreti dijake in študente, ki so talentirani, perspektivni, dosegajo izjemne dosežke
na različnih področjih, kot so glasba, kultura, umetnost, šport, tehnika in znanost in ne
izkazujejo zgolj dobrega učnega uspeha. MONM z izvajanjem tovrstnega projekta štipendiranja
prepoznava mlade talente in jim nudi podporo pri pridobivanju znanja. Posredno je poudarek na
spodbujanju razvoja in promociji občine, ki ju posameznik lahko uresničuje s svojimi izjemnimi
dosežki v času izobraževanja in v želji, da se perspektivni mladi, ki pridobivajo znanje v tujini,
po zaključku šolanja tudi vrnejo v lokalno okolje.
Komisija za štipendiranje je v postopku javnega razpisa v času od leta 2016 do 2017 izbrala
skupaj šest štipendistov, ki bodo do konca šolanja po programu, v katerega so vpisani,
prejemali izredno štipendijo v skupni višini 1.300 EUR mesečno. V letu 2018 pa je Komisija za
štipendiranje izbrala prav tako tri štipendiste, ki so v času od oktobra do decembra prejemali
mesečno štipendijo v skupni višini 700 EUR (dva po 200 EUR za šolanje v Sloveniji in eden 300
EUR za šolanje v tujini). Enkratna denarna pomoč za študij v tujini v letu 2018 ni bila podeljena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

141.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na osnovnih šolah so bila sredstva porabljena za različna vzdrževalna dela. Tako je bila
izvedena sanacija strehe na objektu OŠ Brusnice, sanacija strehe po izvedeni energetski
sanaciji objekta na OŠ Otočec, zamenjava parketa v telovadnici OŠ Dragotin Kette skupaj z
ureditvijo garderob in sanitarij ob telovadnici, priprave projektne dokumentacije za vzdrževalna
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dela na OŠ Center ter OŠ Stopiče, sofinanciranje posodobitve šolske kuhinje na OŠ Otočec,
zamenjavo dela oken v OŠ Stopiče ter zamenjavi vrat na podružnični šoli Podgrad.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postavka ni bila v celoti realizirana, ker glasbena šola ni uspela realizirati odobrenih sredstev za
delno prekritje šole (težava z izbranim izvajalcem).
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih
šol.

2303091228 Investicijski odhodki- OŠ Center

35.209 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na objektu Osnovne šole Center smo v letu 2017 zamenjali še zadnjih 35 oken. Tako je na
objektu zamenjanih vseh 295 oken. Prva menjava oken se je pričela leta 2012 (52 oken), leta
2013 (50 oken), leta 2014 (34 oken), leta 2015 (53 oken), leta 2016 (71 oken). V letu 2018 smo
obnovili en trakt sanitarij in zamenjali radiatorje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dela so bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center.

4004 OBČINSKA UPRAVA – ŠPORT
04081011 Športna rekreacija

3. 4 33 .0 8 8 €
24.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje 39
športnih društev, ki so izvedla 45 različnih športno-rekreativnih programov za občane Mestne
občine Novo mesto. Sredstva so bila razdeljena na podlagi ocenjevanja posameznih
programov, skladno z merili, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj, da lokalna skupnost zagotovi kakovostno vadbo za občane vseh starosti, je bil dosežen.
Izvedeni so bili programi za predšolske otroke, šoloobvezne otroke, srednješolce, mladino in
starejše občane. Smo pa zaradi prostorske stiske izvedli manj športno rekreativnih programov,
kot bi jih sicer, saj smo šolske telovadnice namenili prednostno vadbi otrokom in mladini.

04081012 Kakovostni šport

58.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
vadbe športnikov (32. člen ZŠpo-1) v 31. športnih društvih, v kolektivnih in individualnih športnih
panogah, v uradnih tekmovanjih panožnih zvez do naslova državnega prvaka. Razdeljena so
bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MONM za obdobje 2016 do 2018.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj: izvajanje različnih programov kakovostnega športa in povečanje števila športnikov, ki so
dosegli državni razred. Število športnikov državnega razreda je bilo v letu 2018 skupno 44, kar
ne presega nivo iz leta 2017.

04081013 Vrhunski šport - kategorizirani športniki

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
vadbe športnikov s statusom mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda, v
individualnih in kolektivnih športnih panogah. Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za
sofinanciranje LPŠ v MONM, na podlagi ocenjevanja posameznih programov, skladno z merili,
ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji. V letu 2018 je bilo na podlagi kategorizacije
Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez v MONM skupno 199 kategoriziranih
športnikov, kar je 30 športnikov več kot v letu 2017, vrhunskih športnikov je bilo 5, vsi so dosegli
mednarodni razred.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj: povečanje skupnega števila kategoriziranih športnikov je bilo doseženo. V primerjavi z
letom 2017 je število vrhunskih športnikov (mednarodni, svetovni in olimpijski razred) ostalo na
istem nivoju.

04081014 Interventna sred. na področju športa

1.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Letnega programa športa za leto 2018 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
perspektivnih športnikov, uvrstitev na tekmovanja, priprav športnikov in za udeležbo
novomeških športnikov na mednarodnih igrah mladih Triccolore v Italiji.

04081016 Šport invalidov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje
športnih programov za invalide v 7 društvih s sedežem v MONM, in z večino članstva iz MONM.
Vklučenih je bilo cca 150 oseb. Razdeljena so bila na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje
LPŠ v MONM za obdobje 2016 do 2018.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj: Sofinanciranje kakovostnih športnih programov za invalide je bil dosežen.

04081018 Športne prireditve

108.149 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
materialnih stroškov organizacije 62 prireditev, od tega 21 mednarodnih in 42 drugih športnorekreativnih prireditev lokalnega pomena, ki so jih izvedla športna in druga društva. Sredstva so
bila razdeljena na podlagi vnaprej znanih kriterijev, ki so bila objavljena v razpisni
dokumentaciji.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj: sofinanciranje in izvedba kakovostnih mednarodnih in drugih športno-rekreativnih prireditev
je bil dosežen. Občani so si kot gledalci lahko ogledali več kakovostnih športno-kulturnih
dogodkov, na rekreativnem nivoju so se lahko vključili v različne tekaške prireditve, kolesarske
prireditve, pohode, rekreativne lige, delavske športne igre..., itd.

04081032 Športna zveza Novo mesto

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Športna zveza je civilna iniciativa športne družbe na lokalni ravni. MONM je sredstva realizirala
za materialne stroške delovanja zveze. Sredstva so bila izplačana na podlagi zahtevka in
računov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Športna zveza mora v svojem delovanju združevati večino izvajalcev letnega programa športa,
kar v letu 2018 ni uspelo. MONM bo v letu 2019 nadaljevala s sofinanciranjem, s ciljem
vključevanja čim večjega števila zainteresirane javnosti v športno zvezo.

04081036 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
341.688 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje
objektov za vadbo in za stroške dela strokovno izobraženega/usposobljenega kadra za delo z
mladimi v 31 športnih društvih. Sredstva so bila razdeljena na podlagi triletnega razpisa za
obdobje 2016 - 2018. V programe je bilo vključenih cca 1800 športnikov, od tega 22 s statusom
perspektivni razred in 111 športnikov s statusom mladinski razred.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj: sofinanciranje strokovnih delavcev za delo z otroki in mladino v društvih, je bil dosežen.
Število kadrov se je povečalo iz 12 na 14. V letu 2018 je MONM imela 111 mladih športnikov, ki
so svojimi rezultati dosegli mladinski razred, in 22 športnikov s perspektivnim razredom.

04081037 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

33.537 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva realizirana za sofinanciranje 54
programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, od tega je bilo 37 celoletnih
programov, 17 programov je bilo počitniških. Programe so izvajala športna društva. Sredstva so
bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, na podlagi ocenjevanja posameznih programov,
skladno z merili, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj, da se poveča število športnih programov in število vključenih otrok in mladine, smo dosegli.
Število programov ostaja na enakem nivoju kot v letu 2017, ampak programi so bolj kvalitetni,
saj je bilo v dejavnosti vključenih skupno cca 4800 otrok in mladine. V letu 2017 je bilo v
programe vključenih cca 3900 otrok in mladine.
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04081038 Šolska športna tekmovanja

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva realizirana za izvedbo šolskih
športnih tekmovanj učenk in učencev iz osnovnih šol v MONM. Razdeljena so bila na podlagi
uspehov in udeležbe šol na športnih tekmovanjih. Izdan je bil tudi bilten šolskih športnih
tekmovanj za šolsko leto 2017/2018.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj, da se v tekmovanja vključijo vse osnovne šole, je bil dosežen.

04081041 Regijski mladinski smučarski program

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Proračunska sredstva so bila realizirana za nakup smučarskih vozovnic za predšolske in
šoloobvezne otroke na Smučišču Gače. Zaradi bližine je smučišče primerno za izvedbo športnih
dni in smučarskih tečajev za predšolske in šolske otroke, vse dejavnosti je izvedel Zavod Novo
mesto. S tem je MONM želela podpreti ponovno oživitev in nadaljnji razvoj tega smučarskega
središča, otrokom pa omogočiti, da se lažje in v čim večjem številu vključijo v smučarske
programe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji: oživitev smučišča, izvedba čim večjega števila športnih dni, smučarskih tečajev, itd. je
merljiva s število smučarskih dni.

04081042 Zavod Novo mesto - Šport

192.387 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Zavoda Novo mesto in Letnega programa športa MONM za
leto 2018 so bila sredstva realizirana za plače, prispevke, prevoz na delo, prehrano, regres,
dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade in nagrade ob upokojitvi za 3 zaposlene na
področju športa, in za izvedbo športnih programov zavoda. Izvedeni so bili plavalni tečaji za
predšolske in šoloobvezne otroke, Mali sonček, Zlati sonček, Delavske športne igre, Šolska
športna tekmovanja, Rudolfove tedne športa, rekreativne lige, Igre prijateljstva, itd.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedeni so bili vsi programi skladno s programom dela Zavoda Novo mesto.

04081043 Zavod Novo mesto

588.057 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Zavoda Novo mesto in Letnega programa športa MONM za
leto 2018 so bila sredstva realizirana za plače, prispevke, prevoz na delo, prehrano, regres,
dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade in nagrade ob upokojitvi za 17 zaposlenih v
skupnih službah Zavoda, del sredstev je bil realiziran za kritje materialnih stroškov delovanja
zavoda in objektov, s katerimi Zavod upravlja, ter za izvedbo programov na področju razvoja
širšega mestnega jedra in organizacijo prireditev (npr. Veseli december).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedeni so bili vsi programi skladno z programom dela Zavoda Novo mesto.
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04081044 Novo mesto športa

61.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva realizirana pri izvedbi večjih
mednarodnih športnih prireditev v sklopu Štukljevega leta.

2304081023 Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča

54.952 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva realizirana za izgradnjo novih
in obnovo obstoječih otroških igrišč v krajevnih skupnostih v MONM. Sredstva so bila razdeljena
na podlagi javnega naročila za krajevne skupnosti, MONM je sofinancirala 50% vrednosti
projekta, krajevne skupnosti pa 50%. Obnovljena so bila otroška igrišča ob OŠ Brusnice, OŠ
Bršljin, OŠ Center, v KS Mestne njive, na Potovem vrhu, novo igrišče je bilo postavljeno ob OŠ
Bršljin in OŠ Stopiče, v KS Birčna vas, KS Prečna, KS Otočec.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj 1: izgradnja novih otroških igrišč - dosežen
Cilj 2: obnova otroških igrišč - dosežen
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-17-0113. Vsi projekti so bili v letu 2018 dokončani.

2304081041 Športna infrastruktura

415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za prijavo na razpis za
obnovo športnega parka Loka.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila v okviru plana.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na NRP OB085-14-0014 Športna infrastruktura.

2304081043 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija
pokritja
1.203.509 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za namestitev strehe na velodrom je najprej potrebno izvesti nosilni betonski zid okoli
obstoječega objekta. Dela je izvajalo podjetje Malkom d.o.o.. Rok za dokončanje del je 31.7.
2018. Izvajalec je z deli pričel oktobra 2017, zaradi usklajevanja z različnimi izvajalci (atletska
steza, leseni del velodroma), pa je izvajalec zaključil z deli konec oktobra. Dela so v celoti
končana, pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dela so bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija
pokritja in na OB085-15-0013 Velodorom Češča vas.
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2304081044 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza
363.946 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Po končanem pokritju velodroma smo na sredini kolesarskega ovala namestiti atletsko stezo. V
letu 2017 smo pripravili investicijsko dokumentacijo, fizična izvedba pa je bila v letu 2018 in
2019.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je bil izveden v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas – atletska steza.

2304081045 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano
11.484 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Objekt je pokrit z dvoslojno napihljivo membrano. nameščena je tudi vsa potrebna oprema za
obratovanje objekta. Za nameščeno opremo plačujemo mesečno najemnino za dobo desetih
let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je realiziran v okviru zastavljenih ciljev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na najemno pogodbo št. 4113-9/2018-1 z dne 4.4.2018.

2304081047 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto

59.801 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva realizirana za investicijsko
vzdrževanje objektov v upravljanju zavoda (Športna dvorana Marof, Stadion Portoval, ŠRC
Loka, Teniška igrišča, Kegljišče, bazen na OŠ Grm, KCJT, Otroško igrišče na Portovalu,
Otroško igrišče v ŠRC Loka, Velodrom), urejanje plovne poti na reki Krki in vstopno izstopnega
mesta ob plovni poti, urejanje smučarskih tekaških prog, itd.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Skladno s finančnim načrtom Zavoda Novo mesto je bilo izvedeno ustrezno investicijsko
vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja Zavod.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-17-0130. V letu 2018 je Zavod izvajal investicijsko vzdrževanje vseh objektov, ki jih
ima v upravljanju.

2304081049 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

297.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Ob pokritju objekta velodrom je bilo potrebno tudi obnoviti leseno vozno površino velodroma ter
popraviti poškodovano podkonstrukcijo. Po odstranitvi vozne površine je bilo odkrito zelo močno
poškodovanje nosilne konstrukcije. Pregled konstrukcije so opravili strokovnjaki z biotehnične
fakultete. Sprejeta je bila odločitev, da je edino smiselno, da se v celoti zamenja vsa nosilna
lesena konstrukcija. Zaradi tega se je investicija bistveno povečala, povečal pa se je tudi čas
izvedbe. Tako bo objekt v celoti zaključen do marca 2019.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dela so bila izvedena v skladu s sprejetimi cilji.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se navezuje na OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze.

4005 OBČINSKA UPRAVA – KULTURA
05082001 Knjižnica Mirana Jarca

1. 9 17 .5 9 3 €
887.703 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca (Ur. l. RS,
št. 43/2013-UPB1, DUL, št. 32/16), Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 92/15) in
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg ) financirala plače, prispevke delodajalca in druge
osebne prejemke knjižnice za 36 zaposlenih, materialne in programske stroške knjižnice ter
nakup knjig.
Iz sredstev namenjenih investicijskemu vzdrževanju ter lastnih prihodkov iz najemnin je
knjižnica investirala v nakup IKT opremo za izboljšanje sistema in nemoteno izvajanje
programskih vsebin na področju informatike in elektronskega knjižničnega poslovanja ter
nudenja e-storitev uporabnikom. Nakup nove ITK opreme bo prispeval k hitrejši obdelavi
knjižničnega gradiva, centralizaciji izposoje gradiv, preprečevanju kraje knjig in drugih
knjižničnih gradiv ter daljšanje življenjske dobe opreme
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Knjižnica je realizirala v celoti program dela ter izvajala nove in odmevne programske vsebine
(Trdinov pohod, Program v Parku Rastoče knjige, Mavrična ribica, POPslastice, program
literarnih večerov in tematskih razstav), pridobila je sredstva na javnem razpisu Ministrstva za
kulturo za nakup knjig ter sredstva iz proračunov občin pogodbenih partneric knjižnice.

05082003 Dolenjski muzej

174.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Ur.l.
RS, št. 79/03, 85/04, 118/08 in 43/2013) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) financirala
4 redne zaposlitve v muzeju ter materialne in programske stroške za Jakčev dom.
Sofinanciranje programa zajema razstavni in obrazstavni program, izvedba likovne kolonije
Novomeški likovni dnevi, projekt Praznik situl ter Arheološka izkopavanja na Marofu na
Kapiteljski njivi. Leto 2018 je bilo tematsko Štukljevo leto in je ob tej priložnosti odprta razstava
Leon 120. Opravljeno je tudi investicijsko vzdrževanje na posameznih objektih, ki so v
upravljanju zavoda.
Stroške za 19 zaposlenih ter materialne in programske stroške Dolenjskega muzeja zagotavlja
Ministrstvo za kulturo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dolenjski muzej je izvedel številne odmevne projekte, in sicer razstavni in obrazstavni program
ter Novomeške likovne dneve. Uspešno je nadaljeval z izvedbo projekta Praznik Situl, s katerim
MO Novo mesto izpostavlja pomen arheološke dediščine Novega mesta in situlske umetnosti,
način takratnega življenja z namenom promoviranja bogatega dediščinskega izročila
novomeške občine.
V sklopu Štukljevega leta je odprta razstava Leon 120, ki je posvečena življenju in dosežkom
Leona Štuklja.
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05082004 Drugi materialni stroški

15.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zajemajo financiranje komunalnih stroškov, stroškov elektrike in komunalne stroške za Narodni
dom. V postavki so zajeti delni stroški organizacije koncerta Novomeškega simfoničnega
koncerta ob slovenskem kulturnem prazniku (ozvočenje, osvetljava, tiskanje vabil, varovanje,
oglaševanje). V letu 2018 je MO Novo mesto obeležila 30. obletnico sodelovanja s partnerskim
mestom Langenhagen in je v ta namen postavila spominsko obeležje v Parku Rastoče knjige
pred Knjižnico Mirana Jarca. Iz materialnih stroškov je sofinancirana izdelava in postavitev
spominskega obeležja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru načrtovanih stroškov je uspešno realiziran koncert Novomeškega simfoničnega
orkestra ob kulturnem prazniku. Uspešno je postavljeno spominsko obeležje ob 30. obletnici
partnerskega sodelovanja med MO Novo mesto in Langenhagnom. S postavitvijo spominskega
obeležja se nadgrajuje projekt Rastoče knjige na področju sodelovanja s partnerskimi mesti.

05082018 Anton Podbevšek Teater

367.557 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto je po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Anton Podbevšek Teatra (Ur.l. RS,
št. 61/05 in 104/06) in Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) financira plače za 9 redno
zaposlenih, materialne in programske stroške (4 premierne uprizoritve), od leta 2013 mora
občina slediti zahtevam opredeljenim v pogodbi št. 3511-10-687704 »Rekonstrukcija in
modernizacija Anton Podbevšek Teatra Novo mesto« (2 dodatni zaposlitvi, povečanje števila
obiskovalcev, dogodkov in pridobivanje izvenproračunskih sredstev). APT kandidira na
Ministrstvu za kulturo za pridobitev sredstev za programske stroške. Več let zapored je zavod
uspešen na programskih razpisih ministrstva. Hkrati je generalna pokroviteljica Krka, tovarna
zdravil d. d., ki zagotavlja dodatna sredstva za delovanje zavoda.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

APT je izvedel uspešne in odmevne premiere, pripravil samostojne dogodke za posamezne
naročnike in podjetja v Sloveniji, organiziral gostovanja drugih gledališč v APT-u ter gostoval v
slovenskih dramskih hišah in v tujini. Premierno so bile uprizorjene naslednje predstave:
Demian (8 uprizoritev) v režiji Jane Menger, Kons:o:vel (24 uprizoritev, od tega 7 gostovanj v
Sloveniji in 1 gostovanje v tujini) v režiji Matjaža Bergerja, Lau(f)story (13 uprizoritev, od tega 1
uprizoritev v Sloveniji) v režiji Matjaža Pograjca in Izumitelj na Zemlji (8 uprizoritev) v režiji Bare
Kolenc. Uprizoritev in ponovitev devetih predstav iz prejšnjih sezon je bilo 19 v APTu in na
gostovanjih v Sloveniji in tujini. APT je organiziral 33 različnih dogodkov (branje pravljic,
soareje, koncerte, informanse, filmski teden, slavnostne akademije, razstave idr.).

05082021 JSKD, OI NOVO MESTO

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) in Zakona o skladu RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10-ZJSKD) občina sofinancira dejavnost ljubiteljske kulture,
ki se izvaja na območju MO Novo mesto. Sredstva so namenjena izvedbi izobraževalnih
programov za otroke in odrasle za področja likovne, glasbene, gledališke, plesne, literarne in
drugih kulturno-umetniških vsebin ter za izvedbo programov s področja ljubiteljske kulture.
Del sredstev je namenjen za pokrivanje materialnih stroškov za prostore, ki jih uporabljajo
kulturna društva v KC Janeza Trdine ter za dve pisarni, ki jih uporablja JSKD, OI Novo mesto.

29

Zaključni račun proračuna MO Novo mesto za leto 2018

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so namenjena za izvedbo kulturno-umetniških programov (občinske in regijske revije
otroških in odraslih pevskih zborov, plesnih in folklornih srečanj, literarnih, gledaliških in dr.
srečanj na lokalni in regijski ravni, občasno tudi državni) ter za izvedbo izobraževalnih
programov s področja likovne, glasbene, gledališke, plesne in dr. dejavnosti. Izobraževalni
programi za otroke, mlade in odrasle so zelo dobro obiskani, kot tudi revije pevskih zborov,
otroških in odraslih.

05082022 Urejanje grobišč

2.887 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, 30/16) občina sofinancira vzdrževanje
spominskih obeležij in grobov pomembnih Novomeščanov, ki nimajo svojih skrbnikov na podlagi
javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Proračunska sredstva zagotavljajo ustrezno skrb, vzdrževanje in preprečevanje propadanja
pomembnih občinskih spomenikov, spominskih obeležij in grobov v MO Novo mesto.

05082023 Zavod Novo mesto - Kultura

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zavod Novo mesto - kultura izvaja dejavnosti, ki zajemajo kulturno-umetniško produkcijo, ki
poteka primarno v stavbi KC Janeza Trdine ter na drugih lokacija na odprtem in v drugih
prostorih. S področja kulture so zagotovljena sredstva za plače in prispevke za 3 zaposlene na
področju kulture ter za sofinanciranje programov, ki zajemajo gledališki, glasbeni, gledališkoglasbeni, otroški in novomeški abonma, izvenabonmajski program, program kulturne vzgoje
otrok in mladih, posvet Po jutru se dan pozna, sofinanciranje razstavne dejavnosti ter Festivala
Sem glasba, sem mesto in Jazzinty.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zavod Novo mesto je organiziral in izvedel veliko število različnih kulturno-umetniških dogodkov
namenjenih številnim generacijam in okusom. Posebej kakovosten je program kulturne vzgoje,
ki vpliva na razvoj otrok in mladostnikov pri sprejemanju umetniških vsebin, razvijanju
kreativnosti ter pridobivanju družbene širine. V okviru kulturne vzgoje je organiziran seminar za
mentorje, pedagoge, kulturne delavce Po jutru se dan pozna, na katerem se podajo strokovna
znanja s področja gledaliških poklicev ter pedagogike, psihologije in vzgoje na področju
kulturno-umetniških vsebin. Gledališke, lutkovne, likovne in glasbene vsebine so bile izvedene
na visoki profesionalni in kakovostni ravni. Organizirali so 150 lastnih dogodkov, 58 s področja
kulturno umetnostne vzgoje ter 74 dogodkov zunanjih organizatorjev, ki so potekali v KC
Janeza Trdine. Dogodkov se je udeležilo okrog 54.000 obiskovalcev.

05083001 Sofinanciranje medijev

56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) in Zakona o medijih (Ur. l. RS, št.
110/06-UPB, 36/08-ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA, 90/10-odl. US, 87/11-ZavMS, 47/12, 47/15ZZSDT, 22/16 in 39/16) je MO Novo mesto izvedla javni razpis namenjen medijskim vsebinam.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na podlagi javnega razpisa so bile realizirane medijske vsebine, ki so obravnavale naslednje
tematske sklope: spremljanje vsebin Štukljevega leta, promocija zdravega načina življenja in
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Novega mesta kot kakovostnega življenjskega okolja (gibanje in šport, zdrav način življenja,
prostočasne dejavnosti, družbeni doprinos k skupnemu dobru, v povezavi z arheološko,
kulturno in naravno
dediščino), urejanja mestnega jedra (predstavitev prenove mestnega jedra, izpostavljanje
mestnega jedra kot pomembnega družbenega stičišča ter doprinos k njegovem oživljanju),
predstavitev, spremljanje in objavljanje aktivnosti ter dogodkov, ki bodo potekali v Mestni občini
Novo mesto in so povezani z evropskim letom kulturne dediščine in kulturnega turizma,
kakovost življenja v Mestni občini Novo mesto (priložnosti za delo, kakovostno bivanje,
izobraževanje, druženje, šport, kulturo, velik izbor prostočasnih dejavnosti).
Na javnem razpisu je kandidiralo pet prijaviteljev (Radio Krka, Radio Sraka, Radio 1, TV Vaš
kanal in Dolenjski list), ki so v celoti realizirali medijske projekte.

05084001 Programi na področju kulture

77.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki se razdelijo na podlagi Zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17
in 21/18-ZNOrg). Skladno z zakonodajo je izveden javni poziv, ki je namenjena sofinanciranju
Novomeškega simfoničnega orkestra, ki deluje pod okriljem Glasbene šole Marjana Kozine ter
zasebnim zavodom, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. Na javnem pozivu so
sredstva razpisana za obdobje od leta 2015 do 2018. Sredstva so dodeljena 3 prijaviteljem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na javnem pozivu so sredstva prejeli: javna zavoda Glasbena šola Marjana Kozine za
delovanje Novomeškega simfoničnega orkestra ter zasebna zavoda, ki delujeta v javnem
interesu na področju kulture, in sicer Založba Goga je prejela sredstva za redni založniški
program, mednarodne literarne rezidence, Festival Rudi Potepuški in Novomeške poletne
večere, Lokalpatriot pa za program Galerije Simulaker ter klubski program s poudarkom na
sodobni glasbi slovenskih avtorjev in glasbenih skupin.
Sofinancirani programi sodijo v živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna, filmska, vizualna,
intermedijska, založniška produkcija) in so v celoti realizirani. Vsi programi so bili zelo odmevni,
izpeljani na visoki profesionalni in kakovostni ravni.

05084002 Revija Rast

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2014 je temeljni Odlok o ustanovitvi revije Rast (Ur.l. RS, št. 26/95, 37/95 in 82/98)
dopolnjen in spremenjen (Ur. l. RS, št. 31/2014). Z dopolnjenim odlokom je MO Novo mesto kot
ustanoviteljica te revije vzpostavila pogoje za petletni javni poziv ter možnost začasnega
prenosa izdajateljskih pravic pravni osebi, ki je bila izbrana na petletnem javnem pozivu.
Izbrana je bila Založba Goga v letu 2014 za izdajo in oblikovanje revije Rast.
Prilivi revije so: naročnine pravnih in fizičnih oseb, sredstva občin soustanoviteljic ter donatorska
in sponzorska sredstva. Na podlagi javnega poziva, na katerem je kandidirala le Založba Goga
je občina sklenila pogodbo za izdajo revije za obdobje od leta 2014 do 2019. Prijavitelj sredstva
porabi za plačilo tiskanja revije ter za izplačilo avtorskih honorarjev. Revija Rast se je
konceptualno in grafično spremenila, saj je revija dobila nov uredniški odbor, ki oblikuje
tematske številke povezane z aktualnimi temami s področja umetnosti, kulture, humanistike in
družbenih vprašanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Založba Goga je kot začasni izdajatelj revije Rast, ki se je konceptualno, grafično in vsebinsko
spremenile, k sodelovanju privabila mlade strokovnjake iz različnih področij. Članki so
kakovostni, informativni in vsebinsko bogati ter predstavljajo odlično izhodišče za obravnavo
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socioloških, kulturno-umetniških vsebin ter širšega družbenega dogajanja v regiji in v širšem
slovenskem in mednarodnem prostoru.

05084003 Redno delo kulturnih društev

58.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-zNOrg) ter Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa so sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10
in 62/16) in predloga Strokovne komisije za kulturo. V letu 2015 je objavljen razpis za obdobje
od leta 2015 do 2018. Sredstva so razdeljena društvom, ki delujejo na področju kulture in so
registrirana pri Upravni enoti v Novem mestu. Na razpisu je kandidiralo 28 prijaviteljev, dva
društva nista kandidirala. V okviru rednega dela kulturnih društev jih 5 sodi med vrhunske, saj
so prejemniki mednarodnih priznanj in nagrad, ostalih 23 pa med ostala društva, ki ne dosegajo
nacionalnih in mednarodnih nagrad in priznanj. Sredstva so odobrena vsem prijaviteljem. Višina
razpisanih sredstev je znašala 70.000,00 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsem društvom, katerim so sredstva odobrena so realizirala načrtovane programe.

05084006 Projekti na področju kulture

42.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) smo razpisali sredstva za projekte s
področja ljubiteljske in profesionalne kulture. Izvajajo jih fizične ali pravne osebe, ki delujejo
ljubiteljsko ali imajo status samostojnega kulturnega ustvarjalca oziroma status pravne osebe
na področju kulture. Prispelo je 43 vlog. Sredstva niso bila odobrena trem prijaviteljem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi prijavitelji, s katerimi so sklenjene pogodbe, so projekte uspešno realizirala, razen enega, ki
poročilo ni oddal.

05086007 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu 11.760 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 120. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo, ki je v smiselni povezavi z 79. členom ter s tretjim odstavkom 100. člena zakona (Uradni
list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) je MO
Novo mesto razpisala sredstva za sofinanciranje najemnin organizacijam, ki delujejo v javnem
interesu na področju kulture za obdobje od 2015 do 2018. Občina zagotavlja sredstva
organizacijam, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, katerim ne more zagotoviti
ustreznih prostorov. Na javni poziv sta prispeli dve vlogi in sta obema prijaviteljema sredstva
odobrena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva za sofinanciranje najemnin organizacijam, ki delujejo v javnem interesu sta prejeli
Založba Goga za delovanje Knjigarne Goga na Glavnem trgu in LokalPatriot za delovanje
Galerije Simulaker na Vrhovčevi ulici. Obe lokaciji sta v strogem centru in z odlično kulturnoumetniško produkcijo na področju literarne, glasbeno-gledališke ter likovne umetnosti vnašata
dogajanje v mestno jedro z dogodki, ki so za publiko brezplačni ter prispevata k oživitvi
mestnega jedra s kakovostnimi kulturno-umetniškimi vsebinami.
V letu 2018 je Založba Goga program Novomeških poletnih večerov, Fesival Rudi Potepuški in
literarne večere realizirala na Gradu Grm zaradi prenove mestnega jedra, Glavnega trga.
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18061012 Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja

3.301 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru te proračunske postavke so se izvajale tudi dejavnosti v zvezi z dodelitvijo sredstev po
Javnem pozivu za subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru
Novega mesta v letu 2018 in Javnem pozivu za sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v delu
starega mestnega jedra Novega mesta. Pogoje za dodelitev sredstev za subvencioniranje
najemnin so od petih prosilcev izpolnili le trije prijavitelji. Na javni poziv za sofinanciranje obnove
stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta sta prispeli le dve vlog, vendar
nobena ni izpolnjevala razpisnih pogojev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri dodeljevanju sredstev za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov in obnov pročelij v
starem mestnem jedru Novega mesta načrtovani cilji niso bili v celoti doseženi, saj sredstva
namenjena prosilcem za oživitev mestnega jedra po izvedenem Javnem pozivu za
sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta in Javnem
pozivu za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v
letu 2018 niso bila v celoti porabljena.

2305082006 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

12.127 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za dokončanje knjižnice je potrebno na objektu Rozmanova 26 zaključiti notranja gradbeno
obrtniška dela ter dokončati atrij med objektoma. Za prijavo za pridobitev evropskih sredstev je
bil izdelan DIIP, knjižnici pa smo refundirali sredstva za investicijsko vzdževanje (računalniška
oprema).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva niso bila realizirana v celoti zaradi težav pri javnem naročilu za novelacijo PZI
dokumentacijo in avtorskimi pravicami projektanta.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se nanaša na NRP OB085-14-0016 Knjižnica Mirana Jarca.

2305082007 Investicijski odhodki - Narodni dom

1.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Po izpraznitvi objekta z nelegalnimi uporabniki smo konec leta 2018 izvedli prekritje strehe
Narodnega doma. Obveznost bo poravnana v letu 2019.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dela so bila fizično izvedena v okviru zastavljenih ciljev, finančno pa se je obveznost prenesla v
naslednje proračunsko leto 2019.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt se nanaša na NRP OB085-17-0019 Narodni dom.

2305082027 Arheološki park Situla (Marof)

16.904 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi konzervatorskega načrta za arheološko območje na Marofu ter izhodišč OPN
MONM so bile narejene strokovne podlage na nivoju idejne zasnove na območju celotnega
arheološkega parka Situla na Marofu in projekt za izvedbo na območju Kettejevega drevoreda z
gradiščem Marof. Izdelana je bila tržna raziskava za potrebe razvoja kulturno-turističnega
produkta Železnodobni park Situla v Novem mestu z vidika potreb trga, ki je podala podatke o
33

Zaključni račun proračuna MO Novo mesto za leto 2018

obliki ponudbe in dejavnosti s strani predstavnikov ciljnih skupin. Izdelana je bila prostorska
analiza različnih konceptov idejnih zasnov ter izdelano poročilo o nadaljnjih smernicah za
zasnovo AP Situla (glede zasnove zgodbe parka, območja zaprtosti parka, varovanja oz.
predstavitve arheoloških ostalin …)
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na podlagi tržne raziskave je bilo ugotovljeno, da bo pred pripravo OPPN potrebno izdelati
dopolnitve prostorskih strokovnih podlag za arheološki park Situla, osnutek upravljavskega
načrta ter določtii mediji in sredstva za interpretacijo zgodbe arheološkega parka.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-16-0127 Arheološki park Situla
Projekt ureditve Arheološkega parka Situla (Marof) podpira zagotovitev celostnega ohranjanja
arheološko pomembnega območja in urejanje zelene parkovne površine v neposredni bližini
mestnega jedra Novega mesta ter predstavitev enega najbogatejših srednjeevropskih
arheoloških najdišč strokovni in širši javnosti.

4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI
MLADIH
11 5 .6 6 3 €
07097003 Mladinski projekti

49.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur.l. RS, št. 42/10),
Pravilnika o izvajanju javnega interesa v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/11), in Strategije
na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020, so bila sredstva realizirana za
izvajanje 35 mladinskih projektov, ki so jih izvedle različne organizacije na območju MONM.
Projekti so bili namenjeni spodbujanju dejavnosti otrok in mladine na področjih sociale,
mladinske participacije, prostega časa, ekologije, prostovoljstva, zdravstva, športa,
neformalnega izobraževanja. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedeni so bili kakovostni projekti za otroke in mladino. V projekte se vsako leto vključi več
mladih, čeprav je vključevanje mladih v mladinsko delo začelo upadati. To je izziv za lokalno
skupnost, da poišče projekte, ki bodo izražali potrebe mladih in jih pritegnili v sodelovanje.

07097004 Celoletni mladinski programi

37.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur.l. RS, št. 42/10),
Pravilnika o izvajanju javnega interesa v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/11), in Strategije
na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020, so bila sredstva realizirana za
redno delovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki svoje programe izvajajo skozi
večji del leta. Sofinancirane so bile vsebine, namenjene mladim, ki stabilno in stalno delujejo v
lokalnem okolju. Sredstva so bila razdeljena na podlagi triletnega razpis za obdobje 2016 2018.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila realizirana za redno delovanje devetih mladinskih organizacij, ki svoje delo
izvajajo preko celega leta. Tri organizacije imajo status mladinskega centra, DNŠ, ki je
usmerjeno na študente, DRPD na migrante in socialno težje vključljive skupine, in LokalPatriot,
ki izvaja dejavnosti za širšo populacijo mladine. Cilj, da pridobimo skupne prostore za izvajanje
mladinskih programov in projektov, ni bil dosežen.
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07097010 Mladinski center - sofinanciranje najemnin

8.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur.l. RS, št. 42/10),
Pravilnika o izvajanju javnega interesa v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/11), in Strategije
na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 so bila sredstva realizirana za
sofinanciranje materialnih stroškov delovanja Zavoda LokalPatriot, ki ima status mladinskega
centra. Sredstva so bila dodeljena na podlagi triletnega javnega razpisa za obdobje 2016 2018.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila dodeljena organizaciji z statusom Mladinskega centra, za delno pokrivanje
stroškov najemnin, to je zavod LokalPatriot, ki je tudi s to pomočjo pripravil program aktivnosti
za mlade.

07097016 Zavod Novo mesto - mladina

19.863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Zavoda Novo mesto so bila sredstva realizirana za pridobivanje
dovoljenj za začasno ureditev Doma športov, kot začasnih prostorov za mlade, za izvajanje
programov in za plačo in vse druge zakonske obveznosti za zaposleno strokovno sodelavko na
področju mladine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj zaposlitev strokovne delavke za področje mladine: dosežen
Cilj pridobitev začasnih prostorov za mladino: delno dosežen. MONM in Zavod NM sta pričela z
aktivnostmi za ureditev pritličja v Domu športov.

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO
1. 8 95 .9 3 4 €

08084001 Območno združenje rdečega križa

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) je v 27. členu
določilo, da občine z območnimi organizacijami sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje
delovanja območnih organizacij in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na
podlagi letnih programov za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva,
socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. MONM je na podlagi letnega programa za leto
2018 zagotovila OZ RK NM sredstva izvajanje naslednjih programov: letovanje otrok, izvajanje
humanitarnih programov (krvodajalstvo, širjenje prostovoljnega dela), medgeneracijsko
središče, delo z brezdomnimi in socialno ranljivimi za boljše vključevanje, kamor sodi tudi
razdelilnica hrane za brezdomne ter projekt Donirana hrana).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na zastavljeni cilj in plan dela.

08084004 Dnevni center za odvisnike

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje materialnih in programskih stroškov za izvajanje
programa Sprejemno-dnevnega centra za osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo. Program
izvaja Društvo PROJEKT ČLOVEK iz Ljubljane.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na zastavljene cilje in plan dela.

08104001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

80.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca na
podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto v
znesku 220 EUR na novorojenca.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Upravičencem do enkratne denarne pomoči za novorojenca smo na podlagi pravilnika izdali
odločbe in poravnali vse obveznosti.

08107002 Denarne pomoči

93.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Pravna podlaga za dodeljevanje denarnih pomoči je Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne
socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto in je namenjena posameznikov oziroma družini za:
poplačilo najnujnejših življenjskih stroškov, nakup šolskih potrebščin, nakup kurjave in ozimnice,
nabavo ortopedskih in tehničnih pripomočkov za bolne, doplačilo zdravil in za kritje drugih
stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Pravilnik v 5. členu določa, da višina
enkratne denarne pomoči znaša največ do višine osnovnega zneska minimalnega dohodka v
državi, ki od 1. 8. 2018 znaša 392,75 EUR, izjemoma se lahko dodeli do 50 % višji znesek od
določenega, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in
ogroženosti in to dokazuje z ustreznimi potrdili in dokazili (dolgotrajna bolezen, nenadna smrt v
družini...).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na upravičenost do dodelitve socialne pomoči.

08107003 Stroški pogrebnin

10.332 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so zagotovljena za plačilo pogrebnih stroškov za umrlega brez
sorodnikov ali dedičev oziroma zavezancev za plačilo obveznosti po umrlem. 16. člen Zakona o
pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) določa, da v primeru ko naročnika
pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so realizirana glede na gibanja števila umrlih brez dedičev.

08109001 Splošni socialni zavodi

289.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MONM na podlagi 100. člena Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07popr., 41/07- popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17, - DZ,
29/17, 54/17, 21/18,- ZNOrg in 31/18-ZOA-A) zagotavlja plačilo institucionalnega varstva v
enajstih splošnih socialnih zavodih. V letu 2018 je bilo v le teh nastanjenih v povprečju 60
občanov, za katere je Mestna občina zagotavljala financiranje storitev institucionalnega varstva
oziroma stroškov oskrbe v zavodih za odrasle, in sicer za upravičence, ki so bili na podlagi
odločbe Centra za socialno delo v celoti ali delno oproščeni plačila institucionalne oskrbe v
splošnih zavodih. Uredba o merili za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
v 26. členu določa, da če je uporabnik storitev lastnik nepremičnine, se mu z odločbo
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pristojnega centra o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik
je, v korist občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na število vključenih občanov v institucionalno
varstvo na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo.

08109002 Posebni socialni zavodi

164.582 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MONM na podlagi 100. člena Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07popr., 41/07- popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17, - DZ,
29/17, 54/17, 21/18,- ZNOrg in 31/18-ZOA-A) zagotavlja plačilo institucionalnega varstva v
sedmih posebnih socialnih zavodih in stanovanjskih skupnostih. V letu 2018 je bilo v le teh
nastanjenih v povprečju 26 občanov, za katere je Mestna občina zagotavljala financiranje
storitev institucionalnega varstva oziroma stroškov oskrbe, in sicer za upravičence, ki so bili na
podlagi odločbe Centra za socialno delo v celoti ali delno oproščeni plačila institucionalne
oskrbe v posebnih zavodih, na podlagi dogovora med MONM in izvajalcem pa plačila v
stanovanjskih skupnostih. Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev v 26. členu določa, da če je uporabnik storitev lastnik nepremičnine, se mu z
odločbo pristojnega centra o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino,
katere lastnik je, v korist občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na število vključenih občanov v institucionalno
varstvo na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo in dogovorov o nastanitvi v
mrežo stanovanjskih skupin.

08109003 Varstveno delovni center

138.441 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MONM na podlagi 100. člena Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07popr., 41/07- popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17, - DZ,
29/17, 54/17, 21/18,- ZNOrg in 31/18-ZOA-A) zagotavlja plačilo institucionalnega varstva v
VDC-ju, ki opravlja naloge varstva in organiziranja zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle
osebe z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju . V letu 2018 je bilo v zavodu
nastanjenih 24 občanov, za katere je Mestna občina zagotavljala financiranje storitev
institucionalnega varstva za odrasle osebe z duševno motnjo, in sicer za upravičence, ki so bili
na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo v celoti ali delno oproščeni plačila
institucionalne oskrbe. Uredba o merili za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev v 26. členu določa, da če je uporabnik storitev lastnik nepremičnine, se mu z odločbo
pristojnega centra o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik
je, v korist občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2018 je bilo v Varstveno delovnem centru Novo mesto, ki opravlja naloge varstva in
organiziranja zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z lažjo, zmerno in težjo motnjo
v duševnem razvoju, nameščenih v povprečju 24 oseb, za katere je občina na podlagi trenutno
veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva sofinancirala stroške oskrbe.

08109005 Pomoč na domu

409.198 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 23/07- popr., 41/07- popr., 61/10ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17, - DZ, 29/17, 54/17, 21/18,ZNOrg in 31/18-ZOA-A) v 42. in 43. členu nalaga občinam naloge v zvezi z zagotavljanjem
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socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Pomoč družini
na domu je organizirana oblika socialno varstvene pomoči, ki se začne izvajati na zahtevo
upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. V letu 2018 je bilo v povprečju 120
uporabnikov pomoči. Ekonomska cena socialno varstvene storitve je v letu 2018 znašala 19,10
EUR, občina pa je subvencionirala ceno socialno varstvene storitve v višini 75,39%. Cena za
uporabnika je znašala 4,70 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini planiranih sredstev v proračunu.

08109006 Programi socialnega in zdravstvenega varstva

155.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 45 programov oziroma projektov dobrodelnih
organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih in drugih organizacij, ki s svojo dejavnostjo
preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oz. skupin občanov.
Sredstva za redno delo društev upokojencev so bila namenjena za sofinanciranje 10 društev
upokojencev, ki delujejo na območju občine.
Regijski center NVO je projekt za podporo nevladnim organizacijam, ki ga izvaja DRPD Novo
mesto. Sredstva so bila namenjena za dodatne aktivnosti NVO s področja socialnega varstva,
predvsem svetovanju in pomoči pri prijavah na državne in evropske razpise, vpisom v register
prostovoljnih organizacij, pridobitvi statusa v javnem interesu, organiziranju izobraževanj in
delavnic za NVO.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila v celoti realizirana glede na razpisana sredstva.

08109010 Družinski pomočnik

147.064 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu ima družinski pomočnik pravico do delnega plačila za
izgubljeni dohodek v višini minimalne plače, oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni
dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. V letu 2018 je nalogo
družinskega pomočnika opravljalo v povprečju 14 oseb.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na število družinskih pomočnikov, ki jim je bila
priznana pravica s strani komisije, imenovane s strani pristojnega zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

08109014 Subvencije stanarin

190.372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

S te postavke se je na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Novo mesto financirala
delna nadomestitev najemnine lastnikom stanovanj, v katerih prebivajo socialno ogroženi
najemniki neprofitnih in tržnih stanovanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Poravnali smo vse obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin prosilcem po izdanih
odločbah, ki so na podlagi veljavne zakonodaje upravičeni do subvencije.
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08109015 Medgeneracijska središča

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje izvajanja programa
medgeneracijskega centra "Hiša sožitja" izvajalca Društva upokojencev Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na zastavljeni cilj in plan dela.

08109017 Večgeneracijski center

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela in Razvojno izobraževalni center Novo mesto, sta na
podlagi Izjave Mestne občine Novo mesto o sofinanciranju projekta pridobila sredstva na
Javnem razpisu za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov za obdobje od leta 2017
do 2021 in dne 4. 1. 2017 sklenila pogodbo o sofinanciranju z MDDSZ.
S to pogodbo smo se kot naročnik projekta zavezali za sofinanciranje, izvajalec (DRPD in RIC)
pa za izvajanje projekta v letu 2018.
Namen projekta v okviru večgeneracijskega centra je nuditi uporabnikom oz. ciljnim skupinam
različne preventivne programe in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter
preprečevati zdrs v socialno izključenost in revščino.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v skladu z zastavljenimi cilji in planom dela.

08109018 Javna dela

145.677 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 47 programov javnih del s področja socialnega
varstva, športa, varstva okolja in narave, turizma, in mladine, v katere je bilo vključenih okrog 70
udeležencev javnih del od II. 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 5
do 35 %, ostalih 10 % pa je kril izvajalec sam ter polovico regresa za letni dopust, ostalo
polovico pa je kril izvajalec.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na plan proračuna.

08109022 Subvencioniranje toplega obroka za starejše

2.976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so namenjena za subvencioniranje toplega obroka za starejše in
invalidne osebe, ki živijo pod pragom revščine. Mestna občina Novo mesto je sofinancirala 50
% cene toplega obroka, kar je v letu 2018 znašalo 2,31 EUR na obrok. Ostalo polovico prispeva
uporabnik sam. Izvajalec dostave toplega obroka je DSO NM, s katerim ima MONM sklenjen
Dogovor o sodelovanju v projektu "Subvencioniranje toplega obroka za starejše". Subvencijo
toplega obroka je koristilo 12 občanov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Plan je bil realiziran glede na potrebe in število upravičencev do subvencije.
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08109023 Projekti za starejše

6.499 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so namenjena projektu brezplačnih prevozov za starejše upokojence in
invalide. Z Zavodom Zlata mreža, ki je nosilec in koordinator projekta Prostofer, ima MONM
sklenjeno Pogodbo o sodelovanju v projektu "Izboljšanje trajnostne mobilnosti v MONM".
Prostovoljci Društva upokojencev Novo mesto kot vozniki Prostoferji izvajajo projekt v
sodelovanju s klicnim centrom Zavoda Zlata mreža. Mestna občina Novo mesto za izvajanje
prevozov starejšim in invalidim osebam na podlagi najemne pogodbe zagotavlja električno
osebno vozilo, znamke Renault Zoe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je bil realiziran v skladu z zastavljenim ciljem in planom dela.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina je za izvajanje projekta financirala najem električnega vozila v višini 429,69 EUR
mesečno ter koordinacijo Zavoda Zlata mreža v višini 244,00 EUR mesečno.

4010 OBČINSKA UPRAVA – ZDRAVSTVO
10074001 Preprečevanje in reševanje vseh vrst zasvojenosti

44 9 .6 5 5 €
20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena financiranju preventivnih projektov na področju zasvojenosti. Višina
sredstev je znašala 20.000,00 EUR, ki so bila razpisana v namen iskanja najustreznejšega
izvajalca, ki bi s programom delovanja na področju zasvojenosti celovito zaobjel problematiko.
V letu 2018 je bilo izbrano Društvo Srečanje, z referencami večletnega delovanja v novomeški
lokalni skupnosti, ki je izvedlo v javnem razpisu določene preventivne in kurativne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je bil realiziran v skladu z zastavljenim planom dela.

10076001 Mrliško pregledna služba

50.803 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina zagotavlja
mrliško pregledno službo. Organizacija in skrb za delovanje te službe obsega storitve mrliških
ogledov, sanitarne obdukcije, analize (alkoholometrične in toksikološke), ki jih predpiše zdravnik
obducent v zvezi z razjasnitvijo vzroka smrti pokojnika (ki je imel zadnje stalno prebivališče v
naši občini), prevoze pokojnika ter ostale storitve v zvezi s prevozom pokojnikov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana glede na gibanja števila umrlih in posledično
opravljenih storitev mrliških ogledov.

10109001 Zavarovanje nezavarovanih občanov

365.969 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
brezposelnih oseb, ki prebivajo na našem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na
drug način ter plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se
šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma, ker
starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Povprečno je bilo na mesec
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zavarovanih cca. 950 občanov in 1 otrok. Prispevek je znašal 32,43 EUR/občana, za otroka pa
je prispevek znašal 50,23 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Občanom Mestne občine Novo mesto, ki so nezaposleni iz upravičenih razlogov in otrokom do
18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, smo zagotovili plačila
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in jim omogočili osnovno zdravstveno varstvo.

2310076007 Nakup terminalov za reševalna vozila

12.883 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Iz proračunske postavke se je sofinanciral nakup terminalov za reševalno postajo
Zdravstvenega doma Novo mesto in avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki so bila deloma
financirana s strani MZ.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v skladu z zastavljenimi cilji.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0176

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST
6. 6 59 .2 3 0 €

11049002 Vzdrževanje vodnjakov

2.786 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva iz te proračunske postavke so bila porabljena za plačilo vodarine, komunalnih storitev
in del za tekoče vzdrževanje vodnjakov (vodnjaka na Glavnem trgu, izlivke »Kapitelj«, rondoja
na severni obvoznici (zalivanje) in fontane na Novem trgu). Tekoče vzdrževanje vodnjakov
zajema čiščenje vodnjakov zaradi vodnega kamna, ki se nalaga na stenah teh zaradi
obratovanja. Dejanski stroški rednega vzdrževanja so bili primerljivi s stroški v preteklem letu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

11049004 Obnova parkovne opreme

207 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker ni bilo potrebe po nabavi nove parkovne opreme.
Parkovno opremo smo obnavljali z opremo iz zaloge.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

11049006 Druge naloge komunalnega gospodarstva

1.752 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za plačevanje manjših zadev s komunalnega področja za zadeve,
ki niso bile predvidene v drugih proračunskih postavkah (vzdrževanje gozdne ceste na
Gorjancih, plačevanje vodnega povračila, komunalni prispevek za priključitev lope na igrišču v
KS Gotna vas ...)
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

11049012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

37.253 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena investicijskem vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-11-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva so bila v letu 2018 namenjena obnovi dostavnega prostora na pokopališču Ločna.
Izvedeno je bilo odvodnjavanje in novi tlaki ob mrliški vežici v Stranski vasi. Na pokopališču
Srebrniče pa je preurejeno grobno polje v žarno polje.

11049013 Javne sanitarije

17.594 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja javnih sanitarij, komunalnih storitev in
električne energije. V sanitarijah je redno prisotna oseba, ki nadzira uporabo javnih sanitarij.
Sredstva smo namenili za vzdrževanje javnih sanitarij in za plačilo zaposlenega v objektu javnih
sanitarijah v Novem mestu. Pogodba za izvajanje gospodarske javne službe urejanja sanitarij
je bila sklenjena neposredno z invalidskim podjetjem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

11050001 Vračilo komunalnega prispevka

214.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi sprejetega Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Mestne občine Novo mesto« in njegovih dopolnitev in sprememb (Ur.l. RS, št. 62/10,
76/13, 112/13 in Dolenjski uradni list 2/15, 22/16 in 16/18112/13) in v skladu z 225. členom
Zakona o urejanju prostora (ul. l. RS, št. 61/17) je potrebno vrniti plačan komunalni prispevek za
obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, ko gradbeno dovoljenje preneha veljati.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vračilo komunalnega prispevka je potrebno v primeru, ko gradbeno dovoljenje preneha veljati in
je odvisno od investitorjevih odločitev.

11050003 Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte 3.855 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na podlagi sprejetega Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Mestne občine Novo mesto« in njegovih dopolnitev in sprememb (Ur.l. RS, št. 62/10,
76/13, 112/13 in Dolenjski uradni list 2/15, 22/16 in 16/18112/13), s katerim so bile predpisane
delne oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka za kmetijske objekte, je v skladu z prej
veljavnimi določili 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, sedaj pa v skladu z 227. člena
Zakona o urejanju prostora (ul. l. RS, št. 61/17) potrebno oproščena sredstva v enaki višini
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Sredstva za navedene delne
oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka za kmetijske objekte, ki se zagotavljajo na tej
proračunski postavki, so bila v letu 2018 realizirana.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljen cilj spodbujanja in ohranjanja kmetijske dejavnosti v Mestni občini Novo mesto se
uresničuje skozi zagotavljanje proračunskih sredstev za plačilo dela komunalnega prispevka za
kmetijske objekte, kar hkrati omogoča plačevanjem nižjih komunalnih prispevkov s strani
investitorjev kmetijskih objektov .

11053001 Čiščenje javnih površin - Komunala

223.529 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja in
vzdrževanja javnih površin in za zimsko čiščenje javnih površin. V čiščenje, ki vključuje preko
80.000 m2 javnih površin, je vključeno poleg rednega čiščenja in pometanja, tudi pometanje,
pospravljanje odpadkov in opravila, ki niso vključena v redno vzdrževanje ob dodatnih
prireditvah in kulturnih dogodkih. Zimsko čiščenje pa zajema, ročno in strojno odstranjevanje
snega v zimskem času, odvoz snega, material za posipavanje in pripravljenost na domu v času
izvajanja zimske službe.

11056001 Vzdrževanje zelenih površin

272.309 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila v celoti porabljena za vzdrževanje zelenih površin. Vzdrževanje zelenih površin
je bilo do 31. 6. 2018 opredeljeno kot izbirna gospodarska javna služba, ki jo je na podlagi
Odloka o urejanju zelenih površin izvajal koncesionar. S 1. 7. 2018 je na podlagi Odloka o
javnih površinah Mestne občine Novo mesto obvezno gospodarsko službo urejanja javnih
površin, kamor sodijo tudi javne zelene površine (javne zelenice, javni parki, javni drevoredi,
javni okrasni nasadi, javna sprehajališča, javne zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih
in posameznih turističnih objektih, brežine ob občinskih cestah, brežine vodotokov ipd.),
prevzelo javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

11056002 Analize, meritve

1.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena plačilom stroškov izvedbe odvzema vzorcev in analize kopalnih
voda na reki Krki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi, Krka je ustrezna za kopanje v času kopalne sezone. Meritve so se izvajale v
času kopalne sezone. V obdobju od junij do septembra 2018 so bile samo v Irči vasi (Brod) le
1x ugotovljene začasne neustrezne makrobiološke vrednosti. V ostalih meritvah je bila reka
Krka po razredih kakovosti ocenjena kot odlična ter primerna za kopanje. Podatke je MO NM
redno objavljala v medijih.

11063001 Regresiranje dostave pitne vode

21.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena subvencioniranju prevoza pitne vode na območja, kjer ni možnosti
priključitve na javni vodovod. Občina z regresiranjem dostave pitne vode upravičenim
prebivalcem pomaga pri oskrbi s pitno vodo (gre za območja, kjer gospodinjstvom zagotovljena
možnost priključitve na javno vodovodno omrežje).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
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2304081048 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu

1.296 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina načrtuje nadaljevati z ureditvijo območja zelenice med reko Krko in trgovskim
centrom Tuš. Poleg že zgrajenega pump track poligona in posajenih dreves se načrtuje gradnja
otroškega igrišča ter parkovna ureditev celotnega območja (zasaditev z drevjem in
grmovnicami, postavitev urbane opreme itd.). Sredstva na PP so bila porabljena za dobavo in
vgradnjo parkovnih klopi ob pump tracku in za izdelavo geodetskega načrta po izvedenem
stanju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2018 smo uspešno nadaljevali s parkovno ureditvijo zelenice pod Tušem. Zasadilo se je
skupno 20 dreves (od tega jih je bilo 10 financiranih s strani podjetja Ursa Slovenija).
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka je vezana na NRP OB085-18-0181 Parkovne ureditve in otroško igrišče
v Portovalu.

2311051010 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod

4.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD.
Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga
potrdi svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja
sredstva samo za svoj delež, za realizacijo planiranih investicijsko vzdrževalnih del pa skrbi
podjetje CeROD.
Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga
občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Plan ni bil v celoti realiziran.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP: OB085-17-0118 - Investicijski odhodki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Ravnanje z odpadki CeROD.

2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč

8.188 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 sprejela Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za
namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni
občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013 (V nadaljevanju: Pravilnik).
Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in
hišnih črpališč. Sredstva so se občanom dodeljevala skladno s Pravilnikom ter na podlagi
objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čstilnih naprav in hišnih
črpališč v Mestni občini Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je odvisna od vloženih zahtevkov za sofinanciranje. V letu 2018 je bilo prejetih in
rešenih 14 vlog za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč.
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2311052012 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

2.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Priprava investicijske dokumentacije, ponovni pregled stanja drevoreda.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedba se je zamaknila zaradi strokovnih opozoril glede posegov v Kettejev drevored
(skorjemor). Začetek gradnje je tako predviden v letu 2019.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

2311052051 Investicijski odhodki - Odvajanje odpadnih voda

235.573 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za investicijsko tehnično dokumentacijo, investicijsko vzdrževanje
objektov, za nepredvidene intervencije na kanalizacijskem omrežju. V letu 2018 smo prek
investicijskega vzdrževanja obnovili naslednje projekte:
- Sekundarni kanalizacijski vod Birčna vas
- Sekundarni kanalizacijski vod Stranska vas
- Kanalizacija Dolenje Kamenje
- Kanalizacija Lutrško Selo
- Obnova kanalizacije v Smrečnikovi ulici
- Prestavitev kanalizacije v Jerebovi ulici
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekti so v celoti izvedeni v skladu s terminskim in finančnim planom vzdrževanja.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0030 Investicijski odhodki - odvajanje odpadnih voda

2311063006 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske
1.895.720 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjska se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi
»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor
za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki
jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.
V okviru projekta je bilo do konca leta 2018 obnovljeno 90% vodovodnega omrežja. Poleg tega
sta izgrajeni 2 vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (od tega 3 v okviru vodohranov) in 1
črpališče.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicija se izvaja v skladu s noveliranim terminskim in finančnim planom.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se izvršujejo preko
NRP: šifra OB085-11-0054.
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2311063019 Investicijski odhodki - Vodooskrba s števnino

186.092 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za investicijsko tehnično dokumentacijo, investicijsko vzdrževanje
objektov na vodovodnem omrežju. V letu 2018 smo prek investicijskega vzdrževanja obnovili
naslednje projekte oziroma odseke:
- Vodovod Jelše pri Otočcu
- Vodovod Gorenje Kamence – Hudo
- Prestavitev vodovoda Cesta brigad
- Črpalni vodovodni jašek Brinje
- Vodovod Boričevo
- Vodovod Dolenje Kamenje
- Vodovod Lutrško Selo
- Obnova vodovoda v Smrečnikovi ulici
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekti so v celoti izvedeni v skladu s terminskim in finančnim planom vzdrževanja za leto
2018.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0031 Investicijski odhodki- vodooskrba s števnino.

2311063021 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

17.647 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Za ustrezno požarno in sanitarno oskrbo naselja Ždinja vas je potrebno projektirati obnovo
močno dotrajanega vodovoda, vključno z navezavami na vodovod Trška Gora in vodovod GC
Ždinja vas, ki bo obstoječemu vodovodu zagotavljal dodatne količine vode. Investicija tako
obsega obnovo vodovodnega omrežja ter izgradnjo kanalizacijskega omrežja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Za izvedbo projektne dokumentacije je pooblaščena Komunala Novo mesto. Izvedba projekta je
v končni fazi. Ker je prišlo do zapletov pri odkupih potrebnih zemljišč za potrebe izgradnje,
gradbeno dovoljenje v letu 2018 ni bilo pridobljeno.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-12-0055 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

2311063023 Investicijsko vzdrževanje hidrantov

5.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti
vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala
Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.
Sredstva za pokrivanje stroškov zagotavlja občina iz proračunskih sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vzdrževanje hidrantnega omrežja je stalna naloga občine. Zastavljeni cilji so v celoti realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov
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2311063024 Investicijsko vzdrževanje katastra

13.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra izvaja izvajalec javne službe. Komunala Novo
mesto d.o.o. kot izvajalec javne službe vodi kataster za vodovodne sisteme, kanalizacijske ter
za področje ravnanja z odpadki in urejanja pokopališč ter javnih površin. Sredstva za kritje
stroškov pa je dolžna zagotavljati občina iz proračuna.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vzdrževanje katastra je stalna naloga občine. Zastavljeni cilji so v celoti realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0127 - Vzdrževanje katastra

2311063029 Ureditev mestnega jedra

74.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev mestnega jedra za
sklop B Ureditev mestnega jedra – Glavni trg.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-13-0025 - Ureditev mestnega jedra
(projektna dokumentacija).

2311063030 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

2.683.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt Ureditve mestnega jedra - Glavnega trga vključuje prenovo gospodarske javne
infrastrukture in prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev
nove urbane opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov) na območju Glavnega
trga, dela Rozmanove ulice in Pugljeve ulice.
Ker se prenova nahaja na območju kulturnih spomenikov Novo mesto – Mestno jedro in Novo
mesto - Arheološko najdišče mestno jedro – Kandija, se skladno s kulturnovarstvenimi pogoji
sočasno izvajajo tudi arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ob gradnji.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt zaradi razširjenih arheoloških raziskav časovno ni bil realiziran v planiranih rokih,
zaključek vseh del je predviden v prvi polovici leta 2019.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni
trg.

2311064003 Investicije v javno razsvetljavo

121.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za Investicijsko vzdrževanje in dograditve sistema na področju
urejanja objektov in naprav javne razsvetljave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka vezana na NRP OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo.

2311064006 Pločnik in JR Kamence

49.924 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

- Gradnja javne razsvetljave v naselju Hudo (3. faza), vključno s strokovnim nadzorom in
koordinacijo varnosti pri delu,
- pridobitev pravice graditi (služnost, nakup) na delu zemljišč, ki so tangirana z rekonstrukcijo
lokalne ceste med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo (2. faza).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

- Gradnja javne razsvetljave v naselju Hudo (3. faza) je bila izvedena v celoti,
- Pravica graditi na zemljiščih za rekonstrukcijo lokalne ceste med Dolenjimi Kamencami in
Potočno vasjo (2. faza) je v fazi razlastitve.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

2317062026 Urejanje romskih naselij

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru dejavnosti so bila sredstva porabljena le za nujne geodetske stroške urejanja romskih
naselij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2018 ni bilo razpoložljivih sofincerskih virov namenjenih urejanju romskih naselij (razen
sredstev za naselje Žabjak Brezje, ki se izvaja v samostojnem projektu).
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0173 Urejanje romskih naselij.

2317062030 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak
Brezje
561.079 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijskega projekta Prostorska in komunalna
ureditev romskega naselja Žabjak Brezje, ki je večletni potek, ki se izvaja v sklopu šestih
aktivnosti v obdobju od 2017 - 2020. V letu 2018 sta bili izvedeni načrtovani Aktivnosti 1. in
Aktivnost 3. - zaključeni julija 2018 s sprejemom prostorskega načrta - SD OPN3, ki je javno
objavljen na spletni povezavi https://novomesto.si/prostorski-portal/16458/
Za obe aktivnosti je bila v novembru 2018 sklenjena pogodba o sofinanciranju z MOP-om.
Pogodba o sofinanciranju je realizirana v celoti.
Za izvedbo aktivnosti 2., 4., 5. in 6. je bila med Mestno občino Novo mesto in MGRT dne 11. 06.
2018 sklenjena pogodba št. C2130- 18Z117110 o sofinanciranju projekta prostorsko-komunalna
ureditev romskega naselja Žabjak Brezje. V letu 2018 sta se izvajali aktivnost 2. in aktivnost 4.
Aktivnost 2. je obsegala Izvedbo nujnih komunalnih in drugih ureditev v Brezju in sicer:
– rekonstrukcijo kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje (oznaka JP
799526) z namenom gradnje novih varnih površin za pešce in otroke,
– rekonstrukcijo priključka kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje
(oznaka JP 799526) na državno regionalno cesto III. reda Trebnje – Novo mesto (Bučna vas), ki
je nujni predpogoj za gradnjo drugih ureditev v okviru aktivnosti 2.,
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– rekonstrukcijo kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje z namenom
gradnje nove javne razsvetljave,
–

gradnjo novega avtobusnega postajališča za šolski avtobus v romskem naselju Brezje,

– gradnjo objekta za izvajanje projektnih aktivnosti s prebivalci romskega naselja (projektni
center), ki bo kasneje prerasel v Večnamenski objekt Brezje za izvajanje programov
vključevanja.
Za aktivnost 2. so bila v letih 2017 in 2018 izvedena vsa javna naročila (projektiranje za
gradbeno dovoljenje, pridobljeno gradbeno dovoljenje, gradnja večnamenskega objekta in
drugih ureditev v romskem naselju je zaključena. Objekt in druge komunalne ureditve so bile
izvedene, v decembru 2018 je bil večnamenski objekt prevzet s strani investitorja. Aktivnost 2.
je realizirana v pogodbenih rokih.
Aktivnost 4. je obsegala izgradnjo načrtovane komunalne opreme, ki je predvidena s
prostorskim aktom in parcelacijo zemljišč z namenom ureditve gradbenih parcel na približno
tretjini površine načrtovanega naselja. Aktivnost se je izvajala, izvedene so bile geodetske in
projektantske storitve, izvedeni so bili tudi odkupi potrebnih zemljišč. Celotno območje je bilo
parcelirano po načrtu novih gradbenih parcel, skladno z julija 2018 uveljavljenih pogojih SD
OPN 3. Del aktivnosti, ki so predvidene v okviru pogodbe o sofinanciranju projekta z MGRT
(sklenjena junija 2018) je za leto 2018 izvedenih, niso pa bile pa izvedena v celoti, ker MzI-DRSI še ni pričelo z gradbenimi deli na državni Mirnopeški cesti. O tem je bil v 2018 usklajen
okvir pogodbe o sofinanciranju z namenom izvedbe v 2019.
Za projekt je izdelan in potrjen DIIP, izdelana je tudi investicijska dokumentacija na ravni PIZ,
elaborirana v strokovnih podlagah za pripravo SD OPN 3. Z dokumentacijo je zagotovljeno, da
projektne aktivnosti sledijo načrtovanim rokom in pravilom stroke, izdelana investicijska
dokumentacija (DIIP in PZI) pa vsebuje vse bistvene elemente klasičnih investicijskih
dokumentov, ki omogočajo ustrezno načrtovanje, izvedbo in nadzor nad projektom, skladno z
določbami UEM, tudi elemente CBA analize stroškov in koristi. IP pa je izdelan na podlagi
podatkov izvedbenih projektov za Aktivnost 5. in 6. ki so potekale v letu 2019 in 2020.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilj je bil dosežen. Del aktivnosti, ki je povezan s preplastitvijo državne Mirnopeške
ceste pa bo izveden v skladu z dinamiko investicij DRSI v 2019.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Dejavnost se je navezuje na načrt razvojnih programov z oznako OB085-16-0173 - Prostorsko
komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje. Načrt se izvaja z aktivnostmi na projektu
prostorskega in komunalnega urejanja romskih naselij Žabjak Brezje, ki se sofinancirajo na
podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju z MOP-om in MGRT. MzI pa pripravlja usklajen
projekt za ureditev Mirnopeške ceste in površin za pešce in kolesarja, ki vključuje tudi ureditve
primarnega vodovoda in kanalizacije za romsko naselje.

4012 OBČINSKA UPRAVA – PROMET
12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa

90 6 .1 1 2 €
407.786 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestni potniški promet se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe sklenjene julija 2017. Mestni
promet deluje na šestih avtobusnih linijah. V letu 2018 se je MPP vključil v sistem Integriarnega
javnega potniškega prometa(IJPP), ki ga vodi Ministrstvo za infrastrukturo. Skladno z vstopom
v sistem se je izvedel nakup 7 terminalov za štetje potnikov. V jeseni so bili vozni redi časovno
in grafično posodobljeni.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji v MPP so bili realizirani (racionalizacija poslovanja, realizacija plana, prilagoditev voznih
redov, sodelovanje v ETM, vstop v IJPP)

12045103 Urejanje kolesarskih stez

24.992 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za urejanje kolesarskih stez.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

12045106 Semaforske naprave

100.373 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Urejanje svetlobnih prometnih znakov se v Mestni občini Novo mesto izvaja kot izbirna
gospodarska javna služba. Izvajalec navedene javne službe je samostojni podjetnik
Elektromehanika Branko Gregorič s. p. Koncesijska pogodba je bila sklenjena v maju 2016 za
obdobje 5 let. Izvajalec opravlja redna vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo okvarjenih
delov (sijalke, signalni dajalniki, varovalke, transformatorji, tipke, semaforske glave ipd.) ter
najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali prometnih nesreč. Izvajalec mora zagotavljati
dežurno službo 24 ur dnevno, vse dni v letu. Poleg navedenega izvajalec tudi namešča in
odstranjuje radarske table, ki služijo kot pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje varnosti
v prometu na posameznih odsekih cest.
Uspešno je bila izvedena posodobitev semaforjev od križišča Šmihelski most-AP-KandijskaLjubenska do križišča pri Motoroilu. Na omenjena križišča so bili vgrajeni tudi odštevalniki časa
za pešce in voznike
Del sredstev se porabi za plačilo stroškov porabljene električne energije (tokovine) za delovanje
svetlobnih prometnih znakov in naprav.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka ima navezavo na NRP: OB085-17-0124 Semaforske naprave.

12045107 Arhitektonske ovire

66 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Namen porabe sredstev je bila izvedba del za odpravo arhitektonskih ovir v prometu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi zaradi prezasedenosti izvajalcev del.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0032 - investicijski odhodki - arhitektonske ovire

12045108 Avtobusna postajališča

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvajanje vzdrževalnih del na avtobusnih postajališčih in opremi
avtobusnih postajališč.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi

12045109 Ureditev prehodov za pešce

8.736 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvajanje rednih vzdrževalnih del na prehodih za pešce in nakup
nove opreme na prehodih za pešce.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

12045113 Usmerjevalni sistem

3.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvajanje dejavnosti usmerjevalnega sistema v Mestni občini
Novo mesto. Zajema celovit sistem na območju Novega mesta, ki je danes vzpostavljen in
predstavlja urejen ter vzoren usmerjevalni sistem. Namenjen je udeležencem v cestnem
prometu, saj jim nudi nabor uporabnih informacij o ciljih v prostoru kjer se nahajajo.
Usmerjevalni sistem plasira informacije o kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave oz.
naravnih znamenitostih, turističnih vsebinah v prostoru (hoteli, moteli, večji gostinski objekti in
območja), pomembnih objektih in napravah v naselju (bolnišnica, zdravstveni dom, lekarna,
avtobusna in železniška postaja, športna dvorana…). V okviru vzpostavitve sistema smo
celostno in smiselno uporabili zakonske podlage iz področja cest, prometa ter prometne
signalizacije in prometne opreme, povzeli pa smo tudi usmeritve za postavljanje turistične in
obvestilne prometne signalizacije, ki smo jih prejeli s strani Direkcije RS za infrastrukturo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi v okviru proračunske postavke.

12045114 Celostna prometna strategija

960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Namen Celostne prometne strategije v občini Novo mesto je spodbujati bolj trajnostno naravnan
promet v občini.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka ima navezavo na NRP OB085-16-0150 Celostna prometna strategija..

12045115 Meritve v prometu

6.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za nakup nove opreme za izvajanje meritev v prometu in izvedbo
vzdrževalnih del na obstoječi opremi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0123 - meritve v prometu; investicijski odhodki
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12045116 Parkirna hiša in parkirišča

162.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V zvezi z urejanjem mirujočega prometa na območju MONM
elektroinstalacijska dela, tekoče vzdrževanje parkirne hiše in parkirišč.

so

bila

izvedena

Mestna občina Novo mesto je postavila osem polnilnih postaj za električna vozila na javnih
parkiriščih. Izvedena so bila vsa potrebna elektroinštalacijska in gradbena dela za potrebe
postavitve polnilnih postaj in priklopa na distribucijsko NM elektro omrežje.
Polnilne postaje so se postavile na sledečih javnih parkiriščih:
- Polnilna postaja Marof, parc. št. 1155/1, k.o. 1456 Novo mesto
- Polnilna postaja Trdinova, parc. št. 445 k.o. 1483 Kandija
- Polnilna postaja Zdravstveni dom, parc. št. 647/1 k.o. 1483 Kandija
- Polnilna postaja Portoval, parc. št. 1388/5, k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu
- Polnilna postaja Lekarna, parc. št. 631/5, k.o. 1483 Kandija
- Polnilna postaja Novi trg plato, parc. št. 1273/1, k.o. 1456 Novo mesto
- Polnilna postaja Garažna hiša Novi trg, parc. št. 1275/1, k.o. 1456 Novo mesto
- Polnilna postaja Otočec, parc. št. 440/5, k.o. 1460 Šentpeter
Pridobili smo nepovratno finančno spodbudo za postavitev polnilnih postaj za električna vozila v
zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000, ki jo dodeljuje EKO Sklad, Slovenski
okoljski javni sklad.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča.

12045117 Najem površin za parkiranje

26.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za namen zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest. Parkirišča
za parkiranje na območju parkirišča Kandija so pomembna z vidika zagotavljanja zadostnih
parkirnih površin za potrebe mestnega jedra ob prireditvah pomembnih za Mestno občino Novo
mesto, parkirišča Novi trg, za pošto na območju nekdanje stavbe Novi trg 6 pa za dostop do
mestnega jedra in poslovnega dela Novi trg.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi v okviru proračunske postavke.

12045118 Prometna varnost in preventiva

8.564 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za aktivnosti prometne varnosti in preventive in za delovanje SPV.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

12045119 Nacionalni program varnosti cest. prometa

12.554 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvedbo aktivnosti SPV; del je bil namenjen izvedbi trajnostnega
ukrepa (pločnik).
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili delno doseženi; trajnostni ukrep ni bil izveden zaradi prezasedenosti izvajalcev del v
času predvidene izvedbe del.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0020 - Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cestnega prometa; nakup
opreme za izboljšanje prometne varnosti

12045120 Avtobusna postaja NM - glavna

32.248 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za vzdrževanje Avtobusne postaje Novo mesto. Zaradi dotrajanosti in
varnosti smo izvedli sanacijo WC-jev na avtobusni postaji.

12045121 Signalizacija

26.791 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za vertikalno prometno signalizacijo in prometno opremo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0022 - Investicijski odhodki - signalizacija (nakup prometne signalizacije in opreme)

13045113 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa

27.271 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za izvajanje ukrepov iz področja umirjanja prometa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

2311063009 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje12.346 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za odkupe zemljišč in ureditev projektne dokumentacije.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje

2311063015 Parkirna hiša Kapitelj

6.485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Po usklajevanju s soglasodajalci je bila zaključena izdelava idejnega projekta. Sledi
pridobivanje pravice graditi in gradbenega dovoljenja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Realizacija je uspešna v okviru danih pogojev.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj
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2311063017 Parkirišča ob Kandijski cesti

29.671 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zaradi posega v površine v mestnem jedru je oziroma bo Mestna občina Novo mesto v
neposredni bližini mestnega jedra zagotovila dodatna oziroma nadomestna parkirišča in sicer z
ureditvijo dveh že obstoječih parkirišč - na Trdinovi cesti in ob Težki vodi.
Z ureditvijo parkirišča ob Trdinovi cesti je bilo pridobljenih 37 parkirnih mest in 1 parkirno mesto
za funkcionalno ovirane osebe, z ureditvijo parkirišč ob Težki vodi pa je predvidenih 38 parkirnih
mest od tega 2 parkirni mesti za funkcionalno ovirane osebe in 2 parkirni mesti s polnilnikom za
električna vozila.
Cilji načrtovane investicije so:
•

pridobiti zadostno število urejenih parkirišč,

•
optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih
avtomobilov v mestnem jedru,
•

izboljšanje stanja okolja (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa),

•

pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil dosežen - parkirišče na Trdinovi je dokončano, projektna dokumentacija za parkirišče
ob Težki vodi je izdelana, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje, sama izvedba pa je
predvidena v letu 2019.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0170 - Parkirišča ob Kandijski cesti.

2312045108 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča

2.721 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za investicijska dela na opremi avtobusnih postajališč.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0122 - investicijski odhodki avtobusna postajališča (sanacija opreme avtobusnega
postajališča)

2312045123 Avtobusno postajališče Prečna

150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo služnosti za obremenitev zemljišča.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi (na večkratni poziv k oddaji ponudb za izvedbo del, naročnik ni pridobil
primernih ponudb izvajalcev za izvedbo del).
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-18-0169 - avtobusno postajališče Prečna
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4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO
3. 6 07 .6 5 6 €

11064004 Javna razsvetljava - tokovina

217.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za tokovino za sistem javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto.

11064005 Javna razsvetljava - vzdrževanje

134.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje objektov in naprav sistema javne razsvetljave
v Mestni občini Novo mesto.

13045101 Vzdrževanje občinskih cest

1.888.653 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki jo ureja Odlok o načinu
izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni
občini Novo mesto (DUL, št. 8/15). Po odloku je predviden koncesijski način izvajanja
vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec gospodarske javne službe je koncesionar, družba CGP,
d.d..
Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Mestne občine Novo mesto 412,072
km kategoriziranih cest, od tega 155,046 km lokalnih cest ter 257,026 km javnih poti.
Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni
posipi s soljo, intervencije, odvozi snega, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi,
sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje,
popravila cestne opreme, sanacija vozišča…).
Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o rednem
vzdrževanju javnih cest. Glede na določila pravilnika in izkušenj iz preteklih let je bil sestavljen
tudi program rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri je bil osnova za izvedbo javnega
razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje cest. Plačevanje poteka na osnovi potrjenih
situacij o izvršenih delih.
Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega
vzdrževanja občinskih cest, ki pa je posledično odvisno od trajanja zimskih razmer, temperatur
in izdatnosti snežnih padavin. Ob izvajanju le zakonsko določenih aktivnosti in ob upoštevanju
povprečnih zimskih razmer znaša vrednost del po koncesijski pogodbi okoli 2,400.000 evrov.
Praktično so lahko stroški izvajanja tudi večji od ocenjenih v koncesiji. Glede na izkušnje v
zadnjih letih pa strošek izvajanja zimske službe doseže 50 do 70 % ocenjene vrednosti
koncesije.

2311064007 Urejanje pešpoti

74.545 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Obnova stopnišča na Bregu, vključno s strokovnim nadzorom in koordinacijo varnosti pri delu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Obnova stopnišča na Bregu je bila izvedena v celoti.
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2312045103 Urejanje kolesarskih stez

141.265 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

- Ureditev kolesarske in peš povezave med Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto v Novem
mestu,
- Prometna ureditev na odseku občinske ceste Otočec - Dolenje Kronovo.

2312045104 Sava Krka Bike

4.456 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2015 so bile občine, ki so vključene v projekt ''Sava - Krka bike'', s strani DRSI in DRI
d.o.o. pozvane k sodelovanju za pripravo Elaborata prometne ureditve »Začasna postavitev
prometne signalizacije in izvedba gradbenih ukrepov na glavnih daljinskih državnih povezavah
D2, G17, G19 in D5«. Izdelan Elaborat je bil izdelan meseca marca 2016. DRSI izvedla izbor
izvajalca in izvedbo predvidela v letu 2018. Zaradi pritožbe enega od neizbranih izvajalcev, je
izvedba prestavljena v leto 2019. Trenutno ima DRSI zagotovljena sredstva le označitev trase
brez gradbenih del. Da bi se označitev skozi MONM že v prvi fazi lahko izvedla po načrtovani
končni rešitvi, je bil julija 2017 izdelan PZI za ureditev kolesarske poti med naseljem Krka in
Žihovim selom. Konec leta 2016 je bila pridobljena stavbna pravice za dosego javne koristi za
parc št. 490 in 501, obe k.o. Smolenja vas, v skupni izmeri 2500 m2.
Aktivnosti oz. poraba PP sredstev v letu 2018:
- marca je bila pridobljena stavbna pravice za dosego javne koristi še za parc št. 491, k.o.
Smolenja vas v skupni izmeri 510 m2,
- decembra je bila zaključena parcelacija za preostali del trase poti, ki bo podlaga za odkup
zemljišč v letu 2019.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Parcelacije je bila uspešna in izvedena v predpisanem roku.
Dinamika pridobivanja zemljišč poteka v skladu z zastavljeno časovnico.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-14-0092 Sava - Krka bike. S kolesom ob
Savi in Krki "Sava Krka bike" je skupni projekt štirinajstih občin posavske in dolenjske regije, ki
skupaj z Direkcijo RS za ceste želijo vzpostaviti infrastrukturo za državne kolesarske povezave.
Namen projekta je umestiti v prostor in zgraditi državne kolesarske povezave ter v naslednjih
fazah vzpostaviti mrežo regionalnih kolesarskih poti.
Projekt se izvaja v fazah. Prva faza, ki je zaključena, se je nanašala na pripravo potrebne
dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je
bil osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP). DIIP je
izdelan in potrjen, podan je predlog za vključitev projekta v državni Načrt razvojnih projektov.
Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Za strokovno pomoč pri
projektu sta zadolžena Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto.
Med občinami pristopnicami je bil sklenjen dogovor, da v naslednjih letih v proračunu in NRP-ju
za vsako leto posebej zagotavljajo sredstva za pripravo projektne in investicijske
dokumentacije.

2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

7.393 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za pripravo več različnih projektnih dokumentacij na različnih
cestnih odsekih za potrebe rekonstrukcije in novogradnje na področju cestno prometne
infrastrukture. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo postopkov recenzije izdelane
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projektne dokumentacije za potrebe pridobivanja soglasij k projektom s strani DRSI in preveritve
skladnosti s predpisi iz področja.

2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

330.252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Od 155,046 km lokalnih cest je več kot polovico cest brez zapornega sloja, kar je razlog za
veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj poškodovane
odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe; Poganci, Knezova ulica, Ulica Danila
Bučarja, Ulica stare pravde, Paderšičeva ulica, Stopiče, Velike Brusnice, Lastovče, Suhadol,
Mali-Veliki Slatnik, Jerebova ulica, Dolenje Kamenje, Lutrško selo ter v še v Krajevnih
skupnostih Gabrje, Birčna vas in Brusnice.

2313045114 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

86.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zaključena odprave pomanjkljivosti in podpisan obračun z izvajalcem gradbenih del.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicija je zaključena.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

2313045115 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

290.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zaključen izbor izvajalca gradbenih del, nadzornika in koordinatorja varnosti. V avgustu 2018 so
se začela gradbena del. Hkrati poteka črpanje sofinancerskih sredstev EU in RS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicija se uspešno izvaja, zaključek je predviden v prvi polovici leta 2019.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

2313045120 Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče
11.788 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena nakupu zemljišč v zvezi s projektom PZI za rekonstrukcijo državne
ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto na odseku Topliška cesta - križišče Drska pokopališče Srebrniče - Srebrniče.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče

2313045123 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)

89.672 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Velike Brusnice.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljen cilj je bil dosežen. V sklopu investicije z Direkcijo, kot investitorko so se poračunala
tudi minula vlaganja občine v projektno dokumentacijo in sredstva vložena v odkupe zemljišč
skladno s podpisanim sporazumom o sofinanciranju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Rekonstrukcija ceste skozi naselje Brusnice se navezuje na NRP: šifra OB085-14-0076 Reko.
Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice).
V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija ceste skozi naselje Velike Brusnice, dograditev
pločnika za pešce, ureditev struge Vrtaškega potoka ter obnova in dograditev ostale
gospodarske javne infrastrukture. Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina
sodeluje kot sofinancer.
Rekonstrukcija je še v izvajanju in bo predvidoma zaključena septembra 2019.

2313045125 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)

158.521 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo regionalne ceste od priključka Smrečnikove ulice
do priključka s Šukljetovo ulico pri trgovini Vita imenovano Šmihelska 2 faza in za PZI projektno
dokumentacijo rekonstrukcijo regionalne ceste od križišča s Smrečnikovo do pokopališča v
Šmihelu imenovano Šmihelska 3 faza.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljen cilj je bil dosežen. V sklopu investicije z Direkcijo, kot investitorko so se poračunala
tudi minula vlaganja občine v projektno dokumentacijo in sredstva vložena v odkupe zemljišč
skladno s podpisanim sporazumom o sofinanciranju.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Rekonstrukcija ceste skozi Šmihel se navezuje na NRP: šifra OB085-14-0084 REko. R3664/2501 NM (skozi Šmihel).
Izvedla se je rekonstrukcija regionalne ceste od priključka Smrečnikove ulice do priključka s
Šukljetovo ulico pri trgovini Vita.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

2313045129 Ureditev Westrove ulice

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru postavke se je izvedel samo odkup ene parcele.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilj ni bil dosežen zaradi sodne določitve meje na enem zemljišču.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP: OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice.

2313045130 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija

3.111 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izdelan je bil hidrološko hidravlični elaborat za brv in kolearsko pot Loka-Kandija in geološko
geomehansko poročilo. Izveden je bil projektni enostopenjski natečaj za izbiro strokovno
najprimernejše rešitve in izbiro izvajalca projektne dokumentacije za brv in kolesarsko pot Loka-Kandija. Namen natečaja je bil pridobitev strokovno najustreznejše arhitekturno,
konstrukcijsko in krajinsko – arhitekturne rešitve za brv za pešce in kolesarje preko reke Krke v
Kandiji, na lokaciji ob izlivu Težke vode v Krko ter oba bregova na njenem izteku (krajinske
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ureditve ob izteku brvi z navezavo na obstoječe sprehajalne poti na obeh bregovih, navezavo
brvi na državno cesto (Kandijsko cesto) na desnem bregu ter na gospodarsko javno
infrastrukturo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ocenjevalna komisija je na svojih sejah pregledovala in ocenila natečajne elaborate v skladu z
merili za ocenjevanje iz natečajnih pogojev: ugotovila je, da so vsi prispeli elaborati kršili
bistvene kriterije in tako niso izpolnili pogojev v skladu z razpisnim gradivom in s postavljenimi
merili ocenjevanja in sprejela soglasni sklep, da natečaj ni uspel.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot – Loka -Kandija
Brv in kolesarska pot Loka-Kandija bo predstavljala eno od točk za povezovanje starega
mestnega jedra, Kandije, Drske in zaledja na način, da bo pripomogla k obogatitvi turistične in
športno-rekreacijske dejavnosti ter k dvigu kakovosti bivanja v ožjem in širšem prostoru mesta.

2313045135 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas
29.656 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za PZI projektno dokumentacijo za izgradnjo avtobusnega
postajališča v naselju Birčna vas in za PZI projektno dokumentacijo rekonstrukcije regionalne
ceste od podvoza z železniško progo do OŠ v Birčni vasi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljen cilj vezan na projektno dokumentacijo je bil dosežen.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izgradnja avtobusnega postajališča v Birčni vasi se navezuje na NRP: OB085-19-0022.
V okviru projekta je predvidena izgradnja avtobusnega postajališča ob regionalni cesti, ureditev
peščevih površin, cestne razsvetljave in ekološkega otoka.
Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas se navezuje na NRP: OB084-15-0080.
V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija regionalne ceste od podvoza pod železniško
progo do OŠ v Birčni vasi z ureditvijo plačnika, avtobusnega obračališča in postajališča, lokalne
ceste, lokalnih priključkov in ureditev gospodarske javne infrastrukture.

2313045136 Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber

48.452 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber je predvidena ureditev enostranskega hodnika za pešce
v dolžini cca 305 m. Hkrati se bo v območju ureditve hodnika za pešce uredila še cestna
razsvetljava (17 svetilk), odvodnjavanje ceste z izgradnjo nove meteorne cestne kanalizacije z
izpustom v dve ponikovalnici, avtobusno postajališče na vozišču z izvedbo čakalne ploščadi s
tipsko nadstrešnico ter hišni priključki k stanovanjskim hišam.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj ni bil dosežen zaradi pobude krajanov KS Bučna vas po razširitvi vozišča, ureditvijo hodnika
za pešce z dvignjenimi robniki ter ureditvijo dvignjene ploščadi na območju križišča zaradi česar
smo naročili novelacijo projektne dokumentacije po predhodnem odkupu dodatnih zemljišč. Iz
teh vzrokov se bo gradnja nadaljevala v začetku prihodnjega leta po pridobitvi novelirane
projektne dokumentacije.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-17-0125 – Ureditev hodnika za pešce skozi
naselje Muhaber.
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2313045137 Železniško postajališče pri ŠČ NM

46.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na PP so bila porabljena za sofinanciranje izgreadnje železniškega postajališča pri ŠC
Novo mesto. Za izboljšanje prometnih razmer na širšem območju Šolskega centra Novo mesto
in stanovanjske soseske Drska in kot ukrep trajnostne mobilnosti, je bilo načrtovano novo
železniško postajališče ob Šolskem centru Novo mesto na progi Novo mesto - Metlika. Projekt
je bil na podlagi podpisanega dogovora sofinanciran s strani Ministrstva za infrastrukturo,
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Šolskega centra Novo mesto in Mestne občine
Novo mesto. Izgradnja postajališča razbremenjuje peš promet na ulicah med Kandijsko
železniško postajo in ŠČ NM , ki ga ob jutranjih in popoldanskih konicah generira ŠC NM,
povečuje pa se tudi varnost dijakov in drugih udeležencev v prometu
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Projekt je bil uspešno realiziran.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0132 Železniško postajališče pri ŠC NM.
Projekt v povezavi z ostalimi investicijami na področju urejanja prometa predstavlja celostno
urejanje trajnostnega prometa in bo kot ukrep za izboljšanje kakovosti okolja prispeval k
izboljšanju stanja okolja.

2313045142 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

30.755 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt obsega rekonstrukcijo ceste, ki poteka v naselju Drska (ulica Drska) od križišča s
Šegovo ulico do železniške proge, v dolžini cca 320 m. Ulica je mestna cesta, ki služi za
dostope do javnih in stanovanjskih objektov. Je zelo obremenjena peš povezava do glavne
avtobusne postaje, ki jo koristijo učenci šolskega centra, na delu kjer ni pločnika pa ogroža
varnost pešcev, saj je vozišče utesnjeno med oporne zidove, ograje in dvorišča. Namen
rekonstrukcije je obnova dotrajane gospodarske javne infrastrukture, obnova vozišča ter
ureditev varnih površin za pešce.Sredstva so namenjena odkupom zemljišč, izdelavi projektne
dokumentacije ter izvedbi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi v okviru proračunske postavke, del plačil je zapadel v leto 2019.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

2313045143 Razširitev Ločenskega mostu

9.814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na postavki ni bilo dejavnosti, ker zaradi zunanjih dejavnikov širitev Ločenskega mostu
zaenkrat ni mogoča.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedba uspešna v okviru danih možnosti.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu
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2313045146 Nova ureditev Kandijskega mostu

1.464 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na občinski cesti LG 299001, Kandijski most se izvede novo eksperimentalno prometno
ureditev in rekonstrukcijo, ki zajema vozišča, površine za kolesarje in pešce. Izdelana je
investicijska in projektna dokumentacija – elaborat nove prometne ureditve.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil dosežen. Dokumentacija je izdelana in sklenjena pogodba o sofinanciranju z MZI.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-18-0185 Nova ureditev Kandijskega mostu.

4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO
14042102 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

14 1 .0 4 1 €
6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena sofinanciranju dopolnilnih dejavnosti na
dveh kmetijah. Prvo kmetijsko gospodarstvo ima poleg osnovne kmetijske dejavnosti
registrirane različne dopolnilne dejavnosti na kmetiji: turizem na kmetiji, predelava primarnih
kmetijskih pridelkov ipd.; v letu 2018 so bila na navedeni kmetiji finančna sredstva namenjena
sofinanciranju opreme prostorov za potrebe turistične dejavnosti na kmetiji in otroškim igralom
kot dodatni ponudbi te dejavnosti. Drugo kmetijsko gospodarstvo pa je registrirano kot izletniška
kmetija; predmet sofinanciranja na tej kmetiji je bila adaptacija kuhinje za potrebe izletniškega
turizma na kmetiji. Delež sofinanciranja pri ukrepu Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost - de minimis oz.
navedenih dopolnilnih dejavnosti je bil 33%, realizacija na postavki pa 100%.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil sofinanciranje investicij za posodobitev oziroma modernizacijo obstoječih dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah in je bil v celoti realiziran.

14042108 Plačilo zavarovalnih premij v kmetijski proizvodnji

9.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Ukrep Pomoč za plačilo zavarovalnih premij je bil namenjen sofinanciranju zavarovalnih premij
domačih živali in kmetijskih rastlin pred posledicami škodnih dogodkov v kmetijski proizvodnji, s
ciljem spodbuditi kmete k večjemu obsegu zavarovanj in s tem zmanjšati posledice in tveganja
zaradi bolezni domačih živali in posledic naravnih nesreč na kmetijskih pridelkih. Sofinanciranih
je bilo skupaj 12 zahtevkov upravičencem, od tega 11 zahtevkov za zavarovanje domačih živali
in 3 zahtevki za sofinanciranje zavarovanja posevkov oz. kmetijskih rastlin. Upravičeni stroški
sofinanciranja niso presegli načrtovana sredstva na postavki, zato je bil delež sofinanciranja
osnovnih nevarnosti zavarovalnih premij tako za živali kot tudi za rastline s strani občine za
vseh 12 upravičencev maksimalen oz. v skladu z uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij.
Načrtovana sredstva so bila skoraj v celoti razdeljena, posledično je bila realizacija na
proračunski postavki 92,2%.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji - sofinanciranje dela zavarovalnih premij s ciljem zavarovanja domačih živali
pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni - je realiziran zadovoljivo ob dejstvu, da se število
upravičencev vsako leto zmanjšuje, kar kaže tudi na zmanjšanje staleža domačih živali oz.
živinorejske proizvodnje v občini. Tudi zavarovanje kmetijskih rastlin pred škodnimi dogodki je
zelo skromno (le trije upravičenci). Upad zavarovanj tako v živinoreji kot v rastlinski pridelavi
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kaže tudi na dejstvo, da se kmetje ne odločajo za zavarovanje domačih živali in kmetijskih
rastlin predvsem zaradi visokih cen zavarovalnih premij.

14042111 Zavetišče za zapuščene živali

25.424 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za izvajanje GJS Zavetišče za živali temelji na Odloku o podelitvi
koncesije za opravljanje GJS zavetišča za živali (DUL, št. 45/2016) in je potekalo po ustaljenem
načrtu. Sredstva so se porabila za stroške namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču
(stroški bivalnih prostorov, stroški odlova zapuščenih psov na terenu in oskrba zapuščenih psov
v zavetišču).
Odlov zapuščenih živali na terenu se je izvajal redno na podlagi prejetih klicev prebivalcev,
čemur je sledila njihova nastanitev in oskrba v zavetišču. Dodatno se je izvedel tudi izreden
odlov romskih psov v naselju Brezje in Žabjak, zaradi česar smo sklenili s koncesionarjem
Aneks št. 1 v znesku 15.000 eur. Sredstva aneksa so bila porabljena v letu 2018 vendar
nakazana v letu 2019. Sprotno so se v medijih in preko socialnih omrežij objavljala obvestila o
oddaji živali novim lastnikom. Večino živali je dobilo nove lastnike manjšina pa je takih, ki
ostajajo v zavetišču. Potrebna pa je bila tudi evtanazija napadalnega romskega psa, ki se ni bil
sposoben socializirati in je bil nevaren za okolico.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so realizirani.

14042114 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in agromelioracije
85.146 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Realizacija na postavki ustreza načrtovani in kaže, da je navedeni ukrep eden od
najpomembnejših razpisanih ukrepov tako po vsebinski kot tudi po finančni plati, saj je bilo tudi
v letu 2018 zanj največ zanimanja. Sofinancirali smo skupaj 109 vlog oz. zahtevkov
upravičencev za naslednje namene:
- nakup kmetijskih strojev in opreme: 75 vlog, delež sofinanciranje je bil 8,63%,
- naložbe v gradnjo: 6 vlog, delež sofinanciranja je bil 8,63%,
- izvedbo agromelioracij tj. ureditev kmetijskih zemljišč in postavitev pašnikov: 15 vlog, delež
sofinanciranja 35,8%,
- obnovo tradicionalne stavbne dediščine na podeželju oz. izvedbo ukrepa varstvo tradicionalne
krajine in stavb, ki je razpisan znotraj iste proračunske postavke: 4 vloge, delež sofinanciranja
22%.
Realizacija na proračunski postavki je bila 90,58%. Načrtovana sredstva na proračunski
postavki niso v celoti porabljena zaradi naknadnih odstopov od zahtevkov oz.pogodb, predvsem
zaradi finančne nezmožnosti izvedbe investicij s strani vlagateljev (7 odstopov).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri navedenem ukrepu smo zasledovali naslednje cilje, katerih realizacija zahteva daljše
časovno obdobje:
- spodbujanje sonaravnega kmetovanja - trajnostnega razvoja kmetijstva na območju občine s
ciljem zagotavljanja lokalne samooskrbe s hrano,
- povečanje obsega in izboljšanje kakovosti kmetijskih zemljišč s ciljem povečanja obsega in
kakovosti kmetijske pridelave oz. kmetijskih pridelkov,
- izboljšanje rodovitnosti tal in s tem pridelave kakovostnejših pridelkov,
- ohranjanje oz. povečanje obsega obdelanosti kmetijskih zemljišč s ciljem ohranjanja manjših
in srednje velikih kmetij,
- tehnološke posodobitve kmetijskih gospodarstev s ciljem ohranjanja in večanja konkurenčne
sposobnosti kmetij,
- varstvo tradicionalne krajine in stavb s ciljem obnove in ohranjanja kulturne dediščine v občini,
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- zmanjšanje možnosti nesreč pri delu s kmetijsko mehanizacijo s ciljem ohranjanja kmetij
(delovne sile),
- preprečevanje zaraščanja podeželja in s tem ohranjanje tipične kulturne krajine na območju
občine,
- varovanje naravnega okolja s ciljem varovanja človekovega zdravja, počutja in kakovosti
njegovega življenja.
Kratkoročni cilji, ki predstavljajo del oz. etapo pri doseganju zgoraj navedenih dolgoročnih
ciljev, so bili s sofinanciranjem izvedbe agromelioracij, postavitve pašnikov, posodobitve
kmetijskih strojev in opreme ter obnove kulturne dediščine v občini v letu 2018 doseženi.

14042117 Društva na področju kmetijstva in podeželja

14.619 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Finančna sredstva na proračunski postavki Društva na področju kmetijstva in podeželja so bila
namenjena ukrepu Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja
podeželja na območju Mestne občine Novo mesto. Zanj smo v letu 2018 prejeli 10 vlog
neprofitnihh društev oz. združenj in vsem na podlagi izstavljenih zahtevkov tudi sofinancirali
programe dela. Realizacija na postavki je bila 97,46%.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji neprofitnih društev in združenj, ki delujejo na področju promocije kmetijstva in
podeželja ter ohranjanja kulturne identitete podeželja v občini, so bili uspešno realizirani, saj so
upravičenci v zahtevkih za izplačilo finančnih sredstev poročali o izvedenih aktivnostih, ki so jih
s sofinanciranjem občine izvedli v skladu s svojimi načrtovanimi programi za leto 2018.

14042202 Vzdrževanje gozdnih cest

632 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Vzdrževanje gozdnih cest obsega redno vzdrževanje tako državnih kot tudi cest, ki potekajo po
zasebnih gozdovih.
Letni plan vzdrževanja izdela Zavod za gozdove OE Novo mesto, na osnovi plana na razpisu
izberemo izvajalca del.

4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN
PODJETNIŠTVO
48 . 09 7 €
15041112 Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila realizirana na podlagi pogodbe z Razvojnim centrom Novo mesto o
sofinanciranju izvajanja storitev vstopne točke VEM v letu 2018 in triletne pogodbe z Območno
obrtno-podjetniško zbornico Novo mesto o sofinanciranju programov za obrtnike in podjetnike s
sedežem v Mestni občini Novo mesto v letih 2016, 2017, 2018. Cilj aktivnosti je omogočiti lažje
ustanavljanje podjetij, povečanje informiranosti in znanja za vstop na samostojno podjetniško
pot in premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa. Namen
sofinanciranja je spodbujanje podjetništva z zagotavljanjem podpore izvajanju aktivnosti
svetovanj, informiranj in e-VEM postopkov ter drugih aktivnosti v okviru točke VEM, ki so za
občane MONM tako brezplačna.
Aktivnosti so se izvajale na Razvojnem centru Novo mesto in Območno obrtno-podjetniški
zbornici Novo mesto in sofinanciranje njihovega izvajanja predstavlja pomemben program
spodbujanja podjetništva, v katerega se vključujejo lokalne skupnosti na Dolenjskem in ki je s
svojimi storitvami za občane MO Novo mesto tako brezplačen.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

15041113 Sofinanciranje izobraževanj in usposabljanja podjetnikov in
bodočih podjetnikov
4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MO Novo mesto sofinancira dejavnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja obrtnikov,
podjetnikov in bodočih podjetnikov ter spodbujanje razvoja podjetništva, ki se izvajajo na
Razvojnem centru Novo mesto in Območno obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto.
RC Novo mesto izvaja tovrstne dejavnosti v okviru razvojnega programa "Podjetniški izzivi
Dolenjske", v katerem lokalna podjetja, gospodarstvo oz. skupnost sodelujejo z mladimi v
reševanju realnih podjetniških izzivov, s katerimi se soočajo pri svojem poslovanju. Mladi tako v
okviru jasno opredeljenih izzivov preko krožkov in ostalih oblik aktivnosti ter ob pomoči
mentorjev, predstavijo podjetjem svoje inovativne rešitve. Gre za program povezovanja
šolskega sistema z gospodarskimi družbami oz. lokalnim okoljem, prenosa idej, izkušenj in
znanja. Mlade se tako spodbuja, da že v času šolanja oz. študija postanejo bolj aktivni, se
vključijo tudi v podjetniško okolje in si s tem dvignejo nivo znanja in kompetenc. Na ta način so
lažje zaposljivi, svoje znanje lahko izkoristijo za odprtje svojih podjetij in s tem ustvarjajo nova
delovna mesta.
MO Novo mesto sofinancira tudi programe za obrtnike in podjetnike s sedežem v Mestni občini
Novo mesto, ki potekajo na Območno obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, z namenom, da
se podjetnikom in obrtnikom s sedežem v Mesni občini Novo mesto omogoči lažji dostop do
specializiranih izobraževanj, znanja in posredovanja novosti na področjih, ki so pomembna za
poslovanje obrtnikov in podjetnikov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

15041115 Sofinanciranje izvajanja in upravljanja Podjetniškega
inkubatorja Podbreznik
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru spodbujanja podjetništva MONM sofinancira izvajanje programa Podjetniškega
inkubatorja Podbreznik (PIP) v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto. Program
pomembno prispeva k ustvarjanju novih inovativnih podjetij s potencialom rasti in pozitivno
vpliva na razvoj podjetniške miselnosti ter novih idej pri potencialnih podjetnikih (mladi,
brezposelni, zaposleni) v lokalnem okolju. Cilj programa PIP je omogočiti mladim inovativnim
podjetjem ter potencialnim podjetnikom lažji dostop do ustrezne poslovne infrastrukture ter
dostop do ustreznih strokovnih znanj in pomoči pri razvoju poslovne ideje, rasti in prodoru na
nove trge.
V letu 2018 je PIP še dodatno povečal aktivnosti zadnjih let in to na vseh področjih svojega
delovanja, kar kažejo tudi doseženi kazalniki. MO Novo mesto je k vzpostavitvi inkubatorja
pristopila že v fazi njegovega načrtovanja in tako že od samega začetka delovanja vsebinsko in
finančno podpira izvajanje programa, skladno s strategijo razvoja lokalne skupnosti.

15041116 Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko

23.494 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki predstavljajo sredstva, namenjena Razvojnemu centru Novo mesto za
izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko. Višina sredstev je primerljiva s tisto iz predhodnega
leta.
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Cilj sheme je malim podjetnikom v regiji ponuditi posojila po čim ugodnejši obrestni meri ter
garancije za dana posojila.
Z razpisi so bile podjetnikom omogočene bistveno nižje obrestne mere, kot bi jih lahko sami
dosegli na trgu.
Garancijska shema kot instrument pospeševanja malega gospodarstva poleg ugodne obrestne
mere nudi malim podjetjem in podjetnikom še nižje stroške odobritve posojila in možnost
koriščenja garancije, s katero je podjetjem omogočeno lažje zavarovanje posojila pri bankah.

15041117 Subvencija obrestne mere podjetniških kreditov

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Razpis za sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske
2018 izvaja Razvojni center Novo mesto, za območje Mestne občine Novo mesto prispeva MO
Novo mesto 15.000 EUR. Namen ukrepa je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in
omogočiti dostop do finančnih virov predvsem mikro in malim podjetjem, samostojnim
podjetnikom, zadrugam, zavodom, socialnim podjetjem, društvom.
Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu
povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za
sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenska.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Kazalnik uspešnosti izvajanja programa je število uspešno prijavljenih organizacij ter odstotek
črpanja predvidenega proračuna za subvencioniranje obrestne mere.

15041118 Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega
razvoja
5.273 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za plačilo sofinanciranja izvajanja nalog spodbujanja regionalnega
razvoja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postavka je bila realizirana v okviru ciljev.

15041119 Koordinacija regijskih projektov

6.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Vlogo koordinatorja regijskih projektov za Mestno občino Novo mesto opravlja Razvojni center
Novo mesto. V okviru nalog koordinator pripravlja in koordinira medregijske in regijske projekte.
Medregijski projekti, ki so se izvajali v letu 2018 so bili S kolesom ob Savi in Krki (Sava - Krka
bike), Regionalne Celotne prometne strategije, Širokopasovna omrežje Dolenjske, SRIP
Mobilnost - Projekt EDISON in Hidrološko-hidravlična študija za pripravo celovitih ukrepov
poplavne varnosti v porečju Krke in priprava projektnih rešitev za izvedbo ukrepov poplavne
varnosti OPVO Kostanjevica na Krki
Regijski projekti, ki so se izvajali v letu 2018 so bili Kanalizacijski sistemi v regiji JV Slovenija,
Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin, Kolesarska
poveza »Do Kolpe skozi Kočevski rog in Gorjance«, Evropa za državljane in Informacijska točka
Europe Direct Novo mesto.

65

Zaključni račun proračuna MO Novo mesto za leto 2018

15041120 Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije

5.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

MONM skupaj z nekaj večjimi občinami JV Slovenije finančno podpira zagon projekta Center
razvoja, raziskav in inovacij Jugovzhodne Slovenije (CRRI), ki je v letu 2017 začel s polnim
delovanjem. Ustanovljen je bil kot samostojna enota Razvojnega centra Novo mesto, z
namenom povezovanja institucij znanja, gospodarstva, srednješolskih izobraževalnih institucij
ter institucij, ki skrbijo za razvoj regije.
Center uresničuje poslanstvo nudenja podpore malim in srednjim podjetjem, da se lažje
prilagajajo novim razmeram in z robotizacijo ter avtomatizacijo postanejo konkurenčna in
sposobna prodajati na najzahtevnejši trgih. Na začetku bo usmerjen predvsem na področje
industrijske robotike s poslanstvom prispevati k razvoju regije JV Slovenija s spodbujanjem
uvajanja industrijskih robotov v podjetja. Z leti pa bo industrijski robotiki dodajal še druge
vsebine s strokovnih področij, za katera se bo skupaj z deležniki ugotovilo, da imajo visok
potencial in podporo. Cilji projekta so dvig obsega, relevantnosti in kvalitete raziskovalnega dela
na izobraževalnih institucijah v JV Sloveniji, prenos znanja v gospodarstvo, vzpostavitev
celovitega inovacijskega sistema v JV Sloveniji in hkrati vzpostavitev celovitega podpornega
okolja za spodbujanje podjetništva med mladimi.
MO Novo mesto je v letu 2018 sofinancirala projekt CRRI na podlagi krovnega partnerskega
sporazuma in Programa dela s finančnim načrtom za leto 2018. CRRI je pomemben
povezovalni projekt z namenom povečevanja inovativnosti in tehnološke razvitosti JV Slovenije
na osnovi raziskovalnega dela ter priložnost za pridobitev novih kompetenc, ki bodo prispevale
k skupnim prizadevanjem, da bi bila JV Slovenija tudi v prihodnje regija odličnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

4016 OBČINSKA UPRAVA – TURIZEM
16047304 Projekti na področju turizma

13 7 .5 1 3 €
12.483 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu postavke se je financirala izvedba javnega poziva za sofinanciranje aktivnosti
turističnih ponudnikov v sklopu tekočih transferov.
Delovanje regijske destinacijske organizacije (RDO) je MONM podprla prek programov na
področju turizma, ki jih izvaja Zavod Novo mesto v sklopu projekta razvoja in promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.

16047312 Zavod Novo mesto - turizem

82.514 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Leta 2016 ustanovljeni Zavod Novo mesto ima nalogo trajno razvijati področje turizma.
Postavko bremenijo programi na področju turizma, ki jih Zavod Novo mesto izvaja preko razvoja
turistične destinacije in s tem povezanih turističnih programov in produktov, organizacije
prireditev, promocijskih aktivnosti in aktivnosti podpore turističnemu sektorju v MONM.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na področju turizma so potekale naslednje aktivnosti:
- produkcija informativno - promocijskega materiala,
- usklajevanje in sodelovanje s Turistično informacijskim centrom Novo mesto,
- vodenje in obdelovanje statističnih podatkov o turistih in njihovih prenočitvah v MONM,
- urejanje spletne strani www.visitnovomesto.si
- urednikovanje turističnih vsebin na FB visitnovomesto,
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-

sodelovanje s predstavniki turističnih organizacij v regiji in državi (STO, Makro in vodilne
destinacije, MGRT, RDO TZS, TZDBK)
sodelovanje s turističnimi subjekti na območju MONM in širše,
sodelovanje z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami, domačimi, tujimi in
mednarodnimi združenji, organizacijami in ustanovami,
koordinacija in sodelovanje pri izvedbi študijskih programov za domače in tuje tour
operaterje, novinarje, fotografe ipd,
koordinacija in izvajanje sejemskih nastopov, in drugih predstavitev MONM doma in v tujini,
sodelovanje pri obravnavi in sprejemanju zakonodaje s področja turizma,
sodelovanje v razvojnih projektih (CLLD, Interreg…),
priprava in izvedba dogodkov.

16047313 Turistično informacijski center

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Dejavnost TIC-a obsega:
- informiranje turistov in drugih obiskovalcev,
- zbirati podatke za potrebe informiranja obiskovalcev,
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev,
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo
- prodajo lokalnih turističnih spominkov in uradnih spominkov STO,
- vodenje dnevne evidence obiskov v TIC-u,
- organiziranje in vodenje vodniške službe,
- distribuiranje promocijskih materialov
- prodajo vstopnic za dogodke javnih zavodov Mestne občine Novo mesto,
- vpisovanje dogodkov v koledar dogodkov namenjenih turizmu,
- oddaja koles v času poletnega obratovalnega časa,
- sodelovanje s turističnimi subjekti na območju MO Novo mesto in širše,
- sodelovanje s predstavniki turističnih organizacij v regiji in državi,
- povezovanje turističnih ponudnikov v MO Novo mesto in vključevanje v druge turistične
produkte,
- trženje celovite turistične ponudbe Mestne občine Novo mesto (izvajanje študijskih tur za tour
operaterje, novinarje, fotografe, zagotavljanje informatorja na turističnih sejmih)
- sodelovanje pri oblikovanju turistično informacijskih materialov.
Dejavnost izvaja izbrani koncesionar Kompas Novo mesto d.o.o., ki je bil po ukinitvi Zavoda za
turizem Novo mesto v letu 2016 izbran na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto in
istoimenskega odloka o podelitvi koncesije. Izvaja se v obliki pogodbenega javno-zasebnega
partnerstva za obdobje petih let. Vložek Mestne občine Novo mesto znaša največ 33.000 eur
letno (ddv je vključen). Koncesijska dejavnost se izvaja v strogem mestnem jedru.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Doseženi cilji so skladni s koncesijsko pogodbo.

16047314 Mestna kartica

9.272 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za poravnavo storitev svetovanja in strokovne pomoči pri izvedbi
postopka oddaje skupnega javnega naročila za izvajanje storitve »Mestna kartica«.

2316047313 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu

244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina načrtuje urediti parkirišča za avtodome in osebna vozila na lokaciji športnorekreacijskega parka Portoval.
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Investicija bo obsegala ureditev postajališča za avtodome (6 pakirnih mest, eno oskrbovalno
mesto, pripadajoča urbana oprema) z namenom povečanja števila obiskovalcev/turistov, saj bo
občina s tem nudila urejeno storitev parkiranja s kakovostno oskrbo. V preostalem delu znotraj
cestne zanke se predvidi oz. uredi parkirišče za osebna vozila, kar bo prispevalo k ureditvi
stihijskega parkiranja v času vadb in prireditev. Sredstva na PP so bila porabljena za izdelavo
geodetskega načrta. PGD/PZI je že izdelan.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2018 je bilo uspešno pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev parkirišč za avtodome
in osebna vozila.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka je vezana na NRP OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna
vozila v Portovalu.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA
2. 7 59 .7 6 5 €

18061013 Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin

79.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja z nepremičninami v lasti Mestne občine
Novo mesto, za plačilo stroškov geodetskih in notarskih storitev, izdelave cenitev in izvedenskih
mnenj, davčnih obveznosti, taks in ostalih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami na trgu.

2317062002 Vzdrževanje nepremičnin

8.424 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje nepremičnin v lasti Mestne občine
Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami na trgu.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-17-10129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin
Sredstva so bila porabljena za rušitev dela objekta na nepremičnini katastrska občina 1456
Novo mesto, parceli 458. Rušitev se je izvedla na podlagi ureditvene odločbe prisojnega
inšpektorata.

2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

856 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva predvsem za
pripravo strokovnih podlag in izdelavo programov opremljanja, oziroma sprememb in dopolnitev
veljavnih programov opremljanja in odlokov, ki so osnova za odmero komunalnega prispevka.
Sredstva na navedeni postavki niso bila realizirana, ker država ni sprejela napovedanih
podzakonskih predpisov s področja izdelave programov opremljanja v skladu z novo
zakonodajo. Sredstva na navedeni postavki so bila porabljena za izplačilo zneska, ki si ga je
MONM po Pogodbi o opremljanju za kanalizacijsko omrežje na območju UE NM-23 j Sveti Rok,
št. 354-110/2012, z dne 5.11.2012, zadržala kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.
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Program opremljanja zemljišč na območju OPPN Šipčev hrib pa zaradi neizkazanega interesa
investitorjev za sklenitve pogodbe o sofinanciranju komunalne opreme z MONM v letu 2018 ni
bil posredovan v drugo obravnavo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljenega cilja ni bilo mogoče realizirati, ker država v letu 2018 ni sprejela napovedanih
podzakonskih predpisov s področja izdelave programov opremljanja in odmere komunalnega
prispevka v skladu z novo zakonodajo.
Sprejet je bil le Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s
posameznimi vrstami komunalne opreme (Ur.l. RS, št. 66/18), ki določa podlage za odmero
komunalnega prispevka, ki jih uporablja občina, če v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega
prostorskega načrta ne sprejme podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje celotne občine. Naveden pravilnik ne velja za našo občino, saj
ima MONM sprejete podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na podlagi sprejetega OPN za območje cele občine
"Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu in odmeri komunalnega
prispevka«, ki je bila s strani Ministrstva za okolje in prostor posredovana občinam v pripombe
konec avgusta 2018, še ni bila sprejeta in objavljena v Uradnem listu RS. Iz navedenih razlogov
Mestna občina Novo mesto za pripravo novih odlokov in programov opremljanja ni imela pravne
podlage.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP, posredno pa je z njimi povezana, saj gre za
investicije v komunalno opremljanje zemljišč, ki se izvajajo ali pa so že bile izvedene, za katere
se s programi opremljanja določi, kolikšen del investicije se prenaša na zavezance za plačilo
komunalnega prispevka in glede na to določi tudi osnove za odmero komunalnega prispevka.

2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic
811.442 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za nakup nepremičnin, ki niso bile uvrščene v posamezne
investicije, pa je bila na njih predvidena gradnja gospodarske javne infrastrukture, za nakup
nepremičnin, na katerih smo uveljavljali predkupno pravico v skladu z veljavnimi predpisi, nakup
strateških nepremičnin in nakupu nepremičnin, na katerih je že zgrajena gospodarska javna
infrastruktura (neurejena premoženjsko pravna razmerja iz preteklosti).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami na trgu.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

NRP OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic.
Sredstva so bila porabljena predvsem za nakup nepremičnin, na katerih je načrtovana gradnja
oziroma je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura. Kupili smo tudi nepremičnine s
stavbami na naslovu Germova ulica 2, 4 in 6 (t.i. Dolenjski list) ter del poslovnega prostora v
stavbi št. 2131 katastrska občina 1483 Kandija (ob OŠ Grm) za potrebe šole.

2317062008 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
1.755.753 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt je bil uspešno zaključen. Pridobljena so bila evropska sredstva v višini 1.350.727,31
EUR.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada

2317062020 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava cesta 4
6.954 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izdelana je bila hidrološka študija, trenutno pa je v izdelavi projektna dokumentacija DGD in PZI
ter odkupi zemljišč. V primeru uspešne pridobitve zemljišč bomo pristopili k izvedbi v leti 2019.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - Cesta 4

2317062021 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 1.
faza
2.327 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt 1. faze je zaključen. Trenutno potekajo pogovori glede odkupov zemljišč ter priprava
projektne dokumentacije za 2. fazo. Po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč ter projektne
dokumentacije se pristopi k izvedbi 2. faze.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici

2317062027 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1

59.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2018 je bila na pobudo investitorja stanovanjske pozidave na območju OPPN Bučna vasvzhod/1 sklenjena pogodba o opremljanju zemljišč zaradi gradnje stanovanjskih objektov na
ureditvenih enoah A1 in A2. Z navedeno pogodbo se je investitor zavezal pridobiti določena
zemljišča pod načrtovano cesto in izvesti 1. fazo komunalne opreme, del potrebnih zemljišč za
gradnjo ceste v skupni površini cca.1.952 m2 pa se je zavezala pridobiti občina. Pridobitev
zemljišč za gradnjo komunalne opreme v okviru te proračunske postavke in sodelovanje med
MONM in investitorjem pri komunalnem opremljanju zemljišč omogoča začetek stanovanjske
pozidave v skladu z določili OPPN Bučna vas - vzhod/1 (Uradni list RS, št. 101/09) na
navedenem območju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljen cilj v letu 2018 je bil dosežen s sprejetjem Programa opremljanja oziroma Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Bučna vas - vzhod/1
(DUL, št. 6/18) in s sklenitvijo pogodbe o opremljanju z zainteresiranim investitorjem za izvedbo
1. faze komunalne opreme v povezavi z načrtovano stanovanjsko pozidavo na navedenem
območju v skladu z določili OPPN Bučna vas - vzhod/1 (Uradni list RS, št. 101/09). S sklenitvijo
pogodbe o opremljanju je investitorju omogočeno, da bo na navedenem območju sočasno z
gradnjo komunalne opreme lahko izvajal tudi stanovanjsko pozidavo.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vasvzhod/1.
Gre za izvajanje komunalne opreme po določilih OPPN Bučna vas-vzhod/1 v sodelovanju med
zainteresiranim investitorjem in občino po s tem namenom sklenjeni pogodbi o opremljanju. S
proračunom MONM in z NRP se zagotavljajo potrebna sredstva za prevzete odkupe zemljišč po
sklenjeni pogodbi o opremljanju.
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2317062028 Izvedba OPN Mrzla dolina - zahod in OPN Brod - Drage
34.293 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V okviru te proračunske postavke se izvajajo aktivnosti v zvezi s komunalnim opremljanjem
zemljišč na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod Drage. Pri tem se 1. faza
komunalnega opremljanja zemljišč po Odloku o OPPN Mrzla dolina-zahod po sklenjeni pogodbi
o opremljanju izvaja s strani investitorja prvih dveh blokov na območju OPPN Mrzla dolinazahod, pri čemer je za prva dva bloka z OPPN Mrzla dolina-zahod v 1. fazi dopuščena ureditev
začasnega dostopa in priključitev objektov na obstoječo mešano kanalizacijsko omrežje.
MONM je s sklenitvijo pogodbe o opremljanju prevzela odkupe določenih zemljišč za gradnjo
ceste in koordinacijo med investitorjema obeh OPPN v zvezi z izvedbo končne skupne
načrtovane komunalne opreme za OPPN Brod Drage in OPPN Mrzla dolina-zahod. To
predstavlja skupna dostopna cesta 1A z izvedbo zavijalnega pasu na ulici na Brodu in
rekonstrukcija obstoječe mešane kanalizacijo po ulici na Brodu, ki jo je potrebno nadomestiti z
izvedbo kanalizacije v ločenem sistemu in izpustom meteornih voda v reko Krko. V letu 2018 je
bila med MONM in investitorjem zaradi etapne predaje 1. faze komunalne opreme in
spremembe investitorstva sklenjena uskladitvena pogodba, s katero je bilo urejeno tudi
zavarovanje obveznosti investitorja prvih dveh blokov pri sofinanciranju končne komunalne
opreme zemljišč, občina pa se je zavezala izvesti rekonstrukcijo kanalizacije na Brodu v roku
petih let po sklenitvi uskladitvene pogodbe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Z izvedenimi aktivnostmi je občina investitorju omogočila izgradnjo prvih dveh blokov na
območju OPPN Mrza dolina-zahod in od investitorja prevzela zgrajeno 1. etapo 1. faze
komunalne opreme in igrišče, kar je bilo pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za prvo
zgrajeni objekt. Nerealizirana je ostala predaja preostalega dela 1. faze komunalne opreme, ki
je bila predvidena do konca leta 2018. Pomembno je tudi, da je občina z investitorjem
pogodbeno uredila zavarovanje njegovih obveznosti pri sofinanciranju končne komunalne
opreme zemljišč, ki odpadejo na zgrajena dva bloka.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na proračunsko postavko: Izvedba OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage.
NRP OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO
18061002 Upravljanje s stanovanji

20 8 .3 1 3 €
35.645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja stanovanj v lasti Mestne
občine Novo mesto, in sicer za plačilo obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja v
večstanovanjskih stavbah, prispevkov v rezervni sklad, stroškov izvajanja rednih vzdrževalnih in
obnovitvenih del, nujnih intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za izvajanje rednih
pregledov in servisov na skupnih delih in napravah večstanovanjskih stavb, sorazmernih
deležev za vzdrževanje in obnovo skupnih delov večstanovanjskih stavb, obratovalnih stroškov
za nezasedena stanovanja, plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne
odgovornosti lastnika stanovanj (Stanovanjski zakon) in druge nepredvidene stroške.
Izvedli smo javni razpis za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim
investitorjem na območju Mestne občine Novo mesto, na katerega se je prijavilo 12 prijaviteljev,
subvencijo pa je prejelo 8 prijaviteljev.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami.

2318061008 Glavni trg - ureditev stanovanj

54.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izdelana projektna dokumentacija DGD in oddani vlogi za pridobitev gradbenih dovoljenj. V teku
izdelava projektne dokumentacije PZI in postopek izdaje gradbenih dovoljenj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicija se v okviru danih pogojev uspešno izvaja.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

2318061009 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a
118.356 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Izvedena je bila celovita energetska sanacija stanovanjskega objekta Kočevarjeva 10a. Izvedla
se je toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija stropa ravnega podstrešja, toplotna izolacija
stropa proti neogrevani kleti, vgradnja termostatskih ventilov, sanacija razsvetljave v skupnih
prostorih in menjava kritine.
Projekt je sofinanciran preko mehanizma CTN za pripravo operacij energetske prenove
večstanovanjskih stavb v 100% javni lasti v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014 – 2020 - prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske
učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« specifičnega cilja 4.1.2
»Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih«.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-17-0119 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a.

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA
64 . 41 0 €

19062001 Operativni stroški priprave razvojnih projektov na področju
prostorskega razvoja (stara PP)
50.338 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za:
- izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Gabrje za potrebe ureditve
Avtobusnega postajališča in centra
naselja,
- izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo
mesto,
- izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarska
cona Na Brezovici,
- izdelavo Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030,
- izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD OPN 4),
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- izdelavo DIIP za regionalno kolesarsko povezavo NM-Šmarješke Toplice-Škocjan in NMStraža - Dolenjske Toplice,
- izdelavo idejne zasnove za regionalno kolesarsko povezavo NM-Šmarješke Toplice-Škocjan,
- izdelavo idejne zasnove za regionalno kolesarsko povezavo NM-Straža - Dolenjske Toplice,
- izdelavo idejne zasnove za regionalno kolesarsko povezavo Trebnje - NM z navezavo na
Mirno Peč,
- izdelavo idejne zasnove oziroma tehnične preveritve možnosti izvedbe dodatne ceste znotraj
območja PIC Cikava,
- storitve pri projektu prenova javnih mestnih površin mestnega jedra NM v fazi projektiranja,
- izdelavo strokovnega mnenja glede izvedljivosti dveh dodatnih krakov za zavijanje z
regionalne ceste R2-442/0222 (na območju
priključkov K3 in K4) za potrebe dokončanja predloga SD OPPN GC na Brezovici.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi, razen dokončanja priprave sprememb in dopolnitev OPN, ki se
je upočasnila zaradi novih nalog, ki jih občinam nalagata nova, s 1.6.2018 uveljavljena Zakon o
urejanju prostora in Gradbeni zakon.

19062002 Operativni stroški Prostorsko informacijskega sistema

2.407 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na PP so bila porabljena za:
- pridobitev in pripravo video posnetkov in panoramskih fotografij državnih cest na območju
MONM za objavo v pregledovalniku PISO,
- pripravo podatkov in vzpostavitev tematskega sklopa zemljiško katastrskega arhiva (ZKPARHIV) in vključitev v pregledovalnik PISO,
- reambulacijo geodetskega načrta z izdajo novega certifikata in vklopom zadnjega stanja
zemljiško katastrskega prikaza( ZKP), za potrebe priprave SD OPPN GC Brezovica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Realizacija projektov, ki so bili financirani iz navedene postavke,
je bili uspešna.

2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov

11.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Na področju stanovanjskega reševanja Romov še naprej pomagamo romskim družinam, da si z
s pomočjo MONM na materialen in organizacijski način urejajo bivanjske razmere. Prioriteto
imajo družine pri katerih je stanje kritično predvsem z dostavo bivalnih kontejnerjev, ki jih
pridobivajo na način, da odplačujejo mesečno uporabnino med 30 in 50 EUR, ki je lahko oblika
dolgoročnega odkupa. Poleg tega smo iz proračunske postavke financirali delo Francija Keka,
kateri je tudi v letu 2018 uspešno povezoval MONM in državne organe, ki so direktno ali
posredno vezani na reševanje romske problematike, pa je premalo poznajo, da bi se le ta
reševala hitreje in uspešnejše. Pomemben prispevek g. Keka je bil pri izgradnji "trafo" postaje v
naseljih Brezje-Žabjak, ki je bila pogoj za nadaljevanje elektrifikacije naselja in povezovanje pri
investicijskih projektih izgradnje novega večnamenskega centra v Brezju v letu 2018 in urejanje
naselja Žabjak v letu 2019. Naročilnica , ki je osnova za izplačevanje mesečnih brutto zneskov v
višini 600 Eur je tudi v letu 2018 priporočilo Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti v
MONM, ki je v poročilo dela g. Francija Keka prepoznal kot velik prispevek pri reševanju RP. V
letu 2018 smo financirali material in orodja za opravljanje del v splošno korist, ki so se izkazala
kot izjemen prispevek k socializaciji, uvajanju delovnih navad Romov in urejanju romskih naselij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Leto 2018 se lahko šteje na romski problematiki in urejanju romskih naselij kot najbolj uspešno
doslej, saj smo sprejeli prostorske akte, ki so pogoj za urejanje naselja Žabjak, ki bo potekalo v
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letu 2019. Poleg tega je bil zgrajen in večnamenski center v Brezju, ki bo veliko prispeval k
izobraževanju in socializaciji Romov.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE
1. 1 61 .3 9 6 €

20022001 Dejavnost CZ

10.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Skladno z novo zakonodajo smo ažurirali dokumente s področja zaščite in reševanja, urejali
evidence pripadnikov civilne zaščite, jih opremljali in usposabljali na Igu pri Ljubljani.
Udeleževali smo se vseh sej z Upravo za zaščito in reševanje, kot drugih sej nevladnih
organizacij in gasilskih društev. Večjih naravnih nesreč v preteklem letu nismo beležili, smo pa
imeli večje število manjših naravnih vdorov zemlje, manjših zdrsov zemlje in plazov ter drugih
kraških pojavov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v planu in programu dela za leto 2018 so v celiti realizirani.

20022002 Nakup opreme

5.212 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za refundacijo osebnih dohodkov pripadnikov enot za zaščito in
reševanje za čas usposabljanja in sodelovanja na intervencijah. Organizirali smo tradicionalno
vajo »rešujmo življenja skupaj - 2018«, na kateri je sodelovalo okrog 85 članov različnih
reševalnih enot iz vrst kinologov, jamarjev, gasilcev, potapljačev, tudi nekaj reševalcev iz
sosednjih republik. Na različnih izobraževanjih smo usposobili 130 pripadnikov sil za zaščito in
reševanje in pripadnikov gasilskih enot. Za preventivo smo po krajevnih skupnostih in požarnih
okoliših nabavili hidrantne omarice za hidrante, nekaj oblek, drobno opremo za civilno zaščito
ter gasilske enote in drugo reševalno opremo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v planu in programu dela za leto 2018 so v celoti realizirani.

20022003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč

10.456 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Skladno odločbi o odpravi pomanjkljivosti smo opravili servis filtrov in njihovo zamenjavo v
zaklonišču na Jerebovi ulici ter popravili vhod v zaklonišče Kovinar v Bršljinu. Druga sredstva
smo namenili za vzdrževanje opreme in tekoče stroške v zakloniščih, kot so računi za elektriko
in vodo. Ni nam uspelo sanirati vdora meteorne vode v zaklonišče na Jerebovi od strani
knjižnice, kar smo si zadali za leto 2019.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v planu in programu dela za leto 2018 so bili delno realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke.

20032003 Požarna taksa

115.298 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Požarno takso odvajajo zavarovalnice od vseh oblik požarnih zavarovanj, ki ga zavarovanec
plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti.
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Sredstva zbira sklad Vlade Republike Slovenije, ki ima svoj Odbor za požarni sklad in ki ta
sredstva deli po ustaljenem kriteriju občinam za izvajanje požarnega varstva. Na MO Novo
mesto je župan imenoval Odbor za požarno takso, ki nakazana sredstva razdeli na Gasilsko
reševalni center in občinska gasilska društva. Ker so sredstva namenska se morajo v skladu z
zakonodajo uporabljati le za nabavo reševalne opreme in gasilskih vozil. Za leto 2018 so bila
sredstva večinoma nakazana v tekočem letu, del sredstev pa je prenesen v leto 2019 in
nakazana v začetku leta s strani Mestne občine Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v planu in programu dela za leto 2018 so realizirani.

20032004 Dejavnost zveze

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena predvsem za delovanje gasilske zveze in kritje materialnih
stroškov, stroškov zaposlene delavke, za organizacijo in izvedbo tekmovanj in usposabljanj,
delovanje komisij gasilske zveze (mladinska, članice, člani in veterani) srečanju starejših gasilk
in veteranov ter drugih aktivnosti na lokalnem in državnem nivoju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v planu in programu dela za leto 2018 so realizirani.

20032005 Dejavnost društev

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Proračunska sredstva smo porabili za izobraževanja in usposabljanja na katerih je sodelovalo
122 gasilcev. V skladu s planom nabave vozil smo sofinancirali nakup gasilskega vozila za PGD
Ratež za kombi, PGD Stopiče za gasilsko cisterno in PGD Šmihel/NM za gasilsko vozilo za
gozdne požare. Organizirali smo in izvedli nešteto gasilskih tekmovanj (pionirsko, mladinsko,
članice in člani, Avtorally ter veteranska tekmovanja, spajanje sesalnega voda in druga), enako
smo pripravili trinajsto tradicionalno srečanje starejših gasilk in gasilcev v Brusnicah na katerem
je sodelovalo okrog štiristo veterank in veteranov. Poleg tega smo za mladino organizirali
mladinski gasilski kviz in orientacijo ter nešteto drugih aktivnosti od intervencij do odpravljanja
posledic nesreč in preventivnih dejavnosti na šolah in vrtcih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v planu in programu dela za leto 2018 so v celoti realizirani.

20032007 GRC - Gasilsko reševalni center Novo mesto

925.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena plačam in materialnim stroškom za javni zavod GRC Novo mesto.
Opravljeni so bili manjši posegi na avto lestvah. Potrebno je narediti še servis, kar znaša okrog
devetdeset tisoč evrov. Nabavljena je bila osebna in skupna zaščitna oprema. Zaradi
sprememb zakonodaje na področju plač v javnem sektorju je bilo potrebno zagotoviti dodatna
sredstva za plače poklicnih gasilcev, oz. poračuna plač. Za nabavo nujno potrebnega vozila za
nevarne snovi so dodatna sredstva zbirali s prejetimi donacijami in sponzorstvom gospodarskih
subjektov na področju, ki ga pokriva JZ GRC Novo mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v planu in programu dela za leto 2018 so realizirani.
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2320032006 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito
17.849 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za delno poravnavo računa nabave logističnega vozila in vozila
GVM Renault Trafik, servis hidravličnih reševalnih škarij ter druge reševalne opreme,
preureditev prostora za vzdrževanje gasilnih aparatov, servis dihalnih aparatov (IDA) in nabavo
nekaj zaščitnih oblek in opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v planu in programu dela za leto 2018 so v celoti realizirani.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0024 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito.
Za PGD Ratež smo nabavili intervencijsko opremo za novo gasilsko vozilo GVV-1.
Sredstva iz postavke za GRC so namenjena za poplačalo poveljniškega vozila in gasilskega
vozila za prevoz moštva ter servis hidravličnih reševalnih škarij in druge reševalne opreme. Del
sredstev je bil namenjen preureditvi prostora za servis dihalnih aparatov ter nabavo zaščitnih
oblek in osebne opreme.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
2311052014 Energetsko upravljanje

1. 2 46 .7 0 4 €
2.456 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne
občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa
k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko Republike
Slovenije.
Sredstva so bile porabljena za najem licenčne programske opreme za izvajanje energetskega
knjigovodstva v Mestni občini Novo mesto, za izvedbo novelacije Lokalnega energetskega
koncepta in za izvedbo menjave tarifnega obračuna električne energije triindvajsetih merilnih
mest javne razsvetljave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru postavke se financira izvajanje nalog s področja energetike. Predvideni cilji, določeni v
sprejetem Lokalnem energetskem konceptu in skladni z zakonodajo, so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-13-0001 Energetsko upravljanje.

2311052029 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

21.745 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za izdelavo dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije,
čistilne naprave, vodohrama in rekonstrukcije vodovoda v naseljih Gornje in Dolnje Karteljevo
ter za pridobivanje zemljišč oziroma služnosti na zemljiščih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-14-0047 Kanalizacija ČN Karteljevo.
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2311052030 Kanalizacija in vodovod Potov vrh

100.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Investicija se je izvajala fazno v letih 2016, 2017 in 2018 in je obsegala izgradnjo: 1600 m
kanalizacijskega omrežja, 1400 m vodovodnega omrežja, 3 črpališča, 840 m tlačnega voda.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicija je zaključena. V letu 2018 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh

2311052031 Kanalizacija Jama

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Projekt obsega izgradnjo kanalizacije v naselju Jama in Gorenje in Dolenje Lakovnice ter
izvedba elektroenergetskega priključka za napajanje črpališče v Stranski vasi z obnovo
obstoječe ceste. V letu 2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v
naselju Jama, Gorenje in Dolenje Lakovnice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V letu 2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izgradnja v letu 2019.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-160101 Kanalizacija Jama

2311052050 Projekti EBRD - ELENA

83.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Mestna občina Novo mesto je vodilni partner konzorcija Mestne občine Novo mesto, Mestne
občine Kranj in Mestne občine Celje. Konzorcij je pridobil sredstva za namen tehnične pomoči v
okviru programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju
EBRD). 90% neto vrednosti sofinancira EBRD.
V sklopu projekta se je za potrebe Mestne občine Novo mesto sofinancirala tehnična pomoč
sledečih projektov:
- MONM, MOC, MOK - Krovni svetovalec - koordinacija z EBRD
- MONM, MOC, MOK - Krovni svetovalec - pravna pomoč, prevajanje
- MONM - Projektni manager
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V okviru postavke se skupaj z EBRD sofinancira izdelava projektne, investicijske in druge
dokumentacije, potrebne za izvedbo investicij po modelu javno-zasebno partnerstvo. Zastavljeni
cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA.

2311052053 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne
občine Novo mesto
1.010.282 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V letu 2017 je bila izvedena energetska sanacija javnih stavb v občinski lasti po modelu javnozasebnega partnerstva, preko katerega zasebni partner so-investira v energetsko sanacijo
objekta in garantira minimalni nivo prihrankov, javni partner pa ga skozi te prihranke poplača.
Po poteku pogodbenega obdobja so prihranki pri stroških za energijo v celoti občinski. Partner v
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času trajanja koncesije zagotavlja tudi upravljanje ter vzdrževanje novo vgrajenih energetskih
naprav in sistemov.
Celovita energetska sanacija se je izvedla na OŠ Otočec in Dragotin Kette, OŠ in VVE
Brusnice, POŠ Birčna vas, Dolž in Podgrad, VVE Rdeča kapica in Labod. Občina je s projektom
energetske sanacije kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb
v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih
skladov. Na razpisu je bila uspešna. Zaradi težav s programsko opremo EMA, preko katere se
pripravi zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev, smo kohezijska sredstva prejeli v
proračunskem letu 2018. Posledično smo ta del sredstev plačali koncesionarju v letu 2018.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Investicijski del projekta je v celoti zaključen. Izvaja se drugi del koncesijske pogodbe, to je
zagotavljanje prihrankov, upravljanje in vzdrževanje vgrajene opreme. Zastavljeni cilji so bili
doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne
občine Novo mesto.

2311056003 Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka
13.993 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje sistema za avtomatizirano izposojo mestnih koles
GONm.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

cilji so bili doseženi
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Projekt ima navezavo na NRP OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje
kakovosti zraka.

2321000001 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov

11.677 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V sklopu dela je oddelek skrbel tudi za urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov v sklopu
katerega se je izdelal 1. del projektne dokumentacija (IDZ) za ureditev pešaško-kolesarske poti
Portoval ter dokumentacija IDZ/PZI za ureditev javne razsvetljave Župančičevega sprehajališča.
V sklopu postavke Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov se je izdelal tudi Hidrološki
elaborat za ureditev poti ob Težki vodi.
Izvajana je bila GJS Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno – izstopnimi mesti na plovbnem
območju reke Krke, ki temelji na Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Krki (Ur.l., št
45/2014). V letu 2018 so bile postavljene označevalne table potrebne za določitev vstopnoizstopnih mest, pristanišč in za določanje plovbnega območja. Na podlagi inšpekcijskega
pregleda in sklepa smo zaprli za uporabo pristanišče v Irči vasi in začeli s postopki prenove in
ustreznega certificiranja objekta.
Izvlečen je bil potopljen čoln v pristanišču Kandija, vstopno izstopna točka Pugljeva ulica pa je
bila začasno odstranjena zaradi rekonstrukcijskih del Pugljeve ulice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izdelava 2. faze projektne dokumentacije za ureditev pešaško-kolesarske poti v Portovalu je bila
prestavljena do pridobitve služnosti ali lastništva večinskega deleža zemljišč. Ostali cilji so bili
doseženi.
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navezava na NRP: OB085-17-0136.
Načrtovana je bila izvedba izgradnje JR v 2. delu Župančičevega sprehajališča.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
22016001 Projekti KS

3 42 . 64 8 €
198.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programov krajevnih skupnosti. Za sredstva so lahko
krajevne skupnosti kandidirale preko razpisa za programe krajevnih skupnosti. Pogoj za
pridobitev sredstev oziroma za sofinanciranje posameznih programov po krajevnih skupnostih
pa je bila zagotovitev lastnih finančnih sredstev za posamezni program.
Na poziv se je prijavilo 20 krajevnih skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - Projekti KS.

22018000 Delovanje ožjih delov občin

87.221 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Zneski nadomestil se izplačujejo mesečno na tekoče račune predsednikov, podpredsednikov,
tajnikov ali blagajnikov za njihovo delo v KS. V znesku so upoštevani tudi prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca in prispevek za zdravstveno
zavarovanje v breme delodajalca
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka nima navezave na NRP.

2305082025 Zadružni dom Uršna Sela

56.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva na postavki so porabljena za zaključek obnove 1. faze zadružnega doma v Uršnih
selih, ki se je pričela v letu 2017.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi v okviru proračunske postavke.
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS
22018002 Redno delovanje KS Birčna vas

3 9. 7 79 €
10.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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,
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električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti,
telefon, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50 % sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049012 Programi LS KS Birčna vas

23.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …). V postavki so
zajeti tudi odhodki iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za krajevne
skupnosti, v katerih so bili izvedeni postopki vračanja oziroma so ostala sredstva od vračanj
fizičnim osebam.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049112 Samoprispevek Birčna vas

5.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
1. izgradnjo vodovoda Vel. Podljuben – Stari Ljuben,
2. izvedbo javne razsvetljave Vel. Podljuben,
3. preplastitev asfaltnih cest skozi naselje Vel. Podljuben 1600 m2,
4. izvedbo javne razsvetljave Birčna vas – Ruperč Vrh,
5. asfaltiranje ceste Birčna vas – Petane 1400 m,
6. asfaltiranje vaških ulic v Stranski vasi 800 m, na jami 600 m,
7. asfaltiranje ceste Birčna vas – Padež,
8. asfaltiranje in rekonstrukcija ceste Lakovnice – Cerovec,
9. izgradnjo gasilskega doma Lakovnice
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ
22018003 Redno delovanje KS Dolž

13 . 66 4 €
13.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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,
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telefon, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049013 Programi LS KS Dolž

654 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
22018004 Redno delovanje KS Podgrad

30 . 49 4 €
21.223 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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22049014 Programi LS KS Podgrad

9.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE
22018005 Redno delovanje KS Stopiče

17 . 74 2 €
10.965 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049015 Programi LS KS Stopiče

6.777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA
22018006 Redno delovanje KS Uršna sela

44 . 73 3 €
11.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
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krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049016 Programi LS KS Uršna sela

10.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049116 Samoprispevek Uršna sela

22.671 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
1. rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti,
2. izgradnja javne razsvetljave,
3. izgradnja vodovoda Novi Ljuben – Ljuben,
4. adaptacija prostorov v zadružnem domu in bivši šoli,
5. rekonstrukcija objektov, namenjenih kulturni dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN
22018007 Redno delovanje KS Bršljin

35 . 37 9 €
11.762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
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Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049017 Programi LS KS Bršljin

23.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER
22018008 Redno delovanje KS Center

11 . 16 7 €
6.473 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049018 Programi LS KS Center

4.695 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA
22018009 Redno delovanje KS Drska

12 . 46 6 €
8.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049019 Programi LS KS Drska

4.065 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS
22018010 Redno delovanje KS Gotna vas

12 . 66 3 €
12.241 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
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Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049020 Programi LS KS Gotna vas

423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM
22018011 Redno delovanje KS Kandija Grm

24 . 00 4 €
19.936 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049021 Programi LS KS Kandija Grm

4.067 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
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KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO
22018012 Redno delovanje KS Karteljevo

4. 7 35 €
4.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5013 KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC
22018013 Redno delovanje KS Ločna Mačkovec

13 . 02 6 €
10.398 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
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Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049023 Programi LS KS Ločna Mačkovec

2.628 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC
22018014 Redno delovanje KS Majde Šilc

11 . 89 3 €
10.867 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049024 Programi LS KS Majde Šilc

1.026 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE
22018015 Redno delovanje KS Mestne njive

6. 5 73 €
6.573 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS
22018016 Redno delovanje KS Regrča vas

11 . 57 4 €
10.301 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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22049026 Programi LS KS Regrča vas

1.273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL
22018017 Redno delovanje KS Šmihel

16 . 37 2 €
12.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049027 Programi LS KS Šmihel

3.902 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS
22018018 Redno delovanje KS Žabja vas

26 . 72 5 €
7.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
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krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049028 Programi LS KS Žabja vas

19.315 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE
22018021 Redno delovanje KS Brusnice

15 2 .6 4 2 €
15.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049029 Programi LS KS Brusnice

137.092 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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5022 KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE
22018022 Redno delovanje KS Gabrje

8. 8 18 €
8.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA
22018023 Redno delovanje KS Prečna

33 . 51 2 €
14.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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22049031 Programi LS KS Prečna

18.812 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS
22018024 Redno delovanje KS Bučna vas

28 . 82 1 €
15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049032 Programi LS KS Bučna vas

13.321 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK
22018025 Redno delovanje KS Mali Slatnik

26 . 08 2 €
18.518 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
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krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049033 Programi LS KS Mali Slatnik

7.564 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC
22018026 Redno delovanje KS Otočec

44 . 04 9 €
18.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

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, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški
material in za pokrivanje obveznosti za manjše investicije, v zvezi z izgradnjo, rekonstrukcijo in
sanacijo občinskih cest, izgradnjo komunalne infrastrukture in projekti za komunalno
infrastrukturo, kot so vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Višina sredstev za posamezno
krajevno skupnost je bila določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več
kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca),
oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina
javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek (15 točk - če je uveden) ter enoten kriterij za prostore
KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS
so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.
Sredstva so bila KS nakazana v mesečnih akontacijah do višine 50 % odobrenih sredstev, za
preostalih 50% sredstev pa je KS podala zahtevek za izplačilo, ki je temeljil na izvedenem
projektu v KS.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

22049034 Programi LS KS Otočec

25.282 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V postavki so prikazani odhodki lastnih sredstev krajevne skupnosti, ki jih je krajevna skupnost
pridobila izven proračuna Mestne občine Novo mesto (donacije, najemnine, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
Mestne občine Novo mesto in Občine Straža
22 8 .9 0 9 €
24061001 Inšpektorat - plače in drugi izdatki

175.297 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač zaposlenim na Medobčinskem inšpektoratu in
redarstvu Mestne občine Novo mesto in občine straža – osnovne plače, dodatki in drugi
prejemki ter izplačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje ter ostale obvezne prispevke ter davek na izplačane plače v letu 2018.

24061002 Inšpektorat - materialni stroški

53.611 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Sredstva so bila namenjena za zagotovitev materialnih pogojev za delovanje SOU. Izdatke za
blago in storitve predstavljajo čistilni material in storitve, drugi splošni material in storitve,
uniforme in službena obleka, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve,
goriva za službeno vozilo, vzdrževanje in popravilo vozil, pristojbine in zavarovalne premije za
službeno vozilo, zavarovalne premije za motorna vozila, zavarovalne premije za objekte, druge
najemnine, zakupnine, licenčnine, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Letni cilj postavke je ureditev splošnih in primarnih pogojev za normalno in nemoteno delovanje
SOU. Doseženi so bili vsi cilji v skladu s sprejetim programom dela skupne občinske uprave za
leto 2018. Realizacija odhodkov na postavki je bila 50.89%.
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POSLOVNO POROČILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja
neposrednega uporabnika



























Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 in 9/11)
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-in
40/12-ZUJF
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10,
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)
Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14)
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13)
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelPJ)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP
in 96/15 – ZIPRS1617)
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 , 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A)
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12,
83/12, 86/14 in 90/15
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.
96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718 in 32/17)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I,
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 –
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15)
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15)
Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF)
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. (23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Uradni list RS,
št. 18/91, 57/99-ZDIS in 123/06-ZFO-1)
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 in 128/06-ZJN-2)
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – , 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5,
36/08, 58/09, 64/09,65/09, 20/11, 40/1 2-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J),
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO)
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009, 98/2009, 13/2010,
59/2010,85/2010, 107/2010, 40/2012-ZUJF, 46/2013-ZSPJS-R)
Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 83/10,
89/10, 79/11, 40/12, 46/13),
Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS,
št. 87/97, 9/98, 48/2001)
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Uradni list RS, št.
41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01, 19/01 – odločba US, 39/02, 55/02), in
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Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št.
54/02, 123/08, 44/09, 18/10).
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 118/06, 3/07 – UPB
-1, 52/10, 58/11),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15),
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10), 92/12, 98/12
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99),
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list
RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13),
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99).
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09,
62/10-ZUPJS).
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07,107/10, 87/11, 40/12-UZJF, 63/13),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 90/12),
Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/00, 60/06),
Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št.
57/07, 65/08,99/10),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojo-izobraževalnih programov za otroke s
posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11),
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št.
76/08, 31/10, 5/11);
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS št. 77/07, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13)
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 z dne 8. 11. 2001)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB,
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13,
99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 –
ZZSDT)
Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/98)
Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 26/2014),
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l . RS, št. 42/10)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 –
ZUUJFO)
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10)
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92,
29/95, 44/97 )
Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 23/02 – odl. US
in 110/02 – ZUreP-1)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 –
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11
– odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15).
drugi
predpisi
s
področja
urejanja
prostora
(dostopni
na:
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/zakon_o_prostors
kem_nacrtovanju/
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1)
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Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 –UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 –
ZSKZ-B in 46/14)























Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10)
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15)
Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta
2020 (Uradni list RS, št. 25/11)
Uredbe komisije EU: št. 702/14, 1407/13, 1408/13,
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15)
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB in 58/12)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07,
40/12 – ZUJF in 17/14)
Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – odl. US in
30/13)
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 –
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C)
Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o spremljanju državnih pomoč (Uradni list RS, št. 37/04)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 15/05 in 42/06-ZGD-1)
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 –
ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn)
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,
109/07, 62/10 in 46/13
Stanovanjski zakon SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 –
ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF)
Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme1B)
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)
Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 57/09)
Poleg navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov, predstavljajo
pravno podlago, ki pojasnjuje delovna področja neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki
in
drugi
pravni
akti
MO
Novo
mesto,
objavljeni
na
spletni
strani
http://www.novomesto.si/si/obcina/akti/ .

Dolgoročni cilji in programska izhodišča
Dolgoročni cilji in strateška izhodišča razvoja občine, opredeljena s strani župana Mestne občine
Novo mesto do leta 2020

Dolgoročne cilje in strateške usmeritve ima mestna občina zastavljena v okviru programskega
dokumenta Novo mesto 2020 in sprejetih strategij z izvedbenimi načrti po posameznih
področjih. Na posameznih področjih delovanja lokalne skupnosti je župan opredelil razvojne
smeri Mestne občine Novo mesto za daljše časovno obdobje. Z vsakoletnim sprejemom
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proračuna ima mestna občina postavljene operativne cilje v načrtu razvojnih programov kot
sestavnim delom proračuna za obdobje naslednjih štirih let. V letu 2015 je bilo tako pripravljen
načrt za obdobje 2015 do 2018. Iz navedenih dokumentov izhajajo cilji, ki jih želi mestna občina
s tekočimi aktivnostmi oz. projektnim vodenjem dosegati, in sicer na področjih:
A. Čisto okolje, urejen prostor in turizem
-

Energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije
Izgradnja kakovostnega bivalnega okolja v celotni občini
Arheološki park Marof
Naravni (športno-turistični) park Gorjanci
Prenova talnih površin in pročelij v mestnem jedru
Kolesarske steze, pešpoti in ureditev obrečnega prostora reke Krke
Romska naselja
Varnost in spoštovanje reda
Mobilnost v celi občini MONM
b. Gospodarstvo, podjetništvo, zaposlovanje

-

Izgradnja novih obrtno-podjetniških con
Spodbujanje podjetništva med mladimi
Ustvarjanje novih delovnih mest
Preselitev sedeža ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, v Novo mesto
c. Mladi in starejši, kultura, zdravje in šport

-

Športni objekti
Ljubiteljska kultura in šport
Profesionalna kultura in šport
Mladinski center Novo mesto
Starejši in medgeneracijski dialog
Zdravstvo
d. Vodenje občine, javnih podjetij in zavodov

-

Spodbujanje lokalne samooskrbe
Upravljanje s kapitalskimi naložbami MONM
Strateško upravljanje občinskih javnih zavodov
Krajevne skupnosti – most med občani in občinsko upravo
Sodelovanje z drugimi občinami
Večja učinkovitost občinske uprave
Učinkovitejše pridobivanje evropskih in državnih sredstev
e. Izobraževanje in visoko šolstvo

-

Ustanovitev javne univerze v Novem mestu
Tehnološki park Novo mesto
Do otrok prijazne osnovne šole in vrtci
Vključevanje pripadnikov drugih kultur in narodnosti
f. Infrastruktura

-

Izboljšava vodovoda
Upravljanje obstoječe infrastrukture
Izgradnja dela ''tretje razvojne osi'' v jugovzhodni Sloveniji
Izgradnja manjkajočih delov električnega omrežja do Novega mesta in Bele krajine
Za uresničitev dolgoročnih ciljev je predpogoj uravnotežen prostorski razvoj, kar zagotavlja
sprejet Občinski prostorski načrt z spremembami in dopolnitvami ter urejena komunalna in
cestna infrastruktura, ki se v občini gradi tudi s pomočjo sredstev iz evropskih skladov.
Razvojna usmeritev občine na vseh področjih je razvidna tudi iz vsakoletnih proračunov, ki
finančno razčlenjujejo aktivnosti in projekte tako po letih kot tudi virih financiranj
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Realizacija ciljev v letu 2018 glede na strateška izhodišča in letni
program dela po delovnih področjih MO Novo mesto
KABINET ŽUPANA
Zakonska podlaga
V okviru Kabineta župana se izvršujejo naloge na podlagi Zakona o lokalni skupnosti, Zakona o
javnih financah, Statuta Mestne občine Novo mesto, Odloka o izdaji lokalnega glasila Novo
mesto, Odloka o izdaji Dolenjskega uradnega lista ter drugih podzakonskih aktov, pravilnikov in
poslovnikov, ki jih je sprejel občinski svet. Področje dela zajema: medobčinsko in mednarodno
sodelovanje, odnose z javnostmi in oglaševanje, organizacijo in izvedbo prireditev in
protokolarnih dogodkov, izbor in nakup protokolarnih daril ter področje županovega
pokroviteljstva.
Vsebinska opredelitev nalog
V letu 2018 so v Kabinetu župana realizirane naslednje naloge:
-

organizacijske, koordinacijske, strokovne ter tehnično-administrativne naloge in finančne
zadeve za potrebe kabineta (zbiranje ponudb za različne storitve, priprava naročilnic,
pogodb ter priprava odredb za izplačilo sredstev različnim porabnikom proračunskih
sredstev), kar zajema delo v CADISu,

Število odredb v letu 2018

Število izdanih naročilnic
2018

Število realiziranih
pogodbenih obveznosti in
županovih sklepov

714

140

198

-

priprava odgovorov na svetniška vprašanja,
izvedba štirih javnih razpisov in pozivov za področje rednega dela društev in organizacij, ki
ne morejo kandidirati na drugih občinskih razpisih, za dogodke in prireditve, medobčinsko
in mednarodno sodelovanje ter županovo pokroviteljstvo,

Razpisna področja v letu 2017

Višina razpisanih
sredstev

Število izdanih
odločb

Število
sklenjenih
pogodb

103.000

58

47

in

25.000

29

24

mednarodno

10.000

27

16

30.000

126

-

168.000

111

87

Dogodki
Delovanje drugih
organizacija
Medobčinsko
sodelovanje

in

društev

Županovo pokroviteljstvo
Skupaj

-

organizacija in izvedba slavnostne akademije ob občinskem prazniku: podelitev nagrad in
priznanj za leto 2017 v KC Janeza Trdine, organizacija in izvedba županovega
prednovoletnega sprejema, izvedba tematskega leta (Štukljevo leto 2018), organiziranje in
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soorganiziranje prireditev, proslav ter drugih javnih dogodkov (prireditev, okroglih miz,
razstav, prireditev v počastitev spominskih dnevov in državnih praznikov), sodelovanje
oziroma pomoč pri izvedbi različnih projektov drugih organizatorjev (sodelovanje z ostalimi
oddelki in ustanovami ter zavodi).
-

priprava govorov in uvodnikov za župana in podžupane:
Število napisanih govorov in izhodišč v
2018

Število organiziranih dogodkov MONM v
2018

Prek 100

65

Dogodki – organizacija in sodelovanje
V letu 2018 je kabinet župana izvedel naslednje večje projekte, ki so bili v javnosti zelo
odmevni:
-

koncert Novomeškega simfoničnega orkestra v počastitev slovenskega kulturnega
praznika,
jesensko druženje na spodnjem delu prenovljenega Glavnega trga,
osrednje slovesnosti ob Štukljevem letu.

Prav tako smo organizirali številne protokolarne sprejeme župana z različnimi vsebinami.
Organizirali smo več prireditev. Ostali dogodki v organizaciji MO Novo mesto, ki smo jih
organizirali so:
-

prireditev ob kulturnem prazniku;
prireditev ob občinskem prazniku;
prireditev ob 30. obletnici sodelovanja s partnerskim mestom Langenhagen;
prireditev ob dnevu upora proti okupatorju;
prireditev ob dnevu državnosti in v spomin na dan začetka osamosvojitvene vojne za
samostojno Slovenijo;
prireditev v spomin na ustanovitev Novomeške čete; prireditev v dneh okoli praznika,
prireditev ob dnevu reformacije;
komemoracije ob dnevu mrtvih;
Evropski teden mobilnosti,
projekt Pešbus,
županov novoletni sprejem.

Prav tako so potekali županovi sprejemi najboljših učencev in športnikov osnovnih šol, zlatih
maturantov, dekanov, prostovoljcev, krvodajalcev, dogodki v počastitev Evropskega leta
kulturne dediščine (otvoritev spominske plošče novomeški gimnaziji kot najstarejši gimnaziji z
neprekinjeno tradicijo delovanja v Sloveniji in nastop Big banda Glasbene šole Marjana Kozine
v Bruslju) ter številni drugi dogodki.

Nekaj prireditev smo realizirali v sodelovanju z Dolenjskim muzejem, Zavodom Novo mesto,
Založbo Goga, Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, krajevnimi skupnostmi
in drugimi nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi.
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Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

V letu 2018 je kabinet župana organiziral naslednje mednarodne dogodke:
-

7 obiskov predstavnikov MONM v tujino (partnerska mesta);
2 udeležbi predstavnikov MONM na drugih mednarodnih dogodkih doma in v tujini
(konference, delovna srečanja);
6 enodnevnih mednarodnih obiskov (predstavniki veleposlaništev, predstavniki
mednarodnih organizacij);
2 večdnevna mednarodna obiska (30 let sodelovanja s partnerskim mestom Langenhagen);
mednarodna konferenca v Novem mestu v okviru evropskega leta kulturne dediščine in EU
projekta Solidarity4Heritage.

V letu 2018 smo sodelavci kabineta župana sodelovali na več kot 15 mednarodnih dogodkih v
tujini v okviru evropskih projektov (IRE, CRISCO, SMUG EU, Solidarity4Heritage, Solida,
Culture Twinning tourism).
V letu 2018 je kabinet župana oddal prijave na 10 mednarodnih razpisov (kot partnerska
občina) in koordiniral sodelovanje MONM pri 6 uspešno dobljenih mednarodnih razpisih, ki se
100% krijejo iz EU sredstev.
V letu 2018 je kabinet župana sklenil 4 pogodbe za dobavo protokolarnih daril.
Od leta 2016 aktivno delujemo v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije. V letu 2018 je
Združenje zgodovinskih mest Slovenije vodilni partner na nacionalni ravni pri organizaciji
programskih izhodišč kulturnega turizma ter izvedbo programov leta evropske kulturne
dediščine, v okviru katerega so potekale aktivnosti v slovenskih mestih in osrednji dogodek v
Bruslju. Združenje je uspešno kandidiralo na EU razpisu Kreativna Evropa in v okviru programa
Refresh postala vodilni partner, v katerega sta vključeni Novo mesto in Ptuj v sodelovanju s
partnerji iz Italije, Španije in Romunije.
Informiranje in odnosi z javnostmi
V letu 2018 je kabinet župana kontinuirano izvajal:
-

-

odnose z mediji (novinarske konference, sporočila in vabila za medije, gradiva za medije,
priprava člankov, izjave, oglasi, bilteni, odgovori na vprašanja, izjave, otvoritveni dogodki,
podpisi pogodb, začetki in zaključki dogodkov, oddaje, oglaševanje, priprava voščil in
intervjujev),
urednikovanje spletne strani in družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube),
promocijo strateških dokumentov občine (TUS, CTN, Strategija 2030 …),
pripravo občinskega glasila (štiri številke),
pripravo Dolenjskega uradnega lista,
pripravo baze fotografij investicijskih projektov, dogodkov in drugih fotografij za potrebe
občine,
komunikacijsko podporo vsem investicijam in projektom drugih sodelavcev,
komuniciranje z občani,
grajenje blagovne znamke Mestne občine Novo mesto,
podporo Zavodu Novo mesto in Razvojnemu centru Novo mesto pri razvoju lokalnega in
regijskega turizma,
ažuriranje adrem
dodatno je izvedel tradicionalno raziskavo mnenja občanov o kakovosti bivanja in dela v
občini.
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Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji predstavljajo izvajanje zakonskih določb, ki jih opredeljuje zakonodaja s področja
izvajanja pristojnosti in nalog lokalne skupnosti ter izvajanja nalog na podlagi veljavnih odlokov
o ustanovitvi javnih zavodov, zagotavljanje ustreznih pogojev in sredstev za izvajanje
programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izvajanje protokolarnih, mednarodnih in
medobčinskih programov ter transparentno informiranje javnosti.
Letni cilji, ki so bili določeni s proračunom, so bili vsebinsko in finančno uspešno realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na področju delovanja kabineta župana smo realizirali zastavljene cilje. Uspešno so bili
izvedeni programi, ki so potekali v okviru Štukljevega leta. Odmevni so bili protokolarni dogodki
in uspešno mednarodno sodelovanje. Intenzivno je bilo obveščanje preko vseh komunikacijskih
kanalov o prenovah v mestnem jedru in na območju celotne MO Novo mesto. Prav tako so
potekale redne novinarske konference, ki so zajemale različne tematske sklope povezane z
delovanjem lokalne skupnosti.

ZAŠČITA IN REŠEVANJE
20. ZAŠČITA IN REŠEVANJE
Civilna zaščita
Skladu z novo zakonodajo smo dopolnili Oceno ogroženosti Mestne občine Novo mesto pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter uskladili načrte ukrepanja ob različnih nesrečah in jih
uskladili z načrti Uprave RS za zaščito in reševanje in Izpostavo za zaščito in reševanje Novo
mesto. Ažurirali smo tudi sezname pripadnikov Civilne zaščite in štaba za CZ. Sredstva
namenjena civilni zaščiti so bila uporabljena za refundacijo osebnih dohodkov pripadnikov enot
za zaščito in reševanje, ki delujejo pri civilni zaščiti Mestne občine Novo mesto. Organizirali smo
vsakoletno vajo »rešujmo življenja 2018«, na kateri je sodelovalo okrog 115 članov reševalnih
enot iz vrst kinologov, jamarjev, gasilcev, potapljačev, gostili smo tudi reševalce sosednjih
republik. Na različnih izobraževanjih smo usposobili okrog 120 pripadnikov sil za zaščito in
reševanje in pripadnikov gasilskih enot. Finančna sredstva namenjena nakupu opreme so bila
porabljena za hidrantne omarice za požarne okoliše gasilskih društev, drobno opremo za
Civilno zaščito in gasilske enote ter drugo reševalno opremo. Dokončno smo opravili servis in
odpravo pomanjkljivosti v zaklonišču na Jerebovi ulici, pregledali smo filtre in uredili notranjost
zaklonišča. Drug del sredstev za vzdrževanje opreme smo porabili za tekoče stroške elektrike in
vode.
Požarno varstvo
Skladno s sprejetim proračunom na področju zaščite in reševanja je GRC pridobil 936.050 EUR
za plače in prispevke, materialne in splošne stroške. Celotni stroški poslovanja zavoda so bili
višji od proračunskih prihodkov in stvarnih odhodkov, razliko je zavod kril iz naslova prihodkov
tržne dejavnosti in iz državnega proračuna (URSZR).
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Na področju investicij smo v letu 2018 opravili manjše posege na avto lestvah, a še vedno je
potrebno narediti veliki servis, kar znaša okrog 90.000 EUR. Nabavili smo veliko drobne osebne
in skupne zaščitne opreme.
Na podlagi sprememb zakonodaje na področju plač v javnem sektorju smo se v letu 2018
srečali s težavo pri zagotavljanju zadostnih finančnih sredstev, ki bi sledila povečanju stroškov
plač in prenizkim prihodkom za investicije, ki bi omogočili nabavo nujno potrebnega vozila za
nevarne snovi. Za dodatno zagotovitev virov sredstev financiranja tega nakupa smo
gospodarskim subjektom na področju pokrivanja GRC Novo mesto poslali vlogo za donacijo
sredstev.
Požarna taksa.
Požarna taksa se plačuje od zavarovalne premije, ki jo zavarovanec plača zavarovalnici na
podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti. Požarna taksa znaša pet
odstotkov od sklenjene zavarovalne premije in jo zavarovalnice nakažejo na podračun odprt pri
Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Odbor Vlade Republike Slovenije za požarni sklad
po že ustaljenem kriteriju razdeli požarno takso občinam. Na občini je s strani župana imenovan
Odbor za požarno takso, ki nakazana sredstva razdeli, v našem primeru 50 % na Gasilsko
reševalni center in 50 % sredstev Gasilskim društvom iz Mestne občine Novo mesto. Iz teh
sredstev je sofinancirana izključno nabava vozil in reševalne opreme. Za leto 2018 so bila
sredstva večinoma nakazana v tekočem letu, del sredstev pa je bil prenesen v leto 2019 za
nakazilo v začetku leta s strani Mestne občine Novo mesto.
Prostovoljno gasilstvo
Sredstva so bila namenjena predvsem za delovanje gasilske zveze in kritje materialnih
stroškov, stroškov zaposlene delavke, za organizacijo in izvedbo tekmovanj in usposabljanj,
delovanje komisij gasilske zveze (mladinska, članice, člani in veterani), srečanju starejših gasilk
in veteranov ter drugim aktivnostim na lokalnem in državnem nivoju.
Za gasilska društva v naši občini, katerih je osemnajst, je bilo namenjeno 60.000 EUR.
Proračunska sredstva smo porabili za izobraževanja in usposabljanja, na katerih je sodelovalo
122 gasilcev, po planu nabave vozil smo za društva kupili vozila in sicer za PGD Ratež smo
namenili 12.000 EUR za kombi, za PGD Stopiče 15.000 EUR za gasilsko cisterno in za PGD
Šmihel/NM 20.000 EUR za GV za gozdne požare. Organizirali in izvedli smo mnogo gasilskih
tekmovanj (pionirsko, mladinsko, članice in člani, Avtorally ter veteranska tekmovanja, spajanje
sesalnega voda in druga), prav tako smo pripravili trinajsto tradicionalno srečanje starejših
gasilk in gasilcev v Brusnicah, na katerem je sodelovalo okrog štiristo veterank in veteranov.
Poleg tega smo za mladino organizirali mladinski gasilski kviz in orientacijo ter mnogo drugih
aktivnosti, od intervencij do odpravljanja posledic nesreč in preventivnih dejavnosti na šolah in
vrtcih.
Investicije za poklicno enoto GRC Novo mesto
Sredstva so bila namenjena za delno poravnavo računa nabave logističnega vozila in vozila
GVM Renault Trafik, servis hidravličnih reševalnih škarij ter druge reševalne opreme,
preureditev prostora za vzdrževanje gasilnih aparatov, servis dihalnih aparatov (IDA) in nabavo
nekaj zaščitnih oblek in opreme.
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URAD ZA FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE
PRORAČUN IN RAČUNOVODSTVO

V letu 2018 smo na področju proračuna in računovodstva opravljali naloge s področja
načrtovanja, priprave in izvrševanja tekočega proračuna, polletno poročanje o izvrševanju
proračuna za leto 2018, izdelava zaključnega računa proračuna za leto 2017 za občino in
krajevne skupnosti, izdelavo premoženjske bilance občine, krajevnih skupnosti in javnih
zavodov, pripravo evidenc zemljišč oz. osnovnih sredstev v lasti občine ter druge naloge s
področja pristojnosti urada.
 Izvrševanje proračuna za leto 2018, ki je bil sprejet z
- Odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018. Na 21. redni seji dne
Občinskega sveta dne 30.3.2017 je bil odlok sprejet oz. potrjen. Objava v DUL, št. 6, z dne
4. 4. 2017.
- Odlokom o spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018
(26. redna seja Občinskega sveta dne 23.11.2017, objava v DUL štev. 25, dne 24. 11.
2017).
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 (27.
redna seja občinskega sveta dne 1. 2. 2018, objava v DUL št. 1, 13. 2. 2018).
Proračun za leto 2018 je sestavljen iz naslednjih dokumentov: odlok o proračunu, splošni del
proračuna (Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun
financiranja) in obrazložitev splošnega dela, posebni del proračuna in obrazložitev posebnega
dela po programski klasifikaciji ter obrazložitev posebnega dela po proračunskih postavkah,
načrt razvojnih programov za prihodnja štiri leta in obrazložitev načrta razvojnih programov ter
kadrovski načrt.
S proračunom je bil zastavljen globalni obseg po ekonomskih namenih, notranji strukturi,
obsegu in vsebini proračuna po posameznih programih. Naloge in projekte, ki se financirajo v
okviru letnega proračuna, smo opredelili v posebnem delu proračuna posameznega
neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov. Proračun
občine upošteva dani makroekonomski okvir, v okviru katerega se določijo fiskalne zmožnosti
občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi tekočih nalog in razvojnih prioritet
občine, je bil določen okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih nalogah občine, ki so bile
podrobneje opredeljene v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavljajo
za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe.
 Predlog proračuna za leto 2019, ki je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Novo
mesto za leto 2019, in sicer na 31. redni seji dne Občinskega sveta dne 12. 7. 2018. Objava v
DUL, št. 16, z dne 19. 7. 2018.
Urad je pripravil določena izhodišča, namenjena posrednim proračunskim uporabnikom (javni
zavodi, agencije...), krajevnim skupnostim in drugim proračunskim uporabnikom, kot usmeritve
pri pripravi finančnih načrtov in podlago za pridobitev potrebnih podatkov priprave proračuna
MO Novo mesto za leto 2019.
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Predlogi finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov so sestavljeni tako, da
upoštevajo ekonomsko in programsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov, prav
tako so tudi ustrezno obrazloženi. Vse te rešitve omogočajo oblikovanje občinskega proračuna
skladno z veljavno zakonodajo, podatki so preglednejši, hkrati pa je možno natančneje
spremljati porabo sredstev vseh neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
Pri pripravi proračuna so se upoštevala načela in konkretna izhodišča, ki izhajajo iz sprejetih
investicijskih obveznosti preteklih let, zakonske obveznosti občine in razvojne naravnanosti
proračuna. Javna poraba mora biti (načela po ZJF): zakonita, gospodarna in učinkovita.
Proračun je usmerjen k ciljem, kar pomeni:
- jasna, kvalitetna in natančna opredelitev ciljev (kaj bomo z javnim denarjem dosegli),
- določiti kvalitetne in natančne kazalnike (ki bodo pokazali ali so bili cilji doseženi).
 Izvedba redne notranje revizije poslovanja Mestne občine Novo mesto za leto 2018
V skladu z določili veljavnega Zakona o javnih financah in na podlagi Pravilnika o usmeritvah za
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, so neposredni in posredni
proračunski uporabniki dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto oziroma
vsake tri leta, v kolikor letni proračun proračunskega uporabnika ne presega s pravilnikom
določene višine sredstev. Na Mestni občini Novo mesto zagotavljamo notranjo revizijo z zunanjim
izvajalcem notranjega revidiranja, prav tako tudi v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MONM.
Predmet revizije je bilo poslovanja Mestne občine Novo mesto v letu 2017, v okviru katerega je
potekalo presojanje kadrovskega področja (ustreznosti plač javnih uslužbencev) in zakonitosti
izvedenih transferov. Namen notranje revizije je bil predvsem v preverjanju, ali ima občina
vzpostavljeno ustrezno kontrolno okolje, ki pomembno vpliva na to, da občina pri svojem
poslovanju spoštuje predpise na področjih, ki so bila predmet revizije.
Cilji, ki so bili zastavljeni in realizirani v letu 2018:
- izvrševanje oziroma spremljanje realizacije proračuna:
urad je mesečno pripravljal poročila o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna in poročanje
ministrstvu za finance o mesečni realizaciji; o doseženih rezultatih in o odstopanjih je redno
obveščal vodstvo. Predlagal je ukrepe pri realizaciji proračuna. Posamezne urade je po potrebi
seznanjal s porabo sredstev na posameznih postavkah in skrbel za pravilno porabo sredstev
proračuna;
- uvedba elektronskega potrjevanja prerazporeditev v Cadisu;
- sledenje sistemski zakonodaji pri pripravi in izvajanju proračuna;
- proračun, vsebinsko usmerjen k ciljem in rezultatom:
pri načrtovanju proračuna jasnejše oblikovanje ciljev, kriterijev in meril, na podlagi katerih se
skozi proračun ocenjuje in v zaključnem računu poroča o doseganju zastavljenih ciljev;
-

pravilno vodenje oz. izvajanje Načrta razvojnih programov kot sestavnega dela proračuna,
podpora skrbnikom pri izvajanju proračuna;
zbiranje informacij, priprava podatkov in analiz oz. poročil z delovnega področja in po
potrebi za podporo drugim uporabnikom.

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah smo na uradu pripravili Poročilo o izvrševanju
proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2018.
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Preverjanje stanja na transakcijskem računu in priprava dnevnih poročil o stanju sredstev na
računu ter usklajevanje dnevne likvidnosti.
Plačila zapadlih računov - odredb so se izvajala glede na realizirane prilive proračuna. Odredbe
so se razporedile po izdatkih proračuna glede na predpisane klasifikacije proračuna - po
področjih proračuna, programih in podprogramih. Razporejene so bile tudi glede na zakonsko
določeno valuto plačila. V okviru usklajevanj mesečne in dnevne likvidnosti sodi tudi priprava
kompenzacijskih pogodb, asignacijskih pogodb in njihova izpeljava preko transakcijskega
računa.
Priprava premoženjske bilance Mestne občine Novo mesto za leto 2017
Osnova za sestavo bilance so bili podatki iz poslovnih poročil proračunskih uporabnikov Mestne
občine Novo mesto. Na podlagi Zakona o javnih financah so bili posredni proračunski
uporabniki dolžni posredovati do 31. 3. 2018. Na uradu smo poslovna poročila pregledali in
uredili v skladu z navodilom o pripravi premoženjske bilance. Premoženjsko bilanco Mestne
občine Novo mesto smo posredovali na Ministrstvo za finance.
Sodelovanje pri pripravi poslovnih poročil zavodov za leto 2017
Urad je zbral povzetke poslovnih poročil javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, kulture,
športa, izobraževanja, zdravstva in turizma.
Dolgoročno zadolževanje
Mestna občina Novo mesto se je v proračunskem letu 2018 dolgoročno zadolžila v višini
215.637,23 EUR.
Urad je mesečno skrbel za vračilo glavnic in obresti po vseh kreditih. Ministrstvu za finance smo
preko aplikacije e-Dolg tekoče poročali o odplačilih glavnic in obresti od kreditov Mestne občine
Novo mesto in vseh njenih zavodov. V skladu s predpisi smo Ministrstvu za finance trimesečno
in letno poročali o stanju zadolženosti Mestne občine Novo mesto in njenih zavodov.
Kratkoročno zadolževanje
Mestna občina Novo mesto se je v letu 2018 kratkoročno zadolžila za 2.000.000,00 EUR.
Ostala dela in naloge z delovnega področja:
-

odgovori na razne dopise Ministrstva za finance in drugih ministrstev, bank, izpolnjevanje
statističnih podatkov, izračunavanje obresti za različne potrebe, idr.,
sodelovanje pri pripravi pravilnikov in poročil za občinski svet,
priprava periodičnih informacij o porabi sredstev proračunske rezerve, proračunske rezervacije
in kratkoročnega zadolževanja ter sodelovali pri
zbiranje in priprava podatkov za razna poročila na drugih delovnih področjih.

 Računovodstvo
V računovodstvu smo v proračunskem letu 2018 prejeli 9.505 e-računov, zahtevkov in
dobropisov in jih po predpisanem postopku evidentirali v knjigo prejetih računov ter izvedli
plačilo.
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Za proračunsko leto 2018 smo izdali 2.357 računov, zahtevkov in dobropisov, izvedli ustrezna
knjiženja plačil oz. druga zapiranja dokumentov.
Tekoče aktivnosti in naloge ki so bile izvršene tekom proračunskega leta 2018:
-

Mesečni obračun in izplačilo plač, izplačila po podjemnih in avtorskih pogodbah, nagrade,
sejnine in druge osebne prejemke.
Priprava mesečnih poročil o realizaciji prihodkov in odhodkov za potrebe spremljave realizacije
finančnega načrta proračuna, ki smo jih v skladu s predpisi posredovali Ministrstvu za finance.
Priprava kvartalnega poročila statistike finančnih računov (SFR).
Mesečno spremljanje in obračunavanje davka na dodano vrednost.
Spremljanje oz. vodenje evidenc prehodnih računov MONM.
Vodenje evidenc vseh predpisanih pomožnih knjig glavne knjige.
Analitična evidenca zemljišč v lasti MONM (v register zemljišč MONM vnos pridobitve in
odtujitve zemljišč, parcelacije) in priprava podatkov za glavno knjigo.
Fakturiranje in vodenje evidenc saldakontov kupcev.
Spremljanje in izterjava zapadlih neplačanih terjatev, vključno z vlaganjem izvršb.
Obračunavanje zamudnih obresti in izračuni revalorizacij za potrebe ostalih uradov.
Vodenje centralne evidence upravljanja s kapitalskimi naložbami.
Priprava zaključnega računa MONM, EZR in 23 krajevnih skupnosti v MONM.
Poleg rednih nalog z delovnega področja smo po potrebi sodelovali v projektnih skupinah in
komisijah na ostalih področjih delovanja občinske uprave.
Cilji, ki so bili zastavljeni in realizirani v tekom proračunskega leta 2018:

-

-

Spremljanje in zagotavljanje likvidnosti občinskega proračuna v povezavi s predvideno
proračunsko porabo, gospodarno in učinkovito upravljanje s finančnim premoženjem MONM in
nemoteno finančno poslovanje organov občine, OU in KS, s prizadevanjem k optimizaciji
procesov in racionalizaciji stroškov.
Izvrševanje nadzora nad pravilnostjo knjiženja izdatkov na konte odhodkov.
Vzpostavitev računovodskih evidenc za pobrano turistično takso, pobiranje parkirnih na
parkiriščih, ki so v lasti MO NM in v parkirni hiši.

PRAVNE ZADEVE

V letu 2018 smo opravili sledeča dela in naloge:
-

-

Pred pristojnimi sodišči (okrajnimi, okrožnimi, delovnim in socialnim ter upravnim) smo
zastopali MONM in vodili postopke, v katerih je MONM tožeča oziroma tožena stranka.
V rokih smo pripravljali potrebne tožbe, odgovore na tožbe in ostale vloge, priglašali
terjatve v zapuščinske postopke, delovali v postopkih prisilne poravnave, likvidacije in
stečajev ter vlagali izvršilne predloge, zahtevali vračilo plačanih sredstev za institucionalno
varstvo v zapuščinskih postopkih.
Sodelovali in spremljali smo postopke na sodiščih, kjer nas zastopajo odvetniki in
sodelovali z njimi.
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-

-

-

-

-

-

-

Izvedli smo 65 postopkov javnih naročil.
Pripravljali smo potrebna gradiva za občinski svet in odgovarjali na svetniška vprašanja in
pobude.
Vodili smo upravne postopke na drugi stopnji oz. postopke, o katerih odloča župan, in sicer
na področjih komunalnega prispevka, oglaševanja, občinskega inšpektorata in družbenih
dejavnosti.
Po pooblastilu župana smo zastopali MONM na skupščinah gospodarskih družb in javnih
podjetij, katerih družbenica je MONM.
Pripravljali smo odgovore na odškodninske zahtevke občanov in se pogajali z
zavarovalnicami in odvetniki strank glede plačil odškodnin.
Pregledovali in po potrebi smo izdelali različne pogodbe, anekse k že sklenjenim
pogodbam ali razne sporazume ter pogodbe o (so)financiranju ali odškodninah v
sodelovanju z ostalimi Uradi.
Pripravljali in sodelovali smo pri sprejemanju splošnih aktov, ki zahtevajo uskladitve med
več uradi (Odloki, Pravilniki, Navodila) ali jih pripravili po naročilu direktorice.
Opravljali smo strokovno podporo za vse Urade (pravna pomoč in svetovanje na področju
posameznih težjih projektov, koncesij, pregledi in pomoč pri pripravi pogodb za javna
naročila oz. drugih pogodb, sodelovanje na koordinacijskih sestankih za različne projekte).
Izdelovali smo pravna mnenja, pripravljali odgovore na pravna vprašanja glede postopkov
in materialnega prava ter preverjali potrebne pravne informacije. Ravno tako smo
pripravljali rešitve in predloge ter potrebne odgovore in poročila za potrebe župana,
direktorice občinske uprave in za vse ostale urade občinske uprave oz. javne zavode.
Z ostalimi uradi občinske uprave smo sodelovali pri pripravi javnih razpisov za razdelitev
proračunskih sredstev, pri pripravi in izvedbi različnih koncesijskih dokumentov oziroma
postopkov in pri pripravi gradiv za občinski svet.
S pravnega stališča smo pregledali in parafirali vse pogodbe, ki jih podpiše župan
(kontrolnik pogodbe).
Redno smo dopolnjevali evidenco ustanoviteljskih pravic MONM.
Urejamo dokumentacijo iz področja varstva pri delu in požarnega varstva. Iz tega področja
smo tem letu naredili revizijo izjave o varnosti in dopolnili zdravstveno oceno za delovno
mesto. Naredili smo tudi načrt promocije zdravja za občino.
V oktobru smo izvedli vajo evakuacije iz objekta na Seidlovi cesti 1.
Skrbimo za redne napotitve zaposlenih javnih uslužbencev in javnih delavcev na
zdravniške preglede in vodimo postopke pred invalidsko komisijo Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

OBČINSKI SVET

Vsebinsko področje delovanja Občinskega sveta je v okviru opredeljenih nalog na podlagi
zakonodaje in predpisov (Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Novo mesto,
Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, Pravilnika o sredstvih za delo
svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto) zajemalo:






strokovne, organizacijske, administrativne in tehnične naloge za delovanje Občinskega sveta,
delovna telesa Občinskega sveta ter za Nadzorni odbor,
priprava in vodenje poročil, evidenc ter analiz o gradivih za Občinski svet, delovna telesa ter
Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto,
naloge s področja delovanja svetniških skupin in financiranja političnih strank v skladu z
Zakonom o političnih strankah,
skrbništvo za področne proračunske postave za sejnine članov OS in njegovih delovnih teles,
Nadzornega odbora MO NM, za delovanje svetniških skupin in političnih strank,
druge naloge po zadolžitvah župana, podžupanov, direktorja Občinske uprave in predsednikov
delovnih teles.
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 Podatki o sejah
Občinski svet - podatki o sejah
Občinski svet


število sej OS:
 mandat 2014 - 2018


mandat 2018 - 2022

5 rednih, 1 slavnostna,
1 žalna
1 redna, 1 dopisna



povprečna udeležba na redni seji



skupno število (pod) točk dnevnega reda na
- rednih sejah
- dopisni seji

25,6 svetnika ali 85,3 %

134 ali 22,3 na redno
sejo
1 točka



skupno število sprejetih sklepov na
- rednih sejah
- dopisni seji



število podanih pobud in vprašanj na sejah



139 ali 23,2 na sejo
1 sklep
82 ali 16,4 na sejo

Delovna telesa Občinskega sveta

V mandatu 2014 - 2018 je delovalo 13 stalnih delovnih teles Občinskega sveta MO NM, in sicer 8
odborov ter 5 komisij. S spremembo Poslovnika OS v letu 2017 se je z mandatom 2018 - 2022
zmanjšalo število le-teh na 10, pet komisij in pet odborov.
Za delovna telesa je strokovna služba v letu 2018 opravila vse strokovne, organizacijske,
tehnične in administrativne naloge pred, med in po sejah delovnih teles, in sicer:



gradiva: priprava, zbiranje, evidenca, odprava gradiv;
seje delovnih teles: koordinacija terminov in dnevnih redov sej delovnih teles, rezervacije in
priprava sejne sobe, priprava in odprava gradiv/korespondenca, vodenje zapisnikov na sejah;
priprava in posredovanje poročil za seje Občinskega sveta, arhiviranje gradiv.



Podatki o sejah delovnih teles
V obdobju januar – december 2018 so delovna telesa Občinskega sveta:



imela skupno 45 sej,
sprejela 45 zapisnikov ter pripravila 45 poročil za Občinski svet.
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Pregled sej po delovnih telesih:

Število sej

Delovna telesa
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- mandat 2014 - 2018:
5 rednih
dopisna

sej,

1

- mandat 2018 - 2022:
1 redna
2. Komisija za statut in poslovnik

5 rednih

3. Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje

1 rednih

4. Komisija za priznanja in nagrade

5 rednih

5. Komisija za vloge in pritožbe

0

6. Odbor za družbene dejavnosti

4 rednih

Odbor za okolje in prostor ter
7.

5 skupnih rednih sej
Odbor za komunalo in promet

8. Odbor za lokalno samoupravo

3 rednih

9. Odbor za davčno politiko, proračun in finance

4 redne, 1 dopisna

10. Odbor za gospodarstvo

5 rednih

11. Odbor za mladino

1 redna

12. Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti

4 redne

SKUPAJ

43 rednih, 2 dopisni

 Delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter financiranje političnih strank
v skladu z Zakonom o političnih strankah
Služba OS je sodelovala s svetniškimi skupinami in samostojnimi svetniki pri izpeljavi postopka
črpanja sredstev za njihovo delovanje v Občinskem svetu (korespondenca zahtevkov svetniških
skupin in samostojnih svetnikov, priprava 93 naročilnic in vnos 12 pogodb svetniških skupin v
sistem Cadis (najemne pogodbe, avtorske in podjemne pogodbe), katere so bile podlaga za
plačilo računov). Dvakrat letno je bila v skladu z Zakonom o političnih strankah, na podlagi
sklepa župana, izplačana dotacija političnim strankam.
 Nadzorni odbor
Služba OS je pri delovanju Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto nudila strokovno tehnično podporo:
 zbiranje, evidenca in posredovanje gradiv,
 usklajevanje terminov za seje Nadzornega odbora, rezervacija in priprava sejne sobe,
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 korespondenca/vodenje, priprava in distribucija zapisnikov in sklepov sej Nadzornega odbora
ter sodelovanje pri pripravi končnih poročil,
 evidenca udeležbe članov odbora, obračun in izplačilo sejnin ter plačila za opravljene nadzore
na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb,
 skrb za objavo gradiv NO na spletni strani občine z upoštevanjem Uredbe o varstvu osebnih
podatkov.
Podatki o številu sej Nadzornega odbora v obdobju januar – december 2017


8 rednih in 7 korespondenčnih sej.

 Vodenje evidenc, poročil, analiz in statistike
Služba OS je vodila evidenco, poročila, analize in statistiko o gradivih za:





Občinski svet (vabila, zapisniki, sklepi in ostala gradiva),
delovna telesa OS (vabila, zapisniki, poročila, sklepi),
Nadzorni odbor (gradiva, zapisniki, sklepi),
koordinirala in objavljala gradiva Občinskega sveta in Nadzornega odbora na spletni strani
Mestne občine Novo mesto.

 Administrativno – tehnična dela
V obdobju januar – december 2018 so bila opravljena administrativno tehnična dela (sklici sej,
korespondenca gradiv na relaciji Občinska uprava - OS - delovna telesa, Nadzorni odbor,
korespondenca s svetniškimi skupinami, objava gradiv na spletni stran), za:





6 rednih, 1 dopisno, 1 slavnostno in 1 žalno sejo Občinskega sveta,
43 rednih in 2 dopisni seji delovnih teles Občinskega sveta,
8 rednih in 7 korespondenčnih sej Nadzornega odbora,
priprava 93 naročilnic in vnos 12 pogodb svetniških skupin v sistem Cadis kot podlago za plačilo
računov materiala oz. storitev za potrebe delovanja svetniških skupin,
ter izdelano naslednje število pisnega gradiva:






7 zapisnikov sej OS,
140 sklepov OS,
zbranih in objavljenih 82 odgovorov na pobude in vprašanja članic in članov OS,
45 zapisnikov in 45 poročil delovnih teles.
Vse seje Občinskega sveta in Nadzornega odbora ter pretežna večina sej delovnih teles so
potekala izven rednega delovnega časa - v popoldanskem in večernem času, zato je bilo
potrebno temu prilagoditi organizacijo in načrtovanje delovnega časa (delo izven rednega
delovnega časa).
Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Letni cilji so bili zastavljeni na ravni celotne Občinske uprave.
Osnovni cilj za učinkovito delovanje ter zagotavljanje kakovostnega dela Občinskega sveta in
njegovih delovnih teles ter Nadzornega odbora je bil dosežen z doslednim in zakonitim
izvajanjem nalog v skladu s zakonodajo.
Letni cilji so bili uresničeni tako, da so v skladu s predpisi in pristojnostmi bili zagotovljeni:


materialni pogoji (prostori, osnovna sredstva, administrativno tehnična podpora) članom
Občinskega sveta in njegovim delovnim telesom ter članom Nadzornega odbora;
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pravočasno (v poslovniškem roku) zbrana in posredovana vsa gradiva za seje Občinskega
sveta in delovna telesa ter za Nadzorni odbor, pripravljena v Občinski upravi;
koordiniranje sej delovnih teles ter pravočasno pripravljanje in posredovanje/objavljanje gradiv
(sklici sej, gradiva, zapisniki, poročila in sklepi) Občinskega sveta in delovnih teles ter
Nadzornega odbora;
gradiva za seje Občinskega sveta in Nadzornega odbora ter zapisniki in končna poročila
Nadzornega odbora so bila v poslovniških rokih in v skladu z Uredbo o varstvu osebnih
podatkov objavljena na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto,
svetniškim skupinam podpora za črpanje proračunskih sredstev, namenjenih njihovemu
delovanju.
Delo je potekalo v skladu z veljavnimi standardi in pravili stroke in v predvidenih rokih.
Načrtovanje, organizacija in izkoriščanje delovnega časa so bili usklajeni z vsebino, obsegom in
dinamiko nalog.
KADROVSKE ZADEVE

Organizacija občinske uprave Mestne občine Novo mesto je določena v Odloku o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto z dne 4. 4. 2015 in nadaljnjimi
spremembami, ki temelji na sprejetem Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, št. 100-1/2017 z dne 15. 9. 2017.
Organizacija občinske uprave Mestne občine Novo mesto zagotavlja zakonito, strokovno in
racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito, strokovno in pravočasno uresničevanje
pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank, smotrno organizacijo
in vodenje dela v upravi, koordinirano izvajanje nalog in izvajanje projektnih nalog, notranji
nadzor nad opravljanjem nalog, sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami.
Organi občinske uprave, organizacijske enote in število izvajalcev na dan 31. 12. 2018:








župan – 1
direktorica občinske uprave –1,
kabinet župana – 8 (1 opravlja ½ delovnega časa),
delovno mesto izven organizacijskih enot – 1,
urad za finance in splošne zadeve – 30 (3 opravljajo skrajšani delovni čas),
urad za družbene dejavnosti – 9 (1 opravlja ½ delovnega časa),
urad za prostor in razvoj – 45, od tega:
. urad za prostor in razvoj – 3 (1 opravlja ½ delovnega časa),
. oddelek za okolje in prostor – 10,
. oddelek za premoženjske zadeve – 11,
. oddelek za investicije – 6,
. oddelek za promet in mobilnost – 14 (1 opravlja ½ delovnega časa),

,

. oddelek za komunalne dejavnosti – 1.
V občinski upravi Mestne občine Novo mesto je bilo na dan 31. 12. 2018 94 zaposlenih, in
sicer 1 funkcionar in 93 javnih uslužbencev, od tega 62 žensk ali 66% in 32 moških ali 34%.
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V letu 2018 je prenehalo delovno razmerje javnim uslužbencem na naslednjih delovnih mestih:
Delovno mesto

Datum
prenehanja

Stop.
izob.

- strokovni sodelavec V

14. 3. 2018

V

- vodja oddelka za investicije

31. 3. 2018

VII/2

- strokovni sodelavec VII/1 – za premoženjske zadeve (za
določen čas)

31. 3. 2018

VII/1

- administrator V (upokojitev)

15. 8. 2018

V

- pripravnik – koordinator VII/1

31. 8. 2018

VII/1

13. 12.
2018

VII/1

30. 12.
2018

VII/1

- koordinator VII/2-II – za investicije (za določen čas)

30. 12.
2018

VII/1

- koordinator VII/2-II – za razvoj (za določen čas)

30. 12.
2018

VII/1

- administrator V – za razvojne projekte

30. 12.
2018

V

- strokovni sodelavec VII/1 – za javna naročila (za določen
čas)

30. 12.
2018

VII/1

- strokovni sodelavec VII/1 – za področje informiranja (za čas
mandata župana)
- strokovni sodelavec VII/1 – za splošne zadeve (za določen
čas)

V letu 2018 so se zaposlili javni uslužbenci na naslednjih delovnih mestih:

Delovno mesto

Datum
prihoda

Stop.
izob.

1. 1.
2018

VII/1

1. 1.
2018

VII/1

- strokovni sodelavec VII/2-I – za investicije in razvoj

1. 1.
2018

VII/2

- sistemski administrator VII/1

1. 1.
2018

VII/1

- strokovni sodelavec VII/1 – za premoženjsko pravne zadeve
(za določen čas)
- strokovni sodelavec VII/2-II – za premoženjske zadeve (za
določen čas)
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- strokovni sodelavec VII/1 – za javna naročila (za določen čas)

1. 1.
2018

VII/1

- strokovni sodelavec VII/2-II – za razvoj (za določen čas)

1. 1.
2018

VII/1

- strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč

1. 1.
2018

V

- pripravnik – koordinator VII/1 (2 del. mesti)

1. 1.
2018

VII/1

- računovodja VII/2-I

1. 1.
2018

VII/2

- strokovni sodelavec VII/2-II – za mobilnost

1. 1.
2018

VII/1

- administrator V (za določen čas)

19. 2.
2018

V

- strokovni sodelavec VII/2-II – za investicije (za določen čas)

1. 4.
2018

VII/1

- vodja oddelka za premoženjske zadeve

15. 4.
2018

VII/2

14. 5.
2018

VII/1

14. 5.
2018

VII/1

23. 6.
2018

VII/2

17. 9.
2018

VII/1

- strokovni sodelavec VII/1 – za področje informiranja (za čas
mandata župana)
- pravnik VII/1 – pripravnik

(za čas pripravništva)

- sekretar za koordinacijo dela javnih zavodov in podjetij v
občinski lasti (reaktiviranje mirovanja pravic)
- strokovni sodelavec VII/1 – za področje informiranja (za čas
mandata župana)

Kvalifikacijska struktura (dejanska izobrazba) zaposlenih v občinski upravi na dan 31. 12. 2018:
IX. (doktorat)

3

VIII. (znanstveni mag.)

9

VII/2. (strokovni mag.)

6

VII/2. (spec.)

3

VII/2. (univ.)

39

VII/1. (visok.)

21

VI. (višja)

6

V. (srednja)

5

IV. (3-letna)

1

II. (OŠ)

1
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Javni uslužbenci ustrezajo zahtevani izobrazbi v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, št. 100-1/2017 z dne
15. 9. 2017 in s spremembami in dopolnitvami.
Zaposleni v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto so se v letu 2018 vključili v skupinska in
individualna usposabljanja ter izobraževanja, ki so ustrezala programom usposabljanja in
izpopolnjevanja uslužbencev v občinski upravi. Pri organiziranih in individualnih usposabljanjih
ter seminarjih so imeli možnost sodelovanja vsi javni uslužbenci. Nekateri med njimi so se
usposabljanj udeležili večkrat.
INFORMATIKA
V letu 2018 so bile opravljene naslednje naloge:
- redno vzdrževanje informacijske opreme na vseh lokacijah,
- izvedba javnega naročila za nabavo nove računalniške opreme in namestitev opreme pri
uporabnikih,
- vzpostavitev sistema varnostnega kopiranja podatkov v OneDrive,
- izvedba javnega naročila za gostovanje informacijskih strežnikov,
- sodelovanje pri uvedbi direktive GDPR in izdelava dokumenta Varnostna politika v
informacijskem sistemu,
- načrtovanje in izvedba infomacijske infrastrukture in IT opreme v novi vratarnici in glavni
pisarni,
- vključitev uslužbencev Zavoda Novo mesto v elektronsko pošto novomesto.si,
- nadgradnje in vzdrževanje sistemov v parkirni hiši in parkomatov,
- vzdrževanje informacijskih storitev:






elektronska pošta novomesto.si,
elektronsko pisarniško poslovanje,
knjigovodsko proračunski sistem,
vpis v vrtce in javljanje odsotnosti otrok
evidenca delovnega časa,

- vzdrževanje in nadgradnja lastnih programskih rešitev (obračun NUSZ, blagajna upravnih
taks, subvencije v kmetijstvu, denarne pomoči,
izračun komunalnega prispevka, denarna pomoč za novorojence),
- vzdrževanje javnega WiFi omrežja,
- upravljanje opreme in naročnin fiksne in mobilne telefonije,
- redno vzdrževanje avtomobilov v lasti MONM,
- vzpostavitev aplikacije eSOU za obračun subvencij za medobčinski inšpektorat,
- sodelovanje in tehnična podpora pri izvedbi popisa osnovnih sredstev,
- informacijska podpora pri postopkih lokalnih volitev.
VLOŽIŠČE IN ARHIV
Evidentiranje dokumentov in zadev
V skladu z določili Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni
list RS, št. 30/2006) in Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/2018) uporablja
občinska uprava dokumenti sistem za evidentiranje dokumentarnega in arhivskega gradiva. V
letu 2018 smo zabeležili naslednje rezultate:
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leto 2018
vhodni dokumenti (dohodna
pošta v fizični obliki)

13.202

vhodni dokumenti (dohodna
pošta v elektronski obliki)

3.259

izhodni dokumenti (odhodna
pošta)

9.726

ostali dokumenti (lastni, sejni
in pogodbe)

11.665

število novih neevidenčnih
dokumentov

1.901

število novih upravnih zadev

6.733

število nerešenih upravnih
zadev

2.060

število rešenih in
nearhiviranih zadev
število rešenih in arhiviranih
zadev

881

3.792

število izločenih zadev
(uničenje)

578

število odbranih zadev v
pokrajinski arhiv

0

Odposlana pošta
V letu 2018 je občinska uprava odposlala 5.187 navadnih in 6.328 priporočenih pošiljk.

2018
navadne pošiljke

5.187

priporočene
pošiljke

6.328

Blagajna
Na podlagi določil Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) je bilo v letu
2018 vplačanih 19.661,90 EUR upravnih taks, od tega 5.426,62 EUR negotovinskih plačil ter
14.235,28 EUR gotovinskih plačil.
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URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PREDŠOLSKA VZGOJA
Predšolsko vzgojo v vrtcih ureja več zakonov, podzakonskih aktov ter različni pravilniki s tega
področja. Pogoje za opravljanje dejavnosti in določanje načina upravljanja in financiranja na
vseh področjih vzgoje in izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, Zakon o vrtcih pa ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih.
Predšolska vzgoja je zakonska primarna naloga občine.
Na področju predšolske vzgoje so bila sredstva namenjena za financiranje:
-

Javnih zavodov Vrtec Ciciban Novo mesto, Vrtec Pedenjped Novo mesto, obšolska vrtca
Stopiče in Brusnice, Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja (koncesijski vrtec), treh
zasebnih vrtcev - Jana d.o.o., Petrov vrtec in Modrinček d.o.o., varuha predšolskih otrok ter
vrtcev v drugih občinah, ki imajo vključene novomeške otroke, za katere je naša občina
doplačnica programa skladno z zakonodajo.

Zakon o vrtcih v poglavju o financiranju vrtcev med drugim določa, da se iz proračuna lokalne
skupnosti vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev.
S tem se zagotavljajo sredstva za stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo skladno z
zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev, potrebnih
za izvajanje programa in stroške živil za otroke. Prav tako mora lokalna skupnost ustanoviteljica
zagotavljati tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za
izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa. Iz proračuna
občine se po zakonu zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za
investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je občina.
Za zasebne vrtce velja, da so po 34. členu Zakona o vrtcih upravičeni do sredstev iz proračuna
lokalne skupnosti, in sicer v višini 85 % povprečne cene na otroka novomeških vrtcev. Osnova
za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena
istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši
plačali za otroka na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, če bi bil vključen v javni vrtec.
V Mestni občini Novo mesto izvajajo predšolsko vzgojo javni in zasebni vrtci. Temeljne naloge
vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok
ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Predšolska vzgoja
v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih demokratičnosti,
pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnostih za otroke
in starše, upoštevaje različnosti med otroki, pravice do izbire in drugačnosti ter ohranjanja
ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
Strategija razvoja javnih vrtcev temelji na doseženi kvaliteti in obsegu dejavnosti, ki izhaja iz
predpisane zakonodaje. Temeljna usmeritev je ohranjati in razvijati obstoječo mrežo javnih
vrtcev, ki bo zadovoljevala večino potreb zaposlenih staršev v Novem mestu.
Javno službo na področju predšolske vzgoje v Novem mestu izvajata dva javna zavoda, in sicer
Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, dve vzgojno-varstveni enoti pri
osnovnih šolah (OŠ Brusnice in OŠ Stopiče), podeljeno imamo eno koncesijo (Zasebni
družinski vrtec Ringa-Raja), sklenjeno pogodbo z zasebnim Petrovim vrtcem, Jano d.o.o. in
vrtcem Modrinček d.o.o. ter varuhom predšolskih otrok. Skladno z Zakonom o vrtcih (24.a in b.
člen) mora občina sofinancirati plačila staršev za varstvo otrok pri varuhu. V Mestni občini Novo

118

Zaključni račun proračuna MO Novo mesto za leto 2018

mesto deluje varuhinja, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, zato smo imeli v letu 2018
skladno z zakonodajo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
Dnevni programi v javnih vrtcih potekajo večinoma dopoldan glede na potrebe staršev, imamo
pa tudi izmenska oddelka ter poldnevna (romski vrtec). Oddelki so oblikovani skladno s
predpisanimi normativi in standardi.
Dolgoročni in letni cilji
-

-

-

-

-

Obdržati oz. razširiti mrežo javnih vrtcev, da bodo dostopni vsem staršem in bodo
zadovoljili njihove potrebe. Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja
otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti
in njihovih osebnih sposobnosti in interesov.
Zagotoviti dovolj prostorskih kapacitet za novomeške predšolske otroke.
Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta
proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, z namenom, da bi se čim bolj
približali potrebam otrok.
Zagotoviti sredstva za izvajanje zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, določene
s strani razvojnih ambulant. Na podlagi ugotovitev strokovnih komisij se tem otrokom v
vrtcu nudi tudi individualna zdravstvena in druga strokovna obravnava: izvajanje specialne
pedagoške pomoči, dodatni spremljevalec, dodatno znižan normativ, prilagoditev opreme...
Zaradi vključitve otroka s posebnimi potrebami v redni oddelek nastajajo tudi dodatni
stroški.
Cilj MONM je čim večja vključenost predšolskih otrok v vrtce, kar je tudi usmeritev EU. Ob
tem se je pa potrebno zavedati, da vsak dodatno vključen otrok v vrtec posledično pomeni
tudi večji strošek za občinski proračun. Dodaten strošek je tudi zagotovitev prostorskih
kapacitet (morebitna novogradnja, razširitev, obnova, najem).
Še izboljšati kvaliteto bivanjskih razmer v vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Mrežo vrtcev smo obdržali, oziroma smo se celo trudili razširiti jo z vključevanjem čim
večjega števila otrok. Vrtci so dostopni vsem staršem in so na primernih oz. potrebnih
lokacijah, ki so staršem blizu.
V novomeških vrtcih v zadnjih letih ostaja približno enako število vpisanih otrok v vrtce, tako
da uspešno sledimo ciljem naše občine na področju predšolske vzgoje po čim večji
vključenosti otrok v vrtce, katerih starši izrazijo interes za vpis. Zaradi izraženih potreb po
vrtčevskih kapacitetah na območju Otočca, bomo pričeli s pripravo projekta za nov vrtec pri
tamkajšnji osnovni šoli.
V šolskem letu 2018/2019 smo poskrbeli za dodatne vrtčevske kapacitete, in sicer smo v
Vrtcu Ciciban dva polovična oddelka napolnili do najvišjega normativa in tako pridobili
dodatnih 12 mest. Zaradi pomanjkanja prostih mest v preteklih letih smo na območju
Bršljina zgradili nov vrtec, ki je začel delovati v januarju 2018. Zamenjal je najemnega, in
sicer z razširjenimi kapacitetami (2 oddelka več), kot smo jih imeli v najemni enoti, tako da
sedaj deluje s 6 oddelki.
Vrtci v okviru svojega programa izvajajo tudi obogatitvene dejavnosti, katere lahko otroci
koristijo brezplačno in na ta način še bogatijo svoj program.
Zakonske podlage:
-

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
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-

-

-

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 –
ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15),
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14,
47/17 in 43/18),
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99),
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list
RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99),
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 –ZPCP-2D, 14/13, 56/13 –ZŠtip-1, 99/13, 14/15 –ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 –
odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17).
Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z vrtci sproti po potrebi išče dodatne kapacitete in
zagotavlja sredstva za novo odprte oddelke. V program predšolske vzgoje vlagamo veliko truda,
da bi se vsem otrokom omogočil sprejem v vrtec. Rešitve pri zagotavljanju varstva predšolskih
otrok iščemo sproti, saj se trudimo sprejeti čim več otrok v vrtce. Število oddelkov in otrok se
oblikuje za vsako šolsko leto na novo, na podlagi vpisa novincev enkrat letno, po potrebi,
skladno s prostorskimi zmožnostmi pa se oblikujejo dodatni oddelki tudi med letom. Oddelki se
oblikujejo na podlagi zakonskih normativov in so osnova za sistemizacijo delovnih mest v vrtcih,
katero potrdi župan (za vsako šolsko leto). V šolskem letu 2018/2019 deluje 98 oddelkov, od
tega je eden bolnišnični in dva romska.
Zavodi so dolžni zagotoviti kadrovsko zasedbo v skladu z veljavno zakonodajo in prilagajati
zaposlitve za določen čas letnim nihanjem števila vključenih otrok in številu oddelkov v smislu
racionalnega zaposlovanja in v izogib nastanka trajno presežnih delavcev.
IZOBRAŽEVANJE
Na področju izobraževanja so bila sredstva namenjena za:
-

-

-

-

financiranje javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše, in sicer za plače in druge
osebne prejemke v skladu z zakonodajo in sredstva za tekoče in programsko odvisne
materialne stroške;
financiranje osnovnega šolstva – osnovnih in glasbenih šol, kjer se v skladu z 82. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva za
materialne stroške šol, permanentno izobraževanje učiteljev glasbe šole, sredstva za
dodatni program osnovnih šol, za plačila prevozov učencev, za amortizacijo oz. tekoče in
investicijsko vzdrževanje šol in sredstva za investicije;
sofinanciranje javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Razvojno izobraževalnega
centra Novo mesto, kateremu mora lokalna skupnost v skladu z 59. členom Zakona o
izobraževanju odraslih zagotavljati prostore in opremo za izvajanje dejavnosti, materialne
stroške za obratovanje, investicije in investicijsko vzdrževanje ter sredstva za izvedbo
programov izobraževanja odraslih;
financiranje občinskega programa, v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za štipendije
in za izvajanje nalog za razvoj visokega šolstva. Zagotavljanje sredstev za občinski
120

Zaključni račun proračuna MO Novo mesto za leto 2018

program nima zakonske podlage, ki bi občino izrecno zavezovala k tovrstnemu financiranju,
je pa to z dogovorom, pogodbo oz. drugo zavezujočo obliko izkazana pripravljenost lokalne
skupnosti pri zagotavljanju določenih finančnih sredstev za izvajanje nekaterih programov,
ki občini omogočajo prisotnost tudi v teh segmentih izobraževanja.
Zakonske podlage:
a)
-

za izvajanje dejavnosti:
Zakon o osnovni šoli,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
Zakon o glasbenih šolah,
Zakon o izobraževanju odraslih,
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojo-izobraževalnih programov za otroke
s posebnimi potrebami,
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole,
Pravilnik o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje
perspektivnih posameznikov MONM;

b) za financiranje:
Zakonsko podlago za financiranje osnovnošolskega izobraževanja predstavlja Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pri zagotavljanju plač za zaposlene v
posvetovalnici in v OŠ Dragotin Kette, ter pri zagotavljanju sredstev za izplačilo drugih osebnih
prejemkov za zaposlene v glasbeni šoli, se upoštevajo določila Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju, Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Zakona
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Pravilnika o
napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede in Pravilnika o napredovanju
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.
Financiranje izobraževanja odraslih je opredeljeno v Odloku o ustanovitvi Razvojno
izobraževalnega centa Novo mesto, Zakonu o izobraževanju odraslih in Zakonu o lokalni
samoupravi, ki pravi, da lokalna skupnost ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je
pomembno za razvoj občine in kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
Vse ostalo financiranje poteka na podlagi sklenjenih dogovorov oz. pogodb o sofinanciranju
določenih stroškov ali dejavnosti, programov in projektov.
Dolgoročni in letni cilji:
Dolgoročni cilji niso več usmerjeni v vse segmente izobraževanja, ampak so skoncentrirani več
ali manj samo na izvajanje zakonskih obveznosti in na zagotavljanje ustreznih prostorskih
pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega izobraževanja, za kar je po zakonodaji
neposredno zadolžena lokalna skupnost, ki je tudi ustanoviteljica javnih osnovnih in glasbenih
šol, ter organizacij za izobraževanje odraslih.
Letni cilji, zastavljeni s proračunom so bili vsebinsko in finančno uspešno realizirani na vseh
postavkah, razen realizacije finančnih nakazil za tekoče vzdrževanje osnovnih šol in
pogodbenih prevozov učencev. Vse odredbe za izplačila sredstev so bile vsebinsko in finančno
preverjene in šele nato oddane v izplačilo.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi, nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
dela ni bilo. Nerealizirane so ostale samo obveznosti MO Novo mesto do osnovnih šol glede
tekočega vzdrževanja šolskega prostora in opreme in do Arrive Dolenjska in Primorska d. o. o.,
ker nakazila od 16. 9. 2018 do konca novembra 2018 niso bila realizirana.
V Mestni občini Novo mesto je 9 osnovnih šol in štiri podružnice. V šolskem letu 2017/2018 je
bilo v osnovno šolo vključenih 3.650 učencev. Pouk je potekal v 177 oddelkih redne osnovne
šole, ki ga je obiskovalo 3.550 učencev, v 8 oddelkih programa z nižjim izobrazbenim
standardom (OŠPP), ki ga je obiskovalo 64 učencev, ter v 5 oddelkih posebnega programa
vzgoje in izobraževanja, v katere je bilo vključenih 36 učencev. Glasbena šola Marjana Kozine
je imela 35,57 oddelkov, ki jih je obiskovalo 639 učencev.
Glasbeno šolo Marjana Kozine in Osnovno šolo Dragotin Kette obiskujejo tudi učenci iz drugih
občin. S temi občinami ima MO Novo mesto sklenjene pogodbe za kritje stroškov, ki jih morajo
po 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja šolam zagotavljati
lokalne skupnosti. Pogodbe so sklenjene za nedoločen čas, višina financiranja pa se za vsako
leto določa z aneksom k pogodbi. MO Novo mesto je obema šolama zagotavljala vsa sredstva,
ki jih mora po zakonodaji zagotavljati lokalna skupnost. Sredstva, ki so jih občine za ta namen
nakazale MO Novo mesto za leto 2018 pa so bila vrnjena integralno v proračun. Za GŠ Marjana
Kozine so bile pogodbe sklenjene s 7 občinami v skupni višini 26.736,25 EUR (cca 28,2 % vseh
sredstev), za OŠ Dragotin Kette pa z 10 občinami v skupni višini 58.366,88 EUR (cca 29,0 %
vseh sredstev, potrebnih za financiranje OŠ D. Kette).
Za sofinanciranje Posvetovalnice za učence in starše MO Novo mesto nima pravne podlage za
direktno sklepanje pogodb z drugimi občinami, zato je za leto 2018 posvetovalnica sama
sklepala pogodbe z občinami v skladu s 14. členom odloka o ustanovitvi. Pogodbe je sklenila z
občinami: Črnomelj, Metlika, Semič, Kostanjevica na Krki, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč,
Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, Šmarješke Toplice, Trebnje in Mokronog-Trebelno v
skupni višini 42.844,04 EUR (cca 25,9 % vseh sredstev). Sredstva so bila v celoti poračunana
pri financiranju posvetovalnice v letu 2018, tako da so bila izplačila plač zmanjšana za
navedeno višino sredstev, ki jih je posvetovalnica prejela po pogodbah.
Razvojno izobraževalni center je javni zavod za izobraževanje odraslih. Njegovo poslanstvo je
predvsem neformalno izobraževanje odraslih, v manjšem deležu pa tudi programi formalnega
izobraževanja. Vedno več podpornih aktivnosti RIC ponuja odraslim, ki se odločajo za
vseživljenjsko učenje v okviru dejavnosti kot so: Informiranje in svetovanje za odrasle, Študijski
krožki, 7. Regijski festival ZaTE, Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM-O, Regionalna
Borza znanja, Središče za samostojno učenje, programi Univerze za starejše, TVU in Parada
učenja ter programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih. Izvajajo pa tudi dejavnosti
za ranljive ciljne skupine kot so Romi, brezposelni, zaporniki in odrasli s posebnimi potrebami.
RIC je usmerjen v projektno delo in v oblikovanje lokalnih in mednarodnih projektnih
partnerstev. Svojo dejavnost skoraj v celoti pokriva iz sredstev pridobljenih na državnih in
mednarodnih razpisih.
MO Novo mesto podpira tudi strateški razvoj visokošolske, znanstveno raziskovalne in razvojne
dejavnosti v lokalni skupnosti. Kot soustanoviteljica treh visokošolskih zavodov (FINI Novo
mesto, FOŠ in VŠ Grm Novo mesto) je v okviru proračunske postavke Razvoj Univerzitetnega
prostora Novo mesto realizirala sofinanciranje izvajanja študijske in znanstveno raziskovalne
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dejavnosti zavodov, skladno z veljavno zakonodajo s področja visokega šolstva in Akti o
ustanovitvi zavodov. Sredstva so bila namensko porabljena za izvajanje študijskih programov in
enakovredno skrb za izvajanje znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti. Občina je s
sofinanciranjem prispevala k temu, da imajo vsi visokošolski zavodi, katerih soustanoviteljica je,
registrirano raziskovalno skupino, da so aktivni s prijavami na različne razpise in oddajo
projektov, imajo zaposlenega vsaj enega raziskovalca, ki hkrati izpolnjuje pogoje za vodjo
temeljnega ali aplikativnega projekta po kriterijih ARRS, da zagotavljajo vsakoletni vpis nove
generacije študentov in se med seboj aktivno povezujejo. Drugi zastavljeni cilji so podrobneje
opredeljeni s pogodbami in skladni s strategijo razvoja visokega šolstva v MO Novo mesto.
MO Novo mesto je na podlagi Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih
pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov MONM (DUL, št. 36/2016) objavila javni
razpis podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za študijsko leto 2018/2019
(DUL, št. 14/2017). Vodilo ideje tovrstne finančne pomoči posameznikom, ki se izobražujejo, je
izbrati in podpreti dijake in študente, ki so talentirani, perspektivni, dosegajo izjemne dosežke
na različnih področjih, kot so glasba, kultura, umetnost, šport, tehnika in znanost in ne
izkazujejo zgolj dobrega učnega uspeha. Velik poudarek je na mednarodni konkurenčnosti
posameznika, v času šolanja v tujini je tako možno pridobiti tudi enkratno denarno pomoč.
MONM z izvajanjem tovrstnega projekta štipendiranja prepoznava mlade talente in jim nudi
podporo pri pridobivanju znanja. Posredno je poudarek na spodbujanju razvoja in promociji
občine, ki ju posameznik lahko uresničuje s svojimi izjemnimi dosežki v času izobraževanja in v
želji, da se perspektivni mladi, ki pridobivajo znanje v tujini, po zaključku šolanja tudi vrnejo v
lokalno okolje.
Na razpis za šolsko leto 2018/19 se je prijavilo 18 kandidatov, ki so podali 17 vlog za izredno
štipendijo in 1 vlogo za enkratno denarno pomoč za izobraževanje. Komisija za štipendiranje je
izbrala tri štipendiste, izjemno uspešne na področjih glasbe in naravoslovja. V času šolanja
oziroma študija bosta dva prejemala mesečno v znesku 200 EUR in eden za študij v tujini
mesečno 300 EUR. Enkratna denarna pomoč za študij v tujini ni bila podeljena.
ŠPORT
Mestna občina Novo mesto skrbi za uresničevanje javnega interesa na področju športa tako, da
izvaja Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14), ki se nanaša na lokalne skupnosti. Občinski svet Mestne
občine Novo mesto vsako leto sprejme Letni program športa, v katerem določi programe športa,
ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, višino sredstev in vse dejavnosti, ki so potrebne za
izvajanje programov. Na javnem razpisu MONM izbere izvajalce letnega programa športa in z
njimi sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov in projektov. Del letnega programa
športa na področju prostočasne vzgoje otrok in mladine, športnih prireditev ter športne
rekreacije izvaja Zavod Novo mesto.
Zakonodaja
Področje športa ureja Zakon o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) in Resolucija o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št.
26/14), na lokalnem nivoju pa Strategija športa 2010 – 2020, Odlok o postopku in merilih za
sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 23/17), in Letni
program športa, ki so podlaga za objavo javnega razpisa na področju športa in izbiro izvajalcev
športnih programov. S tem lokalna skupnost soustvarja pogoje za razvoj športa kot
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pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe, ter prispeva k zmanjševanju
neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe.
Zakonski in podzakonski predpisi za izvajanje dejavnosti na področju športa so:
-

Zakon o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17),
Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14),
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini
Novo mesto (DUL, št. 23/17),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
(DUL, št. 35/16),
Strategija športa v Mestni občini Novo mesto 2010 – 2020.

Dolgoročni in letni cilji
Dolgoročni cilji predstavljajo izvajanje Resolucije o nacionalnem programu športa v RS v delu, ki
se nanaša na lokalne skupnosti, izvajanje zakonskih obveznosti in veljavnih odlokov,
zagotavljanje ustreznih pogojev in sredstev za izvajanje letnega programa športa, za kar je po
zakonodaji neposredno zadolžena lokalna skupnost, ki je tudi ustanoviteljica javnega zavoda na
področju športa.
Letni cilji, ki so bili določeni s proračunom, so bili vsebinsko in finančno uspešno realizirani
skoraj na vseh postavkah. Vse odredbe za izplačila sredstev so bile vsebinsko in finančno
preverjene.
Skladno z dolgoročnimi in letnimi cilji so bile izvedene sledeče dejavnosti:
1. Sprejet je bil Letni program športa v MONM za leto 2019 na Občinskem svetu MONM,
2. Priprava meril, razpisne dokumentacije in izvedba enoletnega Javnega razpisa za
sofinanciranje letnega programa športa za leto 2019 za področje športne rekreacije, športa
starejših, športnih prireditev, vrhunskega športa in prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine,
3. Priprava meril, razpisne dokumentacije in izvedba triletnega Javnega razpisa za
sofinanciranje letnega programa športa za obdobje 2019 – 2021 za področje športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in
športa invalidov,
4. Izvedba javnega naročila za dobavo igral, opreme in montažo na igriščih na območju
Mestne občine Novo mesto v enajstih mestnih in primestnih krajevnih skupnostih,
5. Priprava urnikov prostočasnih dejavnosti v osnovnih šolah v sodelovanju s športnimi društvi
in osnovnimi šolami, v dejavnosti je bilo v šolskem letu 2017/2018 vključenih cca 4.500
otrok in mladine,
6. Investicijsko vzdrževanje športnih in otroških igrišč – Zavod Novo mesto vzdržuje trideset
obstoječih otroških in športnih igrišč v mestnih in primestnih krajevnih skupnostih,
7. Priprava in podpis Pogodbe o sofinanciranju Zavoda Novo mesto v letu 2018 - Zavod je
skladno z Odlokom o ustanovitvi skrbel za tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih
objektov, s katerimi upravlja, to je Športna dvorana Marof, Športnorekreacijski center
Portoval, Športnorekreacijski center Loka, Velodrom, Kegljišče, Teniška igrišča, Bazen na
OŠ Grm, organiziral tradicionalno občinsko prireditev »Športnik leta 2018«, zaključno
prireditev Delavskih športnih iger, Rudolfove tedne športa, izvajal rekreativne lige, šolska
športna tekmovanja za osnovne in srednje šole ter nudil tehnično pomoč pri organizaciji in
izvajanju drugih športnih prireditev in programov,
8. V sklopu Štukljevega leta so bile izvedene številne športne prireditve in bil je izveden nakup
nove gimnastične opreme za osnovne šole v MONM.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na področju prostočasne vzgoje otrok so bili v programe za vrtce vključeni vsi predšolski otroci,
v šolska športna tekmovanja vse osnovne in srednje šole. Izvajalci letnega programa športa so
izvedli športne programe, v katerih je bilo vključenih skoraj 6.000 občanov MONM. Izvedenih je
bilo veliko športno rekreativnih prireditev, ki so bile atraktivne za gledalce in za vključene
tekmovalce oz. rekreativne športnike. Zaposleni v zavodu so zagotavljali ustrezne pogoje za
vadbo v športnih objektih, in skrbeli za ustreznost športne opreme. V Mestni občini Novo mesto
imamo 203 kategoriziranih športnikov, od tega 22 športnikov s perspektivnim in 111 športnikov
z mladinskim razredom. Ti kazalniki kažejo na uspešno strokovno delo na področju otrok in
mladine. S tem smo uresničili glavni cilj, saj smo otrokom, mladini, rekreativcem in starejšim
občanom v večji meri omogočili dostop do športnih dejavnosti, od prostočasnih, tekmovalnih,
vrhunskih do rekreativnih. Več kot polovico sredstev, namenjenih za javni razpis, je MONM
namenila za sofinanciranje športnih programov otrok in mladine, prostočasnih in tekmovalnih,
ter strokovnih delavcev za delo z mladimi.
MLADINA
Javni interes na področju mladine uresničuje MONM z zagotavljanjem normativnih in drugih
pogojev za razvoj mladinskega dela, in s finančno podporo mladinskim programom in
programom za mlade, mladinskim projektom, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.
Zakonski in podzakonski predpisi za izvajanje dejavnosti na področju mladine so:
-

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l. RS, št. 42/10),
Pravilnik o izvajanju javnega interesa v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/11),
Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020,
Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (ReNPM13–22).

Skladno z dolgoročnimi in letnimi cilji so bile izvedene sledeče dejavnosti:
-

-

-

-

Zagotavljali smo kvalitetno preživljanje prostega časa, z vključevanjem čim večjega števila
mladih v prostočasne dejavnosti, stabilno okolje za delovanje mladinskih organizacij in
vključevanje čim večjega števila mladih v nacionalne in evropske mladinske programe,
zagotavljali smo ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mladino in otroke. Veliko
pozornosti je vseeno potrebno nameniti tudi kurativnemu delu z mladimi, izboljšanju ter
dograjevanju infrastrukture, celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in
projektov ter jih dopolnjevati z novimi glede na potrebe, mladinski kulturi in izobraževanju,
pospeševanju mladinske raziskovalne dejavnosti.
Zagotavljali smo podporo delovanju podjetniškim izobraževanjem kot pomoč pri njihovi
konkurenčnosti na trgu in drugim programom skladno s Strategijo za mladino.
Izveden je bil enoletni javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in zaključen triletni
javni razpis 2016 – 2018 za redno delovanje mladinskih organizacij, sofinancirali smo
počitniške projekte, ki so bili namenjeni kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok in
mladine, z vključevanjem čim večjega števila te populacije v pripravo in izvedbo dejavnosti.
Povečalo se je tudi medsebojno sodelovanje NVO pri posameznih projektih.
Priprava meril in objava enoletnega javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektov
za leto 2019, z namenom podpore dejavnostim mladinskim organizacijam, organizacijam
za mlade,
Priprava meril, razpisne dokumentacije in objava triletnega Javnega razpisa za
sofinanciranje rednega dela mladinskih organizacij za obdobje 2019 – 2021 in
sofinanciranje infrastrukture, v katerih se programi izvajajo.
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-

-

Vključitev Mestne občine Novo mesto v projekt Europa Goes Lokal, ki je namenjen za večje
občine. Izvedena je bila analiza mladinskega področja z namenom vzpodbujanja razvoja
področja in vključevanje čim večjega števila mladih v mladinsko delo.
Sofinancirali smo izobraževanje mladinskih delavcev, s ciljem pridobivanja usposobljenih
mladinskih delavcev za delo z mladimi.
Vključitev področja mladine v področje delovanja Zavoda Novo mesto z zaposlitvijo dveh
strokovnih delavk.
Imenovan je bil Projektni svet za mlade, ki je aktivno spremljal izvajanje ukrepov Strategije
za mladino in podajal predloge za izboljšanje celotnega področja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2018 smo nadaljevali z izvajanjem ukrepov, ki so opredeljeni v Strategiji za mlade, z
vključevanjem in sofinanciranjem ukrepov preko javnih razpisov MONM. Pripravili smo nova merila
in preuredili razpisno dokumentacijo za programe in projekte, ki še bolj določa, kaj želi MONM
doseči na področju mladine. S sofinanciranjem izobraževanj mladinskih delavcev bodo ti pridobili
ustrezne kompetence in se lažje vključevali v delo z mladimi.
KULTURA
Na področju kulture se izvajajo naloge skladno z zakonskimi določili, ki veljajo za področje
kulturno-umetniških dejavnosti, knjižničarstva, varovanja premične in nepremične kulturne
dediščine, izvajanja postopkov javnih razpisov in pozivov ter izvajanja kulturnih dogodkov,
katerih organizator je Mestna občina Novo mesto. Mestna občina Novo mesto zagotavlja
sredstva v proračunu Mestne občine Novo mesto za izvajanje dejavnosti s področja kulture in
umetnosti, ki jih izvajajo javni zavodi na področju kulture (Anton Podbevšek Teater, Dolenjski
muzej, Knjižnica Mirana Jarca, delno Zavod Novo mesto ter Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, katerega ustanovitelj je država) ter nevladne organizacije.
Zakonska podlaga
Dejavnosti na področju kulture se izvajajo na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18ZNOrg v nadaljevanju ZUJIK), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB, 36/08ZPOmK, 77/10-ZSFCJA, 90/10-odl. US, 87/11-ZAvMS, 47/12, 47/15-ZZSDT, 22/16 in 39/16),
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01,
96/02-ZUJIK in 92/15), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg).
Vsebinska opredelitev nalog
Na podlagi zakonskih določil smo v letu 2018 realizirane naslednje naloge na področju kulture:
-

priprava in sprejetje Strokovnega načrta za javne razpise in pozive na področju kulture za
leto 2018,
priprava gradiv za občinski svet (svetniški odgovori),
poslovno poročilo o delovanju javnih zavodov za leto 2017,
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-

-

-

-

priprava zaključnega računa za področje kulture za leto 2017, priprava proračuna za
področje kulture za leto 2019, ter dopolnitve in spremembe plana proračuna za področje
kulture za leti 2018 in 2019,
izvedba projekta v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine 2018,
sodelovanje pri Združenju zgodovinskih mest (redna srečanja, priprava projektov za STO in
Interreg, gostovanje tujih tour operatorjev v Novem mestu, gostovanje Big banda Glasbene
šole Marjana Kozine v Bruslju v okviru predstavitve slovenske kulture in kulturne dediščine
v EU); vsebinska in finančna priprava projektov za izvedbo dogodkov v letu 2018 v sklopu
leta evropske kulturne dediščine v Sloveniji in v okviru evropskega projekta Refresh,
organizacija mednarodne konference v Novem mestu v okviru EU projekta
Solidarity4Heritage, katerega nosilka je MO Novo mesto in je v partnerstvu z mesti iz
Grčije, Malte, Italije in Bolgarije ter gostovanje v partnerskih mestih,
urejanje dokumentacije in soglasij ter organizacija otvoritve spominske plošče Gimnazije
Novo mesto,
priprava Strategije na področju kulture,
redno izplačilo sredstev za plače, prispevke in materialne stroške javnim zavodom, katerih
ustanoviteljica je MO Novo mesto,
izvedba devetih javnih razpisov in pozivov na področju kulture (objava razpisov, odpiranje
vlog, obravnava vlog, izdaja odločb, sklenitev pogodb, izplačila sredstev):
Razpisna področja v letu 2018

Višina
razpoložljivih
sredstev

Število
izdanih
odločb

Število
sklenjenih
pogodb

Programi na področju kulture

77.000

3

3

JSKD, OI Novo mesto

19.000

1

1

Revija Rast

26.000

1

1

Redno delo kulturnih društev

70.000

28

28

Projekti na področju kulture

47.000

43

40

Urejanje grobišč

3.000

2

2

Sofinanciranje medijev

60.000

5

5

Sofinanciranje
najemnin
organizacij v javnem interesu

12.000

2

2

Akcije
zaščite
dediščine

9.000

0

0

Skupaj

-

kulturne

(ni bilo
prijavljenih
projektov)
323.000

85

82

sodelovanje pri organizaciji in izvedbi občinskih prireditev ter drugih organizacij (dogodki
vezani na izvedbo programov v sklopu Štukljevega leta 2018, evropskega projekta
Solidarity4Heritage, dogodkov Združenja zgodovinskih mest Slovenije, kulturni praznik,
obeleževanje spominskih dni MO Novo mesto in državnih praznikov, občinski praznik,
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-

županov prednovoletni sprejem, sprejem najboljših učencev in športnikov osnovnih šol,
sprejem zlatih maturantov, ter ostali dogodki in obletnice posameznih društev ali zavodov),
priprava govorov za nadrejene:
Število napisanih govorov in izhodišč v
2018

Število organiziranih dogodkov v
organizaciji MONM v 2018

74

42

Naloge na področju kulture zajemajo izvedbo procesov, ki so vezani na področno zakonodajo
(javni razpisi in pozivi, spremljanje ter spreminjanje in dopolnjevanje dokumentov s področja
kulture, izplačila sredstev za plače, prispevke, materialne in programske stroške za javne
zavode, priprava mnenj, soglasij, sklepov za področje kulture, naloge in zadolžitve, ki jih
odredita vodja oddelka, direktor, župan in kolegija OU ter zadolžitve in naloge občinskega sveta
in odgovori na svetniška vprašanja). Med naloge sodijo tudi dejavnosti povezane z organizacijo
posameznih dogodkov, sodelovanje in koordiniranje projektov nevladnih organizacij in javnih
zavodov.
Dolgoročni in letni cilji
Dolgoročni cilji predstavljajo izvajanje zakonskih določb, ki jih opredeljuje zakonodaja s področja
kulture, ki se nanašajo na lokalne skupnosti ter izvajanja nalog na podlagi veljavnih odlokov o
ustanovitvi javnih zavodov na področju kulture, zagotavljanje ustreznih pogojev in sredstev za
izvajanje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov.
Letni cilji, ki so bili določeni s proračunom, so bili vsebinsko in finančno uspešno realizirani,
razen na javnem razpisu za akcije zaščite kulturne dediščine, kjer so razpisana sredstva
namenjena obnovam objektov, ki imajo status kulturnega spomenika in niso v lasti občine ali
države, so pa namenjeni širši javnosti. Na razpis v letu 2018 ni prispela niti ena vloga, leta 2017
smo prejeli 2 vlogi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na področju kulture so javni zavodi realizirali zastavljene cilje. Uspešno so bili izvedeni
programi, ki so potekali v okviru Štukljevega leta (razstava v Dolenjskem muzeju ter programi,
skozi katere se prepletajo umetnost in šport). Odmeven je bil koncert ob kulturnem prazniku v
izvedbi Novomeškega simfoničnega orkestra ter gostovanje Big banda Glasbene šole Marjana
Kozine in Ane Čop kvarteta v Bruslju v okviru predstavitve slovenske kulture v EU. Mešani
pevski zbor Pomlad je osvojil na mednarodnem zborovskem tekmovanju dve zlati medalji. Vsi
omenjeni projekti so bili sofinancirani iz proračuna MO Novo mesto in so potekali v
soorganizaciji občine.
Anton Podbevšek Teater, katerega ustanovitelj in financer je MO Novo mesto je uspešno
gostoval na Hrvaškem ter v Sloveniji. Kulturno umetnostna vzgoja Zavoda Novo mesto
namenjena otrokom in mladim je bila prav tako uspešno izpeljana z odličnim obiskom vrtcev in
šol (okvirno okrog 23.000 otrok in mladih), kar uvršča novomeški zavod v sam vrh Slovenije
glede izvedbe in obiska kulturno-umetnostnih programov za otroke in mlade. Nevladne
organizacije, ki so sofinancirane iz proračuna MO Novo mesto na podlagi javnih razpisov so
uspešno izpeljali programe in projekte. Odmevni so bili programi Založbe Goga (Novomeški
poletni večeri, Festival pouličnega gledališča Rudi Potepuški, knjižne izdaje), likovne razstave v
Galeriji Simulaker v izvedbi LokalPatriota ter številni drugi programi in projekti kulturnih društev,
zasebnih zavodov in posameznikov, ki so prejeli finančna sredstva iz proračuna MO Novo
mesto na podlagi javnih razpisov.
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SOCIALNO VARSTVO
Področje socialnega varstva zajema storitve in programe, ki jih lokalne skupnosti izvajamo na
podlagi Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov. To so naloge, usmerjene v
financiranje socialnovarstvenih dejavnosti in zagotavljanje pogojev za razvoj in izvajanje
socialnovarstvenih programov za občane.
Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) so te storitve:
-

-

financiranje storitev institucionalnega varstva oziroma stroškov oskrbe v zavodih za
odrasle, kadar je upravičenec v celoti ali delno oproščen plačila zavodske oskrbe (domovi
za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi - stanovanjske skupine in VDC),
financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika,
subvencioniranje socialnovarstvene storitve - pomoč družini na domu,
subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin.

Mestna občina Novo mesto v dvajsetih splošnih in posebnih zavodih, stanovanjskih skupnostih
ter zavodih za odrasle osebe z duševno motnjo po Sloveniji delno ali v celoti financira
institucionalno varstvo. V zavodsko oskrbo je bilo tako v letu 2018 nastanjenih okrog 105
občanov.
Socialnovarstveni programi, ki jih izvaja Mestna občina Novo mesto na podlagi svojih
pravilnikov, katerih namen je zagotavljanje dodatnih pomoči socialno šibkim občanom so:
-

-

zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči,
na podlagi javnega razpisa sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva
nevladnih organizacij, ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno
dopolnjujejo in širijo,
financiranje splošno humanitarnih programov (letovanje otrok, obdaritve starejših, donirana
hrana,…),
neposredno sofinanciranje socialnih programov in projektov nevladnih organizacij,
enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka,
subvencioniranje toplega obroka za starejše in invalide, ki živijo pod pragom revščine,
zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše in invalidne osebe, ki ne potrebujejo
spremstva.

Iz občinskega proračuna smo v letu 2018 neposredno financirali:
-

splošno humanitarne programe, ki ga izvaja OZ RK NM,
programe preprečevanja zasvojenosti, ki ga izvaja Projekt Človek in Društvo Srečanje,
program medgeneracijskega središča - Hiša Sožitja, ki ga izvaja Društvo upokojencev
Novo mesto,
program regijskega NVO CENTRA, ki ga izvaja DRPD NM in
program Večgeneracijskega centra, ki ga izvajata RIC Novo mesto in DRPD Novo mesto,
program brezplačnih prevozov za starejše »Rudi«, ki ga izvaja Društvo upokojencev Novo
mesto.

Mestna občina Novo mesto na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči
zagotavlja sredstva za enkratne občinske denarne pomoči za materialno ogrožene
posameznike in družine. Sredstva so namenjena za poplačilo najnujnejših življenjskih stroškov,
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nakup ozimnice, kurjave, šolskih potrebščin, medicinskih pripomočkov,… Opažamo, da je med
prosilci za dodelitev enkratne občinske denarne pomoči vse več oseb z nizko pokojnino, katera
jim ne služi za poplačilo vseh življenjskih stroškov. V letu 2018 smo enkratnih denarnih pomoči
dodelili 442-tim prosilcem.
Na podlagi javnega razpisa smo iz sredstev občinskega proračuna 45- tim nevladnim
organizacijam na področju socialnega in zdravstvenega varstva sofinancirali izvajanje tistih
programov, ki lajšajo in preprečujejo socialne stiske posameznikov in skupine ljudi ter s svojimi
preventivnimi programi dopolnjujejo delovanje javnih služb.
Mestna občina Novo mesto podpira APZ (aktivno politiko zaposlovanja) s sofinanciranjem
razlike v plači za udeležence javnih del. V letu 2018 smo 34- tim nevladnim organizacijam in
javnim zavodom sofinancirali stroške dela za 62 udeležencev javnih del, in sicer v najvišjem
deleže na področju socialnega varstva, izobraževanja, mladine in športa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji predstavljajo izvajanje zakonskih določb, ki jih opredeljuje zakonodaja s področja
socialnega varstva, in se nanašajo na obveznosti sofinanciranja lokalne skupnosti ter izvajanja
nalog na podlagi veljavnih predpisov.
Letni cilji, ki so bili določeni s proračunom, so bili vsebinsko in finančno uspešno realizirani.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Področje zdravstvenega varstva zajema storitve in programe, ki jih lokalne skupnosti izvajamo
na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
Zakona o lekarniški dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in
podzakonskih aktih.
Na podlagi navedene zakonodaje lokalne skupnosti izvajamo naslednje naloge:
-

zagotavljamo mrežo primarne zdravstvene dejavnosti,
zagotavljamo izvajanje mrliško pregledne službe za opravljene mrliške preglede in
sanitarne obdukcije,
krijemo stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane občane,
izvajamo prekope posmrtnih ostankov.

Na podlagi javnega razpisa iz sredstev občinskega proračuna sofinanciramo izvajanje programa
Lokalne akcijske skupine (LAS), ki s svojim preventivnim delovanjem skrbi za preprečevanje in
zniževanje socialnih stisk, povezanih z rabo psihoaktivnih snovi in drugih oblik zasvojenosti.
ROMSKA PROBLEMATIKA
Področje romske problematike zajema aktivnosti, ki jih lokalne skupnosti v katerih živi romska
skupnost realiziramo na podlagi veljavnega Zakona o romski skupnosti (Uradni list RS, št.
33/07).
V letu 2013 je občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel Strategijo za reševanje
romske tematike v MO Novo mesto. Osnovni namen strategije je, da bodo cilji in ukrepi, v
veliki meri pripomogli pri izboljšanju kvalitete življenja in bivalnih razmer romske populacije.
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Strategija se je izvajala tudi v letu 2018 saj se na nivoju MONM, kot tudi v romskih naseljih
odvija veliko pozitivnih ukrepov na področju urejanja bivalnih razmer, kot tudi na socialnem in
izobraževalnem nivoju.
V namen izvajanja sprejete strategije reševanja romske tematike je MONM v letu 2018
namenila proračunska sredstva na postavki stanovanjsko reševanje Romov v višini
11.4665,28 EUR.

1. Ukrepi, ki so del navedene Strategije reševanja romske tematike v MONM so bili
realizirani v sledečem obsegu:
a. Osnovnošolsko izobraževanje
- Enakomerna prerazporeditev romskih otrok po osnovnih šolah v MONM, ki
upošteva obvladljiv vzgojno pedagoški proces in zmogljivosti prostorskih kapacitet
je bil uspešno realiziran tudi v letu 2018
- Realizacija skupnih načel ukrepanja v primerih neopravičenega izostajanja pri
pouku. Na temo neupravičenih izostankov v šoli je MONM organizirala več delovnih
sestankov pristojnih institucij. Stanje se izboljšuje, a ni optimalno..
b. Predšolska vzgoja
- Prednost pri vključevanju predšolskih otrok eno leto pred vstopom v osnovno šolo.
Kljub velikemu trudu, bistvenega napredka na navedenem področju nismo dosegli,
razen da se je povečalo število mlajših otrok in zmanjšanja vandalizma v in okolici
vrtca Pikapolonica v Brezju.
- Tako kot v osnovnošolskem in predšolskem programu manjka bistvena stimulacija
pri romskih starših, ki bi se morala izkazovati iz zavedanja, da je izobrazba temelj za
prihodnost njihovih otrok. Tega pri Romih jugovzhodne Slovenije praktično ni, saj jih
je več kot 95% trajno brezposelnih prejemnikov socialnega transferja.
c. Področje zdravja Romov
- Predvideno odprtje ambulante v romskem naselju Brezje-Žabjak, s katero bi dosegli
povečano osnovno zdravstveno oskrbo, večjo število cepljenih otrok, preprečevanje
nalezljivih bolezni, povečanju rabe preventivnih zdravstvenih programov in vplivati
na boljše higienske navade. Predvideno delovanje občasne preventivne ambulante
je vezano na postavitev večnamenske stavbe, ki je bila realizirana konec leta 2018.
Večje aktivnosti na navedenem področju je pričakovati v drugi polovici leta 2019, ko
bodo zaživele še ostale aktivnosti v večnamenskem centru. Kljub temu pa osnovno
zdravstveno oskrbo Romom zagotavljamo skozi izbiro osebnih zdravnikov.
Cepljenje otrok se je povečalo v času izvajanja projekta SORO »Sodelovanje za
zdravje Romov«. Higienske navade Romov, ki se le izboljšujejo, pa so še vedno v
večji meri odvisne od njihovih zmožnostih po zagotavljanju higiene (kopalnica, topla
voda, toaletni prostori,…). V preventivne zdravstvene programe se udeležujejo v
manjši meri, kar je odvisno od lokacije izvajanja le teh. Ko se delavnice odvijajo v
samem naselju, je udeležba večja, če pa je na sedežu zdravstvenega doma, pa
manjša. S postavitvijo večnamenskega prostora, bo več možnosti za uspešno
izvajanje tovrstnih programov.)
d. Področje vzdrževanja javnega reda in miru
- Na navedenem področju MONM permanentno sodeluje s policijo, krajevnimi
skupnosti, romskim svetnikom in Centrom za socialno delo. Sklicevanje operativnih
sestankov institucij, katerih pristojnosti direktno ali posredno vplivajo na področje
vzdrževanje javnega reda in miru, je praktično redno delo urada za družbene
dejavnosti. Delovanje varnostnih sosvetov v okviru MONM in posameznih KS se je
tudi v letu 2018 nadaljevalo. Policija bi bila pri svojem delu veliko bolj uspešna, če bi
se izrečene kazni Romom lahko izterjale tudi iz socialnega transferja na kar
nenehno opozarjamo pristojne na državnem nivoju.
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e. Področje urejanja romskih naselij
Urad za družbene dejavnosti je aktivno sodeloval z oddelkom za okolje in prostor v
procesu priprave občinskega podrobnega načrta, ki je bil sprejet na občinskem svetu
MONM v mesecu juliju 2018. Sprejeti dokument pomeni velik napredek pri pogojih za
nadaljnje urejanje naselij. Predvsem je le-ta viden v naselju Žabjak, ki je z dnem
veljavnosti OPPN-ja postal legalno naselje v katerem so se v 2018 že začeli prvi
procesi investicijskih priprav, kot je parcelacija zemljišč kjer bo zgrajena nova javna
infrastruktura, možnost odkupa in priključevanja že poseljenih parcel s strani
prebivalcev naselja na javno infrastrukturo. Prav tako so potekale parcelacije za
izgradnjo novih infrastrukturnih investicij. Najpomembnejši dosežek, pa je dokončanje
izgradnje večnamenskega centra v Brezju s parkirišči, pločniki ter javno razsvetljavo.
V letu 2018 je bila MONM na področju reševanja romske problematike izjemno uspešna na
vseh področjih, sprememb in zastavljenih procesov, ki se bodo intenzivno nadaljevali v letu
2019, ko se pričakujejo novi investicijski posegi v romskih naseljih Žabjak in Brezje.

URAD ZA PROSTOR IN RAZVOJ
I. PROSTORSKA INFORMATIKA

Urad za prostor in razvoj je v letu 2018 opravljal naloge na področju prostorske informatike, ki
zajemajo: koordinacijo pri pripravi geodetskih načrtov (izbor izvajalca, priprava podatkov,
izvedba naročila,…), vodenje in arhiviranje digitalnih podatkov oziroma PA občine v digitalni
obliki, pripravo digitalnih podatkov iz PA za uporabnike oziroma izdelovalce PA, vodenje drugih
prostorskih evidenc (baze podatkov o namenski rabi prostora iz veljavnega prostorskega plana
občine, območja varovanj in omejitev, območja veljavnih in predvidenih PA,...), izdelavo
kartografskega gradiva za potrebe izvajanja nalog občinske uprave.
Ena od pomembnejših nalog je tudi vzdrževanje portala »Prostorski akti Mestne občine Novo
mesto«, ki je bil oblikovan in deluje v sklopu spletnih strani MONM. Preko portala so občanom
in drugim zainteresiranim dani na vpogled vsi sprejeti prostorski akti na območju MONM kot tudi
akti v pripravi, to je aktualno stanje prostorskih aktov, ki so še v fazi izdelave, tako da je vsaka
faza priprave dokumenta posebej opisana, priložena pa so tudi ustrezna gradiva, kar olajšuje
komunikacijo med zainteresirano javnostjo in uradom, npr. možnost vpogleda v gradivo javno
razgrnjenih prostorskih aktov ipd. Podatki se redno vzdržujejo in prenavljajo glede na faze
priprave posameznih prostorskih aktov. Prostorski portal je izredno koristen predvsem zato, ker
so na enem mestu zbrani (grafično prikazani na skupni karti) vsi prostorski akti z interaktivnimi
povezavami na ustrezne objave v uradnem glasilu, kot tudi povezave med samimi akti (osnovni
odlok v povezavi z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami ter seznami predpisov, na
katere vpliva). Portal se redno vzdržuje in polni z aktualnimi podatki.
Mestna občina je vključena tudi v vseslovenski portal občin PISO- Prostorski Informacijski
Sistem Občin, preko katerega občine omogočajo občanom in drugim zainteresiranim vpogled v
podatke o prostorskih aktih, namenski rabi zemljišč iz občinskih prostorskih načrtov,
gospodarski javni infrastrukturi, režimih varovanja itd. PISO je pomembno orodje tudi za
uslužbence javne uprave, saj preko internega vpogleda za svojo občino veliko hitreje in
132

Zaključni račun proračuna MO Novo mesto za leto 2018

kompetentneje podajajo informacije občanom, ki po njih vprašujejo, oziroma je nepogrešljivo
orodje pri pripravi strokovnih gradiv in pri prostorskem načrtovanju. Tako so bili za MONM v letu
2018 na portalu PISO podjetja Realis dodane oz. dopolnjene naslednje vsebine tematskih
sklopov: za potrebe ugotavljanja historiata stanja grafičnega dela zemljiškega katastra, so bili
pridobljeni vektorski podatki digitalnih katastrskih načrtov od leta 1998. Podatki so na vpogled
v novem tematskem sklopu »Parcele ARHIV«, posodobljeni so bili podatki kategoriziranih
občinskih cest skladno z spremembo odloka o kategorizaciji občanskih cest, pridobljeni so bili
video posnetki in fotografije za državne ceste. Podatki so bili pretvorjeni v ustrezen format za
vključitev v interni dostop v pregledovalniku PISO.
Poleg zgoraj navedenih nalog so bile na področju prostorske informatike v letu 2018 izvedene
še naslednje naloge: vzpostavitev katastra oglasnih tabel na drogovih JR (obešanke), analiza in
priprava podatkov v sklopu izvedbe projekta Vzpostavitev širokopasovnega omrežje (projekt
RUNE), priprava prostorskih podatkov za potrebe projekta »Vzpostavitev evidence podatkov o
dejanski rabi stavbnih zemljišč« (Geodetski inštitut RS, MOP), priprava podatkovnega modela
za vzpostavitev katastra mestnega drevja in točkovni zajem dreves, posodobitev katastra javne
razsvetljave (Oddelek za promet in mobilnost), priprava podatkov za zunanje izdelovalce SD
OPN in OPPN-jev, posodobitev baze prostorskih podatkov na strežniku MONM.
Za potrebe EKO sklada je bil na osnovi pridobljenih podatkov ISTRABENZ PLINI d.o.o.,
noveliran podatek o območjih prednostne priključitve na zemeljski plin.
V mesecu avgustu 2018 so se pričele dejavnosti v zvezi z projektom »Uskladitev občinskih mej
z mejami parcel« skladno z 27.členom ZEN-A. Do meseca decembra 2018 so bile izvedene vse
uskladitve s sosednjimi občinami. Predlagane so bile spremembe na predlog, ki ga je pripravil
GURS.
Na podlagi 55.člena ZMVN-1 in poziva MOP so bili pripravljeni in posredovani podatki o
namenski rabi na ažurno stanje zemljiškega katastra.
Skladno s 17. členom ZMVN-1 je MONM sodelovala pri pripravi predloga modela vrednotenja, v
fazi določanja vrednostnih con.
II. ENERGETIKA

Med dejavnosti samoupravnih lokalnih skupnosti sodi po Energetskem zakonu tudi energetsko
načrtovanje in organizacija javnih služb s področja energetike. Energetska politika je tako del
dolgoročnega načrtovanja v občini. Energetski zakon navaja, da so izvajalci energetskih
dejavnosti in lokalne skupnosti dolžni v svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg porabe in
obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z nacionalnim energetskim
programom in energetsko politiko Republike Slovenije.
Lokalna skupnost se v področje energetike vključuje kot:
- porabnik energije (občinske stavbe, kot so osnovne šole, občinski uradi, dvorane za prireditve,
zdravstveni domovi, domovi za ostarele, športne dvorane, javna razsvetljava, vozni park, itd. –
potrebujejo energijo za ogrevanje, pripravo tople vode, hlajenje, razsvetljavo, pogon električnih
aparatov, javni transport, idr.),
- podeljevalec koncesije podjetjem za oskrbo z energijo,
- občinski planer na področju razvoja, prostorskega načrtovanja, industrijskega in
stanovanjskega razvoja, prometnih in komunalnih ureditev, itd.
- usmerjevalec lokalnega razvoja (odpiranje svetovalnih energetskih pisarn za občane,…).
Lokalna skupnost je na podlagi Energetskega zakona dolžna pripraviti in sprejeti lokalni
energetski koncept, s katerim na podlagi analize obstoječega stanja določi način bodoče oskrbe
z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne energije ter
uporabo obnovljivih virov energije.
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Lokalni energetski koncept je temeljni planski dokument za osnovanje enotne politike občine na
področju oskrbe in rabe vseh vrst energije. Na osnovi izdelanega energetskega koncepta
lokalna skupnost izvaja programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v
okviru svojih pristojnosti. Mestna občina Novo mesto ima sprejet lokalni energetski koncept iz
leta 2008, njegova veljavnost pa je 10 let. V letu 2016 je Mestna občina Novo mesto pričela z
izvedbo novelacije lokalnega energetskega koncepta. Lokalni energetski koncept mora biti
usklajen z energetskim konceptom Slovenije, vendar le ta še ni sprejet. Kljub temu bo
novelacija Lokalnega energetskega koncepta zaključena v letu 2019, saj je ta dokument
pogosto pogoj za črpanje sofinancerskih sredstev na področju energetike.
Lokalna skupnost mora Ministrstvu za infrastrukturo poročati o izvajanju lokalnega
energetskega koncepta. Poročilo predhodno potrdi občinski svet.
V proračunu je zagotovljena stalna postavka Energetika, kjer so sredstva zagotovljena za
izvajanje ukrepov na področju energetike skladne z lokalnim energetskim konceptom, ter
pripravo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije za potrebe energetskih sanacij.
1 ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO
Energetsko knjigovodstvo je temeljni sistem za dobro gospodarjenje z vidika porabe
energentov. Na podlagi jasne evidence porabe omogoča vpogled v stanje objekta, posledično
pa omogoča določitev prioritetne liste ukrepov za sanacije z namenom zmanjševanja porabe
energentov.
Mestna občina Novo mesto vodi energetsko knjigovodstvo za 51 javnih objektov in za 116
odjemnih mest javne razsvetljave.
2 ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA MREŽE ENSVET
V letu 2018 je v Mestni občini Novo mesto delovala energetska svetovalna pisarna mreže
ENSVET za potrebe svetovanja občanom pri pridobitvi spodbud iz Ekoskada javni okoljski
sklad. Pisarna deluje na naslovu Rozmanova 10.
3 ENERGETSKA SANACIJA STAVB
Eden najpomembnejših dolgoročnih projektov občine je energetska prenova stavb z namenom
zmanjševanja stroškov za električno energijo in zmanjševanja okoljskih posledic energetsko
potratnih stavb.
V letu 2018 je Mestna občina Novo mesto izvedla energetsko sanacijo večstanovanjskega
objekta Kočevarjeva 10a. Izvedla se je toplotna izolacija fasade stavbe, toplotna izolacija
podstrešja stavbe, zamenjava kritine stavbe, toplotna izolacija stropa in stene neogrevane kleti,
sanacija razsvetljave skupnih površin, vgradnja termostatskih ventilov in dograditev toplotne
podpostaje objekta. Stavbno pohištvo je že bilo zamenjano v letu 2015.
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se je izvedla
v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb v prednostni osi 4. Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna naložba 4.1 Spodbujanje energetske
učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju. Odobrena so
sofinancerska sredstva v višini 51.427,10 EUR.
Spremlja se izvajanje koncesije pogodbe in doseganje prihrankov na 27 objektih, ki so v lasti
občine, ki so bili energetsko sanirani v letu 2017. Energetske sanacije občinskih stavb so se v
večjem delu izvajale po modelu javno-zasebnega partnerstva, preko katerega zasebni partner
investira v energetsko sanacijo objekta in garantira minimalni nivo prihrankov, javni partner pa
ga skozi te prihranke poplača. Po poteku pogodbenega obdobja 15 let bodo prihranki pri
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stroških za energijo v celoti občinski. Partner v času trajanja koncesije zagotavlja tudi
upravljanje ter vzdrževanje novo vgrajenih energetskih naprav in sistemov.
4 EBRD - ELENA
Mestna občina Novo mesto je skupaj z Mestno občino Kranj in Mestno občino Celje v letu 2015
podpisala pogodbo z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) o sofinanciranju v višini
1.621.537,20 EUR oz. 90 % upravičenih stroškov pripravljalnih aktivnosti za izvedbo projektov
energetske učinkovitosti v okviru EU programa »Inteligentna Energija Evropa« - finančni
mehanizem EBRD - ELENA. Izvajanje projekta in posledično črpanje odobrenih sredstev je bilo
podaljšano do konca leta 2019.
V letu 2018 so bila sredstva s strani Mestne občine Novo mesto črpana za tehnično in pravno
pomoč pri izvajanju projekta. Z EBRD je bila podpisana pogodba za sofinanciranje izvedbe
študije ''Pregled in priporočila za optimizacijo vodovodnega sistema v občini Novo mesto''.
Študija zajema namestitev IoT agregacijske platforme in agregacija podatkov iz vodovodnega
sistema (začasne meritve, stalne meritve). Izvedena bo tudi obdelava pridobljenih podatkov iz
obstoječe infrastrukture Komunale Novo mesto in vodovodnega omrežja – za distribucijo ter
priprava statičnega hidravličnega modela z operativnimi podatki vodovodnega sistema in
prenosom meritev v model. Del projekta je tudi vzpostavitev nadzornega centra z namestitvijo
sistema SCADA za potrebe nadzora in spremljanja procesnih meritev. Odobrena so
sofinancerska sredstva v višini 241.502,40 EUR.
5 POLNILNICE ZA ELEKTRIČNA VOZILA
Mestna občina Novo mesto je v letu 2018 postavila osem polnilnih postaj za električna vozila.
Lokacije polnilnih postaj so na sledečih javnih parkiriščih:
Polnilna postaja Marof, parc. št. 1155/1, k.o. 1456 Novo mesto
Polnilna postaja Trdinova, parc. št. 445 k.o. 1483 Kandija
Polnilna postaja Zdravstveni dom, parc. št. 647/1 k.o. 1483 Kandija
Polnilna postaja Portoval, parc. št. 1388/5, k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu
Polnilna postaja Lekarna, parc. št. 631/5, k.o. 1483 Kandija
Polnilna postaja Novi trg plato, parc. št. 1273/1, k.o. 1456 Novo mesto
Polnilna postaja Garažna hiša Novi trg, parc. št. 1275/1, k.o. 1456 Novo mesto
Polnilna postaja Otočec, parc. št. 440/5, k.o. 1460 Šentpeter
Operacijo je delno financiral Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, in sicer v okviru Javnega
poziva 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za
električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št.
66/17). Pridobljena so bila sredstva v višini 24.000,00 EUR.
6 MENJAVA TARIFNEGA MERJENJA JAVNE RAZSVETLJAVE
V letu 2016 je bila izvedena zamenjava tarife na 63 merilnih mestih javne razsvetljave. V letu
2017 in 2018 je distributer električne energije dodatno vgradil pametne števce delovne energije
na 23. merilnih mestih javne razsvetljave. S tem je bila na teh merilnih mestih omogočena
menjava tarife merjenja brez obiska operaterja na terenu. Za zamenjavo ostane še 20 merilnih
mest javne razsvetljave, ki še nimajo vgrajenih pametnih števcev delovne energije. Menjavo teh
števcev ima distributer v načrtu v letu 2019.
7 DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Obstoječa pogodba za dobavo električne energije za potrebe občine in ostalih zainteresiranih
javnih ustanov v lasti občine poteče 31. 3. 2019. Mestna občina Novo mesto je pristopila
skupnemu javnemu naročilu za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih
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ustanov za obdobje štirih let, ki ga izvaja Skupnost občin Slovenije. Mestna občina Novo mesto
in ostale zainteresirane javne ustanove v lasti občine bodo sklenile posamezne okvirne
sporazume z najugodnejšim ponudnikom, na podlagi katerega bo opredeljena prodaja
električne energije do ponovnega odpiranja konkurence, katero bo Skupnost občin Slovenije
izvedla pred 31. 3. 2021.
III. RAZVOJ
V letu 2018 je Mestna občina Novo mesto izvajala razvojne projekte na področju gospodarstva,
razvoja in evropskih zadev, zastavljenih v okvirih lokalnih, regionalnih, državnih in evropskih
programskih usmeritev.
Glede na obsežnost in vsebinsko raznolikost del in nalog, ki jih pokriva Urad za prostor in razvoj
se lahko delovno področje razvoja razdeli po naslednjih vsebinskih sklopih:




razvojni programi in projekti,
podjetništvo in gospodarstvo,
EU zadeve.
1 ŠIROKOPASOVNA OMREŽJA DOLENJSKE
V letu 2018 je bil v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto pripravljen »Načrt razvoja
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni
občini Novo mesto«, ki je dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s katerim želi
Mestna občina Novo mesto oceniti stanje pokritosti, dejansko potrebo po širokopasovnem
omrežju, razpoložljivost ostale javne gospodarske infrastrukture in vrednost potrebnih investicij
na omenjenem geografskem območju. Del načrta je namenjen tudi identifikaciji belih lis ter
posledično možnih načinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje
širokopasovnih omrežij na belih lisah. Bele lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih
širokopasovnih priključkov naslednje generacije, oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo
s strani komercialnih ponudnikov. To pomeni, da v naslednjih treh letih operaterji elektronskih
komunikacij ne načrtujejo gradnje omrežij, ki bi omogočila dostop do interneta s hitrostjo 100
Mb/s.
Z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja želi Mestna občina Novo mesto spodbuditi
različne vidike socialno-ekonomskega razvoja občine: premostitev digitalne ločnice s
povezovanjem območij, na katerih ni zadostne širokopasovne povezljivosti, izboljšanje
razpoložljivosti spletnih storitev (npr. e-poslovanje), dvig življenjskega standarda (npr. delo na
daljavo), možnost dostopa do različnih vrst izobraževanja (npr. spletno učenje, vseživljenjsko
učenje), izboljšanje dostopa do informacij za vse prebivalce, učinkovitost javnih storitev (euprava), optimizacijo poslovnega okolja, spodbujanje novih in ohranitev obstoječih podjetij,
okrepitev razvoja podeželskega turizma, nepremičnin, kmetijstva in drugih pomembnih
gospodarskih panog, povečanje konkurence na trgu telekomunikacijskih storitev, izboljšanje
konkurenčnosti in inovativnosti, privabljanje vhodnih naložb, preprečevanje selitve gospodarske
dejavnosti.
Na podlagi pripravljenega Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo mesto, ki je bil julija 2018 predstavljen
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, je podjetje RUNE-SI d.o.o. začelo projektirati in
načrtovati izgradnjo omrežja. Začetek gradnje omrežja je predviden za marec 2019.
2 MESTNA KARTICA
Projekt Mestne kartice bo občanom in obiskovalcem Mestne občine Novo mesto omogočala
uporabo in plačevanje različnih storitev, ki jih ponujajo občina in njeni javni zavodi, kot so:
parkiranje, javni potniški promet, vstopnine na dogodke in v športne objekte, knjižnične storitve,
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izposoje koles. Sistem mestne kartice bo na voljo v obliki fizične brezstične kartice, ki je
primerna tako za najmlajšo in starejšo populacijo ter bo imela omejen nabor funkcionalnosti, ali
pa kot aplikacija za pametne telefone, ki bo ponujal tudi dodatne možnosti – informiranje,
zemljevid in pregled uporabe, enostavno nalaganje denarja v račun in upravljanje s podatki.
V letu 2018 je bila v okviru projekta izvedena temeljita analiza obstoječega stanja na področju
storitev v Mestni občini Novo mesto in usklajevanje predvidene interoperabilnosti s partnerskimi
občinami MO Nova Gorica in MO Kranj. Izvajalec projekta je pripravil zasnovo sistema finančnih
tokov ter prototipne modele kartice, mobilne aplikacije ter poteka delovanja sistema. Opravljeno
je bilo tudi začetno testiranje čitalnikov kartic ter analiza obstoječih čitalnikov na sistemu
potniških prevozov ter parkirnih avtomatih.
Sistem je v pripravi, v letu 2019 pa bo začel delovati v javnem potniškem prometu, pri parkiranju
in določenih informacijah za uporabnike v mobilni aplikaciji. Za izvajanje sistema Mestne kartice
bo primarno skrbel Zavod Novo mesto, ki je sopodpisnik pogodbe o izvedbi.
3 REFERENČNA POSTAVITEV PLATFORME PAMETNEGA MESTA
Mestna občina Novo mesto v sodelovanju s Telekomom Slovenije in SAP Slovenija je v letu
2018 pričela z izvajanjem projekta referenčne postavitve platforme pametnega mesta, ki
predstavlja naslednjo fazo razvoja mest v okviru rešitev, ki jih omogoča internet stvari.
Rešitve izvedene v okviru pametnih mest so namenjene povečevanju kakovosti življenja v
mestih. V okviru projekta bosta Telekom Slovenije in SAP Slovenija v občini Novo mesto
zasnovala naslednje napredne rešitve: spremljanje zasedenosti javnih parkirnih prostorov,
merjenje kakovosti zraka, hrupa, porabe vode in energentov, razvoj pametne ulične razsvetljave
ter merjenje zadovoljstva občanov. Internet stvari omogoča povezovanje velike količine naprav
z vgrajenimi tipali, ki samostojno komunicirajo tako med seboj kot z najrazličnejšimi aplikacijami.
4 SODELOVANJE Z RAZVOJNIM CENTROM
Razvojni center Novo mesto opravlja vlogo regijskega nosilca oziroma koordinatorja, ki na
osnovi prepoznanih potreb regije in posameznih občin pripravlja vsebinsko usklajene razvojne
programe, v katerih občine sofinancirajo svoje lokalne projekte v razmerju do višine odobrenih
državnih oz. EU sredstev.
Mestna občina Novo mesto z Razvojnim centrom Novo mesto sodeluje pri uresničevanju
zastavljenih podjetniških programov, pri snovanju in sofinanciranju skupnih regionalnih razvojnih
projektov, pri spodbujanju in koordinaciji regionalnega razvoja ter ostalih razvojnih projektih, ki
so namenjeni razvoju gospodarstva in regije.
4.1 SOFINANCIRANJE SUBVENCIJE OBRESTNE MERE PODJETNIŠKIH KREDITOV NA
OBMOČJU DOLENJSKE 2018
V sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto smo v letu 2018 izvedli povabilo za
sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske za leto
2018. Prejetih je bilo 38 vlog (v letu 2017 - 23 vlog). En prijavitelj je od vloge odstopil, dvema
upravičencema pa sta bili po dve vlogi že pred odločevanjem zavrnjeni zaradi preseganja
skupnega števila vlog oziroma višine upravičene subvencije obrestne mere na upravičenca
glede na določila povabila.
Povabilu smo v letu 2018, glede na leto 2017, nekoliko spremenili pogoje upravičenosti do
subvencije. Upravičenec je lahko prijavil največ 3 vloge (v letu 2017 - neomejeno), maksimalen
znesek na upravičenca je lahko BIL največ 2.000 EUR (v letu 2017 – max. 500 EUR/vlogo),
subvencija je znašala 50 % upravičene višine obresti (v letu 2017 – 100 %).
Odobrenih subvencij v vrednosti 50 % oziroma maksimalni upravičeni vrednosti 2.000 EUR je
bilo dvajset, dvanajstim prijaviteljem je bila zaradi nedoseganja minimalnega števila točk
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subvencija znižana, šestim prijaviteljem pa zaradi neustreznosti vlog subvencija ni bila
dodeljena.
4.2 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) – CLLD
Pristop CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost predstavlja v tem programskem obdobju
2014-2020 novost, ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropski uniji.
Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija, ki šteje 54 članov in je sestavljen iz predstavnikov
lokalnih skupnosti, regijskega gospodarstva, regijskih nevladnih organizacij, je pooblastil
Razvojni center Novo mesto d.o.o., da na območju Dolenjske in Bele krajine, prične s postopki
za pridobitev statusa Lokalne akcijske skupine za obdobje 2014 – 2020.
Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina je pripravila Strategijo lokalnega razvoja za
programsko obdobje 2014 – 2020. Strategija je temeljni dokument za izvajanje pristopa CLLD –
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in je bila izdelana na osnovi zaključkov izvedenih delavnic,
prejetih idejnih predlogov projektov in usmeritev nacionalnih strateških dokumentov.
4.3 GARANCIJSKA SHEMA
Garancijska shema za Dolenjsko (GSD) je projekt, ki vključuje sredstva Ministrstva za
gospodarstvo, lokalnih skupnosti in sredstva podjetnikov. Podjetniki imajo možnost pridobiti
ugodna investicijska posojila in posojila za obratna sredstva, za samozaposlitev oziroma nove
zaposlitve pri podjetnikih ter izdajanje garancij za te kredite (nižje obrestne mere za posojila,
ugodnejše razmerje med obrestnimi merami za posojila in dane depozite, varnejše poslovanje).
Projekt Garancijska shema za Dolenjsko izvaja Razvojni center Novo mesto.
4.4 SPODBUJANJE RAZVOJA, RAZISKAV IN INOVACIJ JV SLOVENIJE – CRRI
MO Novo mesto je leta 2016 z nekaj večjimi občinami JV Slovenije pristopila k partnerskemu
sporazumu za sodelovanje pri zagonu projekta Center razvoja, raziskav in inovacij (CRRI). Kot
samostojna enota Razvojnega centra Novo mesto je začel delovati v letu 2017, v prostorih
Podjetniškega inkubatorja Podbreznik. Ustanovljen je bil z namenom povezovanja institucij
znanja, gospodarstva, srednješolskih izobraževalnih institucij ter institucij, ki skrbijo za razvoj
regije.
Na začetku bo center usmerjen predvsem na področje industrijske robotike s poslanstvom
prispevati k razvoju regije JV Slovenija s spodbujanjem uvajanja industrijskih robotov v podjetja.
Z leti pa bo industrijski robotiki dodajal še druge vsebine s strokovnih področij, za katera se bo
skupaj z deležniki ugotovilo, da imajo visok potencial in podporo. Cilji projekta so dvig obsega,
relevantnosti in kvalitete raziskovalnega dela na izobraževalnih institucijah v JV Sloveniji,
prenos znanja v gospodarstvo, vzpostavitev celovitega inovacijskega sistema v JV Sloveniji in
hkrati vzpostavitev celovitega podpornega okolja za spodbujanje podjetništva med mladimi.
MO Novo mesto je v letu 2018 sofinancirala projekt CRRI na podlagi krovnega partnerskega
sporazuma in Programa dela s finančnim načrtom za leto 2018. CRRI je pomemben
povezovalni projekt z namenom povečevanja inovativnosti in tehnološke razvitosti JV Slovenije
na osnovi raziskovalnega dela ter priložnost za pridobitev novih kompetenc, ki bodo prispevale
k skupnim prizadevanjem, da bi bila JV Slovenija tudi v prihodnje regija odličnosti.
4.5 SOFINANCIRANJE IZVAJANJE IN UPRAVLJANJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA
PODBREZNIK
V okviru spodbujanja podjetništva MO Novo mesto sofinancira izvajanje programa
Podjetniškega inkubatorja Podbreznik (PIP), ki pomembno prispeva k ustvarjanju novih
inovativnih podjetij s potencialom rasti in pozitivno vpliva na razvoj podjetniške miselnosti ter
novih idej pri potencialnih podjetnikih (mladi, brezposelni, zaposleni) v lokalnem okolju. Cilj
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programa PIP je omogočiti mladim inovativnim podjetjem ter potencialnim podjetnikom lažji
dostop do ustrezne poslovne infrastrukture ter dostop do ustreznih strokovnih znanj in pomoči
pri razvoju poslovne ideje, rasti in prodoru na nove trge.
V letu 2018 je PIP še dodatno povečal aktivnosti zadnjih let in to na vseh področjih svojega
delovanja, kar kažejo tudi kazalniki: povprečna zasedenost prostorov je bila 2.265 m2 , kar je
največ v zadnjih treh letih, število podjetij, nameščenih v inkubator, se je povečalo iz 30 na 35,
število zaposlenih v PIP iz 108 na 134 oseb in v povprečju podjetja zasedajo 95 % coworking
prostora. V zadnjih letih so število izvedenih dogodkov povečali za več kot 2,5 krat. V letu 2018
so tako izvedli 54 dogodkov na različne tematike iz sveta podjetništva: Podjetniški večeri,
dogodki s fakultetami, šolami, mladimi, delavnice za razvoj idej, Mentorski programi, Startup
vikendi, delavnice robotike,… Število obiskovalcev teh dogodkov je bilo 1250, kar je za 6 % več
od prejšnjega leta.
MO Novo mesto je k vzpostavitvi inkubatorja pristopila že v fazi njegovega načrtovanja in tako
že od samega začetka delovanja vsebinsko in finančno podpira izvajanje programa.
4.6 SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJA PODJETNIKOV IN BODOČIH
PODJETNIKOV
Mestna občina Novo mesto sofinancira dejavnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja
obrtnikov, podjetnikov in bodočih podjetnikov ter spodbujanje razvoja podjetništva, ki se izvajajo
na Razvojnem centru Novo mesto in Območno obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto.
RC Novo mesto izvaja tovrstne dejavnosti v okviru razvojnega programa "Podjetniški izzivi
Dolenjske", v katerem lokalna podjetja, gospodarstvo oz. skupnost sodelujejo z mladimi v
reševanju realnih podjetniških izzivov, s katerimi se soočajo pri svojem poslovanju. Mladi tako v
okviru jasno opredeljenih izzivov preko krožkov in ostalih oblik aktivnosti ter ob pomoči
mentorjev, predstavijo podjetjem svoje inovativne rešitve. Gre za program povezovanja
šolskega sistema z gospodarskimi družbami oz. lokalnim okoljem, prenosa idej, izkušenj in
znanja. Mlade se tako spodbuja, da že v času šolanja oz. študija postanejo bolj aktivni, se
vključijo tudi v podjetniško okolje in si s tem dvignejo nivo znanja in kompetenc. Na ta način so
lažje zaposljivi, svoje znanje lahko izkoristijo za odprtje svojih podjetij in s tem ustvarjajo nova
delovna mesta.
MO Novo mesto sofinancira tudi programe za obrtnike in podjetnike s sedežem v Mestni občini
Novo mesto, ki potekajo na Območno obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, z namenom, da
se podjetnikom in obrtnikom s sedežem v Mesni občini Novo mesto omogoči lažji dostop do
specializiranih izobraževanj, znanja in posredovanja novosti na področjih, ki so pomembna za
poslovanje obrtnikov in podjetnikov.
4.7 IZVAJANJE SVETOVANJ, INFORMIRANJ IN E-VEM POSTOPKOV
MO Novo mesto le v letu 2018 sofinancirala izvajanje dela aktivnosti svetovanj, informiranj in eVEM postopkov ter drugih podpornih aktivnosti za spodbujanje podjetništva (vstopna točka
VEM) za ciljne skupine mladih, študentov, potencialnih podjetnikov, podjetij, samostojnih
podjetnikov in drugih zainteresiranih občanov. Cilj aktivnosti je omogočiti lažje ustanavljanje
podjetij, povečanje informiranosti in znanja za vstop na samostojno podjetniško pot in
premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa.
Aktivnosti so se izvajale na Razvojnem centru Novo mesto in Območno obrtno-podjetniški
zbornici Novo mesto in sofinanciranje njihovega izvajanja predstavlja pomemben program
spodbujanja podjetništva, v katerega se vključujejo lokalne skupnosti na Dolenjskem in ki je s
svojimi storitvami za občane MO Novo mesto tako brezplačen.
5 SPREMLJANJE DRŽAVNIH IN EU RAZPISOV
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Na Uradu za prostor in razvoj se izvaja tudi redno, tedensko spremljanje javnih razpisov,
objavljenih v Uradnih listih in na spletnih straneh ministrstev ter drugih objavah, priprava
tedenskih informacij o aktualnih javnih razpisih s področij delovanja občinske uprave, javnih
zavodov in drugih subjektov na območju občine ter kontinuirano obveščanje potencialnih
prijaviteljev o aktualnih javnih razpisih in tedensko objavljanje povzetkov aktualnih razpisov na
spletni strani Mestne občine Novo mesto.

IV. ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Oddelek za okolje in prostor vodi pripravo prostorskih aktov občine, izdaja lokacijske informacije
in druga potrdila iz uradnih evidenc, ki se vežejo na prostorske podatke v pristojnosti občine,
vodi pripravo strokovnih podlag s področja prostorskega načrtovanja in projektiranja za
prostorske ureditve lokalnega pomena in za gospodarsko javno infrastrukturo, vodi pripravo
strokovnih podlag in dokumentov na področju varstva okolja, ki se vežejo na vključevanje
varstva okolja v procese načrtovanja, vodi postopke za izdajo dovoljenj za čezmerno
obremenitev okolja s hrupom in spremlja stanje prostora preko spremljanja izvajana OPN in
izdaja mnenja o skladnosti nameravane gradnje s prostorsko izvedbenimi akti.
Dolgoročni cilji na področju prostora so izvajanje Strategija prostorskega razvoja občine, ki je
bila sprejeta konec leta 2009 kot strateški del Občinskega prostorskega načrta. Strategija
prostorskega razvoja občine teži k uravnoteženem doseganju družbene blaginje in svobode
posameznika pri uresničevanju prostorskih potreb, tako da ne bodo ogrožene bodoče
generacije. Prostorski razvoj občine mora s preudarnim izkoriščanjem prostorskih potencialov,
razvijanjem regionalnih posebnosti, ohranitvijo krajinske pestrosti in naravnih kakovosti ob
upoštevanju naravnih omejitev ter upoštevanjem prehodnosti prostora prispevati h krepitvi
nacionalnega prostora. Med ključnimi izhodišči prostorskega razvoja občine je tudi namera, da
bo Mestna občina Novo mesto postala najbolj razvita občina južnega dela vzhodne kohezijske
regije, da se bo Novo mesto razvijalo kot nosilno razvojno območje regije in eno od
gospodarsko najbolj razvitih slovenskih mest, da bo Novo mesto postalo kulturno bolj
prepoznavno manjše srednjeevropsko mesto, za kar se bo prednostno pospešil razvoj univerze
in odmevnih kulturnih programov, vključno z arheološkim parkom ter razvijala turistična
ponudba in da bo Novo mesto postalo privlačno in varno bivalno okolje za vse kategorije
prebivalstva, zato se bodo urejala zadostna in kakovostna stanovanjska območja in omrežja
družbenih dejavnosti ter javni prostor.
Letni cilji zastavljeni v proračunu za leto 2018 iz delovnega področja okolja in prostora so bili
spremljanje izvajanja OPN, priprava prostorskih aktov na pobudo investitorjev in za občinske
ureditve javnega pomena, usmerjanje v racionalno rabo prostora, izdajanje informacij občanom
in drugim subjektov o namenski rabi prostora, vodenje in vzdrževanje baz prostorskih podatkov
v občinski pristojnosti, priprava strokovnih podlag s področja urejanja prostora in naloge na
področju varstva okolja, ki so povezane s prostorskim načrtovanjem in urejanjem.
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.
1 PRIPRAVA PROSTORSKIH AKTOV
Priprava prostorskih aktov obsega vodenje postopka priprave prostorskih aktov, ki so v
pristojnosti lokalne skupnosti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in podzakonskih
predpisov ter na podlagi Zakona o urejanju prostora od 1. 6. 2018 naprej, ko je bil le ta
uveljavljen. Postopek priprave prostorskih aktov obsega obravnavo pobude za pripravo
prostorskega akta, pripravo projektne naloge in pogodbe, pridobitev oziroma pregled strokovnih
podlag in obravnavo variantnih rešitev, pregled obravnavo osnutka PA, pripravo vlog za
pridobitev smernic za načrtovanje k osnutku PA in posredovanje osnutka nosilcem urejanja
prostora v pridobitev smernic, pregled in obravnavo dopolnjenega osnutka PA, izvedbo javne
razgrnitve in javne obravnave, opredelitev do pripomb iz javne razgrnitve in zavzetje stališč do
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pripomb (župan), pregled in obravnavo predloga PA, pripravo vlog za pridobitev mnenj in
pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu prostorskega akta, pripravo gradiva za
obravnavo in sprejem na občinskem svetu ter vodenje spisa o postopku. Poleg tega obsega
priprava tudi usklajevanja z investitorji, izdelovalci in nosilci urejanja prostora.
V letu 2018 so bili z delovnega področja z odloki sprejeti naslednji prostorski akti: Odlok o
spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto - SD
OPN 3 (prostorska ureditev romskega naselja Žabjak Brezje), (Dolenjski uradni list, št. 15/18),
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo
mesto - SD OPN 4 (sprememba prostorsko izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora
NM/11-OPPN-a OPPN Arheološki park Marof, NM/11-OPPN-c OPPN Poslovna cona Ločna,
NM/14-k Kettejev drevored, NM/14-m do NM/14-n Reka Krka, NM/14-OPPN-a UN Novi trg v
Novem mestu, NM/22-OPPN-a UN Zdravstveni kompleks in OTO/1-a Novi Otočec, (Dolenjski
uradni list, št. 16/18), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici (Dolenjski uradni list, št. 13/18), Odlok o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec 2, (Dolenjski
uradni list, št. 16/18), Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu ob Ljubljanski 27-del,
(Dolenjski uradni list, št. 16/18), Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu, (Dolenjski uradni list, št. 16/18), Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo
mesto (SD OLN KAMPUS-2), (Dolenjski uradni list, št. 16/18), Odlok o spremembah in
dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2), (Dolenjski uradni
list, št. 16/18), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Gabrje (SD OLN Gabrje-1), (Dolenjski uradni list, št. 17/18).
V letu 2018 je potekala priprava naslednjih prostorskih aktov1, ki še niso zaključeni :
 Redne spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta*
V letu 2018 so bile v postopku priprave prostorskega akta obravnavane predhodno izdelane
strokovne podlage, ki jih je izbrani izdelovalec Sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2 izdelal in oddal (Študija potreb po
stanovanjih, Obravnava pobud, Podrobnejše strokovne podlage za poselitev, UN Otočec, UN
Birčna vas, UN Velike Brusnice), Prikaz stanja prostora, Analiza stanja in teženj, Analiza
razvojnih možnosti, UN Stopiče, UN Gabrje in UN Novo mesto. Izdelovalec je v letu 2018 izdelal
osnutek prostorskega akta. Občinska uprava je osnutek obravnavala in hkrati preverila
spremembe predpisov na področju urejanja prostora. S 1. 6. 2018 se je namreč pričel
uporabljati nov Zakon o urejanju prostora (ZureP-2), ki omogoča občinam, da nekatere nove
zakonodajne rešitve vključi v pripravo prostorskih aktov, ki že tečejo. V novembru so bili
objavljeni prvi osnutki podzakonskih predpisov po ZureP-2 glede priprave in vsebin prostorskih
aktov. Postopek priprave se bo intenzivneje nadaljeval v 2019.


Spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN 5) za območje Gostinsko turističnega
kompleksa Prepih (v natančnosti OPPN)**
SD OPN 5 vključujejo enoto urejanja prostora KOV/8-OPPN (v nadaljevanju: EUP), za katero je
v skladu z določili veljavnega OPN predvidena priprava OPPN »Gostinsko turistični center
Prepih« (v nadaljevanju: OPPN). Postopek priprave SD OPN 5 se je začel v letu 2016 na
podlagi pobude družbe Prepih d.o.o. (v nadaljevanju: pobudnik). Pobuda za SD OPN 5 se
nanaša na spremembo oziroma povečanje območja enote urejanja prostora KOV/8-OPPN,
spremembe veljavnih prostorsko izvedbenih pogojev OPN, ki za enoto urejanja prostora KOV8OPPN določajo pripravo OPPN, na način da priprava OPPN ne bo več obvezna in da se
namesto tega za ureditev razširjenega območja enote urejanja prostora KOV/8-OPPN

1

* prostorski akti, ki se financirajo iz proračuna
** prostorski akti, ki jih financirajo investitorji
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prostorsko izvedbeni pogoji OPN določijo v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za
občinski podrobni prostorski načrt, spremembe podrobnejše namenske rabe, s katero se
zmanjšujejo površine kmetijskih zemljišč (K1, K2) in gozda (Gg), povečujejo pa se površine
stavbnih zemljišč s poudarkom na gostinskih in turističnih dejavnostih, površinah za športne
objekte, rekreacijo in prosti čas ter površinah za ureditev parkirišč za tovorni promet kot
počivališče, počivališče za avtodome, parkirišča za osebni promet in avtobuse. Zaradi
poseganja v območje DLN za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine, je bilo izdelano
gradivo za predhodno uskladitev načrtovanih ureditev s pristojnim Ministrstvom za infrastrukturo
in pridobljeno soglasje Vlade RS za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na
območju DLN. V pripravi je osnutek, ki bo nosilcem urejanja prostora posredovan prvo mnenje.


Spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN) za širitev območja tovarne Adria Mobil
d.o.o. (v natančnosti OPPN)**
Gospodarska družba Adria Mobil d.o.o. je v maju 2018 podala pobudo Mestni občini Novo
mesto za spremembo OPN za območje južno od obstoječe industrijske cone, v kateri posluje.
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe prostora za zemljišče s parcelno št. 422/4,
k.o. 1455-Bršljin, iz gozdnega zemljišča (PNRP oznaka Gg) v območje proizvodnih dejavnosti
(PNRP oznaka IG), tako da bodo zagotovljene površine za kratkoročno širitev tovarne v obsegu
približno 6 ha, na katerih želijo zgraditi nov proizvodni objekt površine cca 10.000 m2, dodatne
parkirne površine za gotove proizvode in zaposlene. Na površini bi želeli zgraditi tudi Izkustveni
center Adria, ki bi uporabnikom omogočil celovito izkušnjo produktov blagovne znamke, od
prikaza in ogleda celotnega nabora vozil, do servisiranja v servisni delavnici. V južnem delu
izkustvenega centra želijo oblikovati postajališče za avtodome (PZA), ki bo predstavljalo
primerno razširitev ponudbe podjetja kot tudi turistično obogatitev ponudbe Mestne občine Novo
mesto. Površine okoli izkustvenega centra želijo kvalitetno urbanistično oblikovati, z urejenimi
parkovnimi površinami in ozelenitvami (v obliki ostanka obstoječega gozda ali novimi
parkovnimi ureditvami), ki usmerjajo ali zakrivajo poglede. V veljavnem OPN je v zahodnem
delu Novega mesta določenih več površin za razvoj gospodarskih dejavnosti. Za območje »ZN
Adria«, površine okvirno 14,7 ha je uveljavljen izvedbeni prostorski načrt, ki je realiziran. V
naravi je zgrajen proizvodni kompleks Adrie Mobil d.o.o.. Vzhodno je umeščeno območje
Nadomestne gospodarske cone (NGC), površine 15,9 ha. Za območje je uveljavljen izvedbeni
prostorski akt, zemljišča so lastniško urejena, 1. faza NGC je komunalno urejena in je v
izgradnji. Severno od območja Adrie ostaja v enoti urejanja prostora NM/4-a območje za
potrebe obrambe (vojašnica), na skrajnem zahodu pa je bila z OPN določena manjša cona
NM/4-OPPN-g, površine 6 ha, ki pa je po uveljavitvi Državnega prostorskega načrta za državno
cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Malin (Uradni list RS,
št. 102/12; v nadaljevanju: DPN) bistveno zmanjšan (za 1,5 ha), zmanjšanje pa območje
preoblikuje v ozke nepravilne oblike, ki so za gospodarsko rabo primerne samo pogojno
(predvsem za lokalno širitev obstoječih gradbenih parcel). Za potencialno širitev lokacijskofunkcionalno povezane proizvodnje Adrie Mobil d.o.o. ostaja prostor le na južnem delu območja,
ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjen gozdnim zemljiščem oz. gozdu gospodarskega
pomena. Z uveljavitvijo DPN je zemljišče ločeno od večje gozdne površine med Prečno in
Češčo vasjo in ostaja ujeto v trikotnik obstoječe Straške ceste, ceste v Podbreznik in
načrtovane zahodne obvoznice Novega mesta. Zemljišče je mogoče urediti tako, da se poveže
v povezano enoto z območjem ZN Adria (NM/4-OPPN-a). Sklep o začetku priprave SD OPN je
bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 12/18 dne 30. 5. 2018 pred uveljavitvijo ZUreP-2,
zato se postopek priprave nadaljuje po Zakonu o prostorskem načrtovanju.
 OPPN NOVI TRG**
Mestna občina Novo mesto vodi, na pobudo podjetja Trgograd d.o.o. Litija, postopek priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (v nadaljevanju: OPPN Novi trg).
Območje obravnave OPPN Novi trg zajema del območja, za katerega veljajo določila UN Novi
trg. V naravi zajema območje porušene poslovne stavbe Novi trg 6, območje KC Janeza Trdina,
Visokošolsko središče Novo mesto in športni park Loka. Velikost območja OPPN Novi trg
obsega površino približno 4,7 ha.
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Glavni namen priprave OPPN Novi trg je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo
objekta na mestu porušene poslovne stavbe Novi trg 6, ki se pridobijo z izvedbo arhitekturnega
natečaja, določitev pogojev za gradnjo garažne hiše na brežini pod Upravno enoto Novo mesto
ter določitev pogojev urejanja športnega parka Loka.
Postopek priprave OPPN Novi trg se je začel s Sklepom o začetku priprave OPPN Novi trg in je
bil dne 19. 7. 2016 objavljen v Dolenjskem uradnem listu, št. 35/16. V letu 2017 so bile so bile
izdelane strokovne podlage in osnutek OPPN, na katerega so bile pridobljene smernice
nosilcev urejanja prostora. Pridobljena je bila tudi odločba o potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje, s katero je Ministrstvo za okolje in prostor odločilo, da je potrebna
celovita presoja vplivov na okolje, na podlagi smernic Ministrstva za kulturo. Po pridobitvi
odločbe so bile s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Centra za
konservatorstvo, Centra za preventivno arheologijo, izvedene predhodne arheološke raziskave.
Po izvedenih predhodnih raziskavah, ki so podale oceno arheološkega potenciala območja
OPPN Novi trg v Novem mestu, je investitor OPPN Novi trg izvedel še predhodne arheološke
raziskave s testnimi sondami na območju OPPN Novi trg. V letu 2018 je bila izdelana dopolnitev
osnutka OPPN Novi trg in okoljsko poročilo, ki je bilo tudi potrjeno s strani Ministrstva za okolje
in prostor. Projekt je trenutno v fazi izdelave projektne naloge za izvedbo arhitekturnega
natečaja.
 Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel*
Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel obravnava rekonstrukcijo in
novogradnjo Šmihleske ceste od Westrove ulice do navezave na zahodno obvoznico v okviru
DPN za 3. razvojno os v območju Regrških Košenic. V območje obravnave so poleg same
obvoznice vključene tudi vse potrebne lokalne cestne navezave na mestno cestno mrežo in
povezave do sosednjih stanovanjskih sosesk. Z obvoznice Šmihel je predviden nov dostop do
Šolskega centra Novo mesto in sicer preko načrtovanega krožišča, ki bo izveden v podvozu pod
železniško progo Novo mesto – Metlika. S tem bo mogoče sedanji promet po Šegovi in
sosednjih ulicah omejiti oziroma se bodo izboljšale prometne razmere na širšem območju.
Priprava akta se je pričela s Sklepom o začetku priprave, ki je bil sprejet v septembru 2017, Do
konca leta 2017 so bile izdelane manjkajoče strokovne podlage, do konca leta 2018 pa osnutek
OPPN.
 OPPN Birčna vas - sever**
OPPN se pripravlja z namenom, da se omogoči pozidava prostih stavbnih zemljišč s
stanovanjsko gradnjo nizke gostote z vso potrebno infrastrukturno opremo ter uredi varnejši
prometni priključek na regionalno cesto. Osem naročnikov OPPN, ki so tudi lastniki zemljišč,
želijo območje urediti za izgradnjo približno 15 individualnih stanovanjskih hiš, na primernih
gradbenih parcelah. Na podlagi pobude naročnikov OPPN je bila izdelana projektna naloga in
osnutek tripartitne pogodbe za pripravo OPPN. Po podpisu pogodbe v mesecu oktobru 2017 je
župan sprejel sklep o začetku postopka priprave OPPN, ki je bil uveljavljen z objavo v
Dolenjskem uradnem listu, št. 24/17. Aprila 2018 so bile izdelane strokovne podlage. Sledila je
izdelava osnutka OPPN, ki je bil konec novembra posredovan v smernice nosilcem urejanja
prostora. Po prejemu smernic bo izdelan dopolnjeni osnutek OPPN za javno razgrnitev in
obravnavo na seji OS.
 OPPN Mrvarjev hrib**
Postopek priprave OPPN Mrvarjev hrib se je pričel na pobudo večinskega lastnika območja, t.j.
Deželne banke Slovenije in s sprejetjem Sklepa o začetku priprave OPPN, ki je bil objavljen v
Dolenjskem uradnem listu dne 7. 4. 2017, št. 7/17. Izdelane so bile strokovne podlage in
osnutek. V decembru 2017 so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora k osnutku
OPPN Mrvarjev hrib. V letu 2018 je bil izdelan dopolnjeni osnutek prostorskega akta, ki je bil
javno razgrnjen od 29. junija do vključno 31. julija 2018 v prostorih Mestne občine Novo mesto.
V sklopu javne razgrnitve je bila sklicana javna obravnava, ki je bila dne 18. julija 2018. Do
konca leta 2018 so bila usklajena stališča do pripomb iz JR.


Občinski podrobni prostorski načrt Graben/1**
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Pobudo za pripravo OPPN v manjšem obsegu od predvidenega po OPN je podala gospodarska
družba AGROMA TS d.o.o.. Na obravnavanem območju urejanja se nahaja grad Graben z
gospodarskim poslopjem. Postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Graben/1 (OPPN Graben/1) se je pričel s Sklepom o začetku priprave OPPN Graben/1 (DUL,
št. 27/16). Z OPPN se določijo prostorske rešitve in izvedbeni prostorski pogoji za del EUP
NM/16-OPPN-c in sicer za območje funkcionalnega zemljišča gradu Graben s pripadajočim
gospodarskim objektom, z vso potrebno komunalno opremo in drugimi spremljajočimi
ureditvami. Naročnik predvideva grad Graben urediti kot poslovni objekt z gostiščem in prostori
za kratkotrajno namestitev. Na mestu obstoječega gospodarskega objekta predvideva gradnjo
trgovine in delavnice za popravilo kmetijske mehanizacije. Načrtujejo se dejavnosti gostinstva,
trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil.
Konec leta 2016 so bile oddane strokovne podlage za celotno EUP. V letu 2017 je bil izdelan
osnutek OPPN in pridobljene smernice NUP. V letu 2018 so bile pridobljene smernice NUP,
izvedena JR in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN, sprejeta stališča do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve in pripravljen predlog OPPN, le ta posredovan v mnenja NUP. Po
pridobitvi pozitivnih mnenj je bil izdelan usklajeni predlog (september 2018). Ker ni bilo več
nobene seje OS, na kateri bi bil lahko obravnavan in sprejet usklajeni predlog, je bil OPPN
posredovan na prvo redno sejo OS v letu 2019.
 SDZN Podbreznik 2**
Postopek SDZN Podbreznik 2 se je pričel na pobudo družbe ENIGMA d.o.o. Novo mesto, ki želi
širitev obstoječih poslovnih površin, in sicer za dozidavo na severni in južni strani obstoječega
objekta v enoti T8a, ki bo delno posegla tudi v enoto T10a. Sklep župana o začetku priprave
SDZN je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 12/18. Decembra 2018 je bila podpisana
tripartitna pogodba za pripravo SDZN. Sledila bo izdelava osnutka SDZN, ki bo nosilcem
urejanja prostora posredovan v smernice.
2 ŠTUDIJE, STROKOVNE PODLAGE IN PROJEKTI
Pri pripravi prostorskih aktov in drugih nalog na področju urejanja prostora je potrebno
predhodno zagotoviti tudi razne strokovne podlage, študije, projekte. V letu 2016 je potekala
priprava naslednjih dokumentov:
 KOLESARSKA POVEZAVA Sava – Krka bike
MONM se je vključila v projekt Sava – Krka bike, katerega cilj je vzpostavitev državnih
kolesarskih povezav skozi dolenjske in zasavske občine, ki se nahajajo ob trasi daljinske
kolesarske povezave. Vodilni partner projekta je Občina Krško. Koordinativno vlogo opravljata
Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto. Konec leta 2016 je bil
zaključen postopek ''pridobitve stavbne pravice za dosego javne koristi'' za manjkajoči del
zemljišča s parc. št. 490 in 501, obe k.o. Smolenja vas, v skupni izmeri 2500 m2 za odsek na
trasi Krka-Žihovo selo. V letu 2017 je bil za odsek trese med naseljema Krko in Žihovim selom
izdelan projekt PZI. Izvedba investicije je v dogovorih z DRSI, ki je potencialni investitor. V letu
2018 je bila izvedena parcelacija. V letu 2019 ji bo sledil odkup zemljišč. Zagotovitev varnega
vodenje kolesarja na omenjenem odseku je pogoj za začasno označitev trase, ki jo DRSI
načrtuje v letu 2019.
 KOLESARSKA POT DO KOLPE SKOZI KOČEVSKI ROG IN GORJANCE
V letu 2018 je bil podpisan dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega
pomena za Kolesarsko pot do Kolpe skozi Kočevski rog in Gorjance. Izdelan je bil predlog za
umestitev trase v prostor ter posredovan v presojo DRSI.


PGD-PZI DOKUMENTACIJA ZA »UREDITEV PARKIRIŠČ V ŠPORTNO –
REKREACIJSKEM PARKU PORTOVAL V NOVEM MESTU«
Mestna občina Novo mesto načrtuje urediti parkirišče, ki bi se zgradilo v območju Športno rekreacijskega parka Portoval, in sicer severno od stadiona oz. južno od pomožnega
nogometnega igrišča (na območju po UN Portoval predvidenega balinišča). V mesecu oktobru
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2017 je bila izdelana Projektna naloga za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za
»Ureditev parkirišč v športno – rekreacijskem parku Portoval v Novem mestu«, ki bo podlaga za
izbor izdelovalca PGD in PZI projektne dokumentacije. V letu 2018 je bil izbran izdelovalec
PGD/PZI, izdelan PGD ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev parkirišč v športnorekreacijskem parku Portoval.
 Peš in kolesarske poti Novega mesta
V letu 2018 smo skupaj z ostalimi uradi sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije za peš in
kolesarske poti NM. Izdelana je bil projekt PZI za obnovo stopnišča na Bregu in PGD/PZI za
Ureditev parkirišč in zelenih površin ob izlivu Težke vode v reko Krko. V izdelavi je projekt PZI
za ureditev poti ob Težki vodi v dolžini okoli 1,1 km, ki poteka od izliva v reko Krko do naselja
Šmihel s priključitvijo na Mordaxovo sprehajališče. Izdelane so bile projektne naloge za ureditev
javne razsvetljave Župančičevega sprehajališča, ureditev Pešaško-kolesarske poti Portoval in
gradnjo dveh Brvi skozi reko Temenico. Projektne naloge so bile podlaga za naročilo projektne
dokumentacije za izvedbo.

Regionalne klesarske povezave
Osnovni namen izgradnje regionalnih kolesarskih povezav je ureditev varnega kolesarskega
prometa, ki bodo Novo mesto povezale z sosednjimi lokalnimi središči. Predvidene so tri
povezave: NM – Straža – Dolenjske Toplice, NM – Šmarješke Toplice – Škocjan in NM – Mirna
Peč – Trebnje. Z investicijo se bo omogočila dnevna migracija kolesarjev iz sosednjih lokalnih
središč proti zaposlitvenem in upravnem središču regije, Novemu mestu. S tem se bodo
spreminjale tudi potovalne navade prebivalcev, pri čemer se strmi k temu, da kolo postane
dobra alternativa osebnemu vozilu. Povečala se bo tudi prometna varnost kolesarjev zaradi
urejenih kolesarskih povezav, kar bo vplivalo tudi na povečanje števila dnevnih kolesarjev.
Meseca decembra 2017 je bila naročena izdelava investicijske dokumentacije, ki vključuje IDZ
in DIIP. Izdelana investicijska dokumentacija bo podlaga za prijavo za črpanje evropskih
sredstev, ki bodo zagotavljali večinski delež predvidenih stroškov za izvedbo investicije. . V letu
2018 so bile izdelane projektne naloge, ki bodo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije.
 ARHEOLOŠKI PARK SITULA (MAROF)
Na podlagi zaključkov Tržne raziskave za oblikovanje železnodobnega parka Situla (Heera
Proing, Zavod za promocijo turizma, november 2017) je MONM naročila dopolnitev Strokovnih
podlage na nivoju idejne zasnove (IDZ) na območju celotnega arheološkega parka na Marofu
(Acer Novo mesto d.o.o., junij 2016; dopolnjeno junij 2017) in sicer na način, da se oblikuje
nova enovita vsebinska zasnova. Strokovne podlage bodo podlaga za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje Arheološkega parka Situla.
 IronAge Storytelling (Ohranitev in oživitev bisera železne dobe Evrope)
MONM želi skozi aktivnosti tega projekta predstaviti pomen in izjemnosti enega
najpomembnejših srednjeevropskih arheoloških najdišč na Marofu v Novem mestu - Arheološki
park Situla. Za uspešno trajnostno upravljanje je pomembna izdelava upravljavskega načrta,
zato je ta ena najpomembnejših aktivnosti projekta. Na urejenih urbanih zelenih rekreativnih
površinah Marofa bi z uporabo sodobne IKT tehnologije dvignili razpoznavnost ter z
izobraževalnimi, kulturnimi in zabavnimi vsebinami spodbujali razvoj kulturnega turizma v
Novem mestu. Zato se je Mestna občina novo mesto skupaj s partnerji (Občina Krško,
Arheološki muzej Istre, Istarska razvojna agencija d.o.o., SPORTI d.o.o., VINSKI INŠTITUT zavod za raziskave, razvoj, kakovost in promocijo slovenskih vin, GOSPOJA, poljoprivredna
zadruga) v letu 2017 ponovno prijavila na 3. razpisni rok Interreg VA SLO-HR. Projektna vloga
IronAge Storytelling v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020, je bila zavrnjena. Projekt je prejel 60.5
točk od 89 možnih (73 točk bi bilo potrebnih za odobritev). Glavne ugotovitve ocenjevalne
komisije: čezmejni turistični produkt bi moral biti bolj jasno definiran/oblikovan; predvidenih bi
moralo biti več skupnih čezmejnih promocijskih aktivnosti; čezmejno sodelovanje bi moralo biti
bolj trajnostno naravnano).


JAVNI NATEČAJ BRV IN KOLESARKA POT – LOKA – KANDIJA
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V letu 2018 je bil pričet in zaključen javni natečaj za brv in kolesarsko pot Loka-Kandija. Namen
natečaja je bil pridobiti strokovno najprimernejšo arhitekturno, konstrukcijsko in krajinsko –
arhitekturne rešitve za brv za pešce in kolesarje preko reke Krke v Kandiji, na lokaciji ob izlivu
Težke vode v Krko ter oba bregova na njenem izteku in pridobitev projektanta za izdelavo
projektne dokumentacije za načrtovan poseg.
Natečaj se je začel 25. julija 2018, ko je bilo javno naročilo objavljeno na spletni strani Mestne
občine Novo mesto, dne 26. julija 2018 pa na Portalu javnih naročil. Pravočasno, to je do dne
12. 10. 2018, so natečajne elaborate s ponudbami oddali štirje kandidati. Ocenjevalna komisija
se je sestala na skupno 5. sejah Člani OK so na podlagi poročila poročevalcev in pogovora z
izvedenko za področje varovanja narave ugotovili, da so vsi prispeli elaborati kršili izločitvene
kriterije, ki se nanašajo na projektne pogoje ZRSVN in tako niso izpolnili pogojev v skladu z
razpisnim gradivom in s postavljenimi merili za ocenjevanje. Med ključnimi omejitvami, katerih
nobena od prispelih rešitev ni upoštevala, so bile navedena območja na obeh bregovih, kjer
projektni pogoji ARSO ne omogočajo postavljanje podpor. Prav tako je bilo zahtevano
minimalno območje, ki zagotavlja plovnost po reki Krki, česar prispele rešitve niso izkazovale
skladno z zahtevami. Nekatere rešitve so izkazovale tudi konstrukcijsko neustreznost ali izredno
problematično izvedljivost same mostne konstrukcije. Ocenjevalna komisije je ocenila natečajne
elaborate v skladu z merili za ocenjevanje iz natečajnih pogojev in sprejela soglasni sklep, da
natečaj ni uspel. V skladu s to odločitvijo ni podelila nobene nagrade in priznanja.
 Projekt GORJANCI – TRAJNOSTNI RAZVOJ
MONM je v letu 2015 v okviru nove razvojne perspektive 2014-2020 pristopila k projektni
skupini Gorjanci in postala eden od partnerjev Partnerskega sporazuma Gorjanci – razvojna
priložnost 2015 – 2020. Cilj projektnega partnerstva je sodelovanje pri celovitem urejanju
Gorjancev, skupno upravljanje z naravno in kulturno dediščino z namenom trajnostnega
razvoja, pripravi smernic strategije razvoja Gorjancev in pripravi projektnih vsebin za
kandidiranje za razpisna sredstva v okviru nacionalnih in EU razpisov.
V marcu 2016 je bila oddana prijava na razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška s projektom
»Ohranitev in razvoj dediščine skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja« z
akronimom »zelENOgorje« skupaj s sedmimi partnerji, ki ni bila uspešna. Ponovna prijava na
omenjeni razpis je bila oddana v novembru 2016. Žal tudi na drugem razpisu nismo bili uspešni.
Ponovno (tretjič) smo se prijavili na omenjeni razpis v oktobru 2017. Rezultati so bli znani v prvi
polovici leta 2018. Prijava je bila neuspašna.
 Parkovne ureditve in otroško igrišče Portoval
V letu 2017 je bil zgrajen kolesarski poligon na zelenici ob reki Krki pod Tušem in zasajenih
nekaj dreves. V letu 2018 je bilo dodatno zasajenih 20 dreves.
 Projekt ASTUS
V letu so se nadaljevale aktivnosti na projektu ASTUS – Alpine Smart Transport and Urbanism
Strategies v okviru programa Območje Alp 2014-2020. Projekt je usmerjen na področje
trajnostne prostorske organizacije in trajnostne oblike mobilnosti, zato je ključno da pri projektu
skupaj sodelujemo prostorski načrtovalci in nosilci prometnih sistemov v širšem »novomeškem«
območju, to je v območju kjer je dnevni promet tako soodvisen, da ga ni mogoče obravnavati le
v okviru posameznega naselja ali občine.
•
Projekt sodelovanja v študijskih programih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Razvoj podeželskih vasi v zaledju Novega mesta oz. ob vznožju Gorjancev.
MONM je s FGG v letu 2018 uskladila temo študentske delavnice, ki so jo izvedli študenti
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, smer prostorsko načrtovanje. Rezultat delavnice je
publikacija v kateri je obravnavan razvoj podeželskih vasi v zaledju Novega mesta ob vznožju
Gorjancev z usmeritvami o smereh bodočega razvoja.
 Dozidava ŠD Marof
V letu 2018 se je z izdelavo idejnih zasnov (variantnih rešitev) preverila možnost prizidka
Športne dvorane Marof v opciji MONM in opciji skupnega objekta z Gimnazijo Novo mesto za
namen usklajevanja optimalne rešitve z Ministrstvom za šolstvo in šport RS.
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3 VODENJE PREDPISANIH ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV, IZDAJANJE POTRDIL IZ
URADNIH EVIDENC IN INFORMACIJE STRANKAM
Oddelek za okolje in prostor na vlogo strank izdaja lokacijske informacije za namen projektiranja
objektov, potrdila o namenski rabi zemljišč za namen prometa z zemljišči in potrdila o pogojih za
parcelacijo stavnih zemljišč na podlagi Zakonu o urejanju prostora - ZureP in Zakonu o
prostorskem načrtovanju - ZPNačrt ter dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v
zemljišče za gradnjo stavb na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ -ZUJF.
Pod pojmom vodenja evidence prostorskih dokumentov in izdaje potrdil iz uradne evidence se
šteje hranjenje dokumentov in evidenc, na osnovi katerih občina izdaja lokacijske informacije in
potrdila po ZureP, ZPNačrt in ZUJF. Primerjava o številu vlog in številu rešenih spisov po vrsti
lokacijske informacije oziroma potrdila od leta 2011 do leta 2018 je razvidna iz naslednje
tabele:
Tabela: Primerjava podatkov o izdanih listinah z delovnega področja od 2011 do 2018

Prenos odprtih
preteklega leta

spisov

iz

Število vlog v tekočem letu

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

10
4

67

15

42

31

19
01

15
11

14
96

17
02

13
36

56

18
1

15
7

76

20
05

16
34

16
92

19
01

14
43

28
6

22
3

12
8

11
8

12
1

16
25

13
03

13
36

15
83

12
17

27

12

5

12

14

56

18
1

15
7

76

15
94

16
50

18
70

14
28

20
16

20
17

20
18

15

28

11

13
34

13
10

65

47

14
27

13
57

14
8

13
2

11
77

11
52

3

20

26

69

65

47

14
10

13
35

13
97

Dokazila po ZUJF

SKUPAJ

Lokacijske informacije
projektiranje
Potrdila o
zemljišča

namenski

za

rabi

69

14
81

11
5
12
66

Odstop od vloge
Dokazila po ZUJF

SKUPAJ rešeni spisi

19
38

14
53
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Nerešeni spisi
% nerešenih spisov glede na
skupno št. spisov

67

15

3,
3
%

0,
9
%

42

31

15

2,

1,

1

5

6

%

%

%

28

17

22

1,

1,

2

2

6

%

%

%

Na oddelku za okolje in prostor strankam nudimo ustne informacije o možnostih gradnje na
zemljiščih, sprejemamo vloge in pojasnjujemo določila občinskih prostorskih aktov. Kot
strankam prijazna uprava pa poleg informacij iz naše pristojnosti nudimo strankam tudi druge
prostorske informacije, ki so kakorkoli povezane z gradnjo oziroma postopki za pridobitev
upravnih dovoljenj za gradnjo iz področja dela, ki je sicer v pristojnosti UE Novo mesto,
predvsem kadar se nanašajo vprašanja na gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov, za
katere ni potrebno GD oziroma je potrebno enostavno GD.
4 IZDAJANJE MNENJ O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE S PROSTORSKO
IZVEDBENIMI AKTI OBČINE (na podlagi 31. člena Gradbenega zakona)
Od 1. 6. 2018, ko je stopil v veljavo Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 – GZ) je občina
pristojna tudi za izdajo projektnih pogojev mnenj o skladnosti nameravane gradnje s
prostorskimi izvedbenimi akti. Nalogi sta bili uzakonjeni s 30. in 31. členom GZ. Mnenja so
nadomestila dosedanja soglasja h gradnji v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za
gradnjo nezahtevnega objekta, manj zahtevnega objekta in zahtevnega objekta. Pričel s
pripravo mnenj o skladnosti nameravanih gradenj z določili prostorskih izvedbenih aktov. V
obdobju od 1. 6. do 31. 12. 2018 smo prejeli in obravnavali 284 zahtev za izdajo projektnih
pogojev ali mnenja o skladnosti nameravane gradnje s prostorsko izvedbenim aktom.
5 DRUGE NALOGE, KI SO SE IZVAJALE NA ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 13/18),
Na podlagi določb ZUreP-2, ki se začne uporabljati 1. junija 2018, je v določbah od 127. do
vključno 133. člena predpisan postopek lokacijske preveritve, ki je nov instrument prostorskega
načrtovanja, s katerim se omogoča hitrejše prilagajanje ter manjša individualna odstopanja od
pogojev, določenih v prostorskih izvedbenih aktih. Zakonodajalec je namreč ugotovil, da ob
pripravi občinski izvedbenih prostorskih aktov, ki so splošni akti občine, ni mogoče predvideti
vseh nepredvidenih objektivnih okoliščin, zato je smiselno za manjša odstopanja, ki pa so še
vedno izven dopustnih toleranc prostorskih aktov, uvesti instrument lokacijske preveritve. Nov
postopek lokacijske preveritve omogoča odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev,
začasno rabo, omogoča dopolnilno gradnjo ali omogoča preoblikovanje območja že določenih
stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi. S to fleksibilizacijo se bo skrajšal čas za uresničitev s
tem povezane gradnje, saj bo dosežena skladnost s prostorskih aktom izven dolgotrajnega in
obsežnega postopka spreminjanja OPN ali OPPN. Z lokacijsko preveritvijo lahko tako občina
dopusti individualna odstopanja od izvedbenih prostorskih aktov. Plačilo nadomestila stroškov
lokacijske preveritve je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi, za
kar se pobudniku izda sklep o stroških, ki pa mora imeti podlago v občinskem odloku.
Posledično to pomeni, da lokacijskih preveritev občina ne more izvajati, v kolikor nima
sprejetega odloka o stroških. Stroške lokacijske preveritve torej občina predhodno določi z
odlokom. S tem namenom je bil konec maja 2018 pripravljen in sprejet Odlok o določitvi
stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto.
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Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 16/18),
ZUreP-2, ki se je začel uporabljati 1. junija 2018, je v 109. določil, da občina lahko predpiše
takso za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo
pobudo za spremembo namenske rabe prostora v OPN. Zbiranje predlogov in pobud, vezanih
na prostorsko načrtovanje, ki praviloma izhajajo iz zasebnih potreb je z uveljavitvijo ZureP-2
prestavljeno v fazo priprave izhodišč za pripravo OPN oziroma SD OPN. Fazi priprave izhodišč
sledi osnutek OPN v katerem morajo zamišljene odločitve v prostoru že biti ustrezno vsebinsko
obdelane in pripravljene za usklajevanje z nosilci urejanja prostora, zato se osnutek OPN ne
more več ukvarjati z zbiranjem in presojanjem individualnih pobud. Zasebne pobude so eno od
osnovnih gibal prostorskega načrtovanja v občini, ki pa zaradi svoje vsebinske in postopkovne
stihije predstavljajo izrazito breme za pripravljavce (občine) in nosilce urejanja prostora, pogosto
pa se jih povezuje z razvrednotenjem prostora in visokimi stroški komunalnega opremljanja. Ker
gre pri tovrstnih potrebah in pobudah za zasledovanje zasebnega interesa, je smiselno in
potrebno, da ima občina možnost zaračunavanja nadomestila za vloženo delo in nastale
stroške pri preverjanju teh potreb. Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe
prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti
s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v
prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko
javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude. Višino takse predpiše občina z
odlokom in lahko znaša za posamezno pobudo med 50 EUR in 300 EUR, odvisno od tega, ali
gre za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora in od potrebe po
obravnavi pobude glede ne pravne režime ter v postopku celovite presoje vplivov na okolje. V
dosedanji praksi izvajanja nalog prostorskega načrtovanja v Mestni občini Novo mesto in tudi
sicer v vseh občinah po Sloveniji je bilo značilno veliko število zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora, predvsem tistih, s katerimi je predlagana sprememba kmetijske
namenske rabe v stavbno. Mnoge med njimi niso utemeljene, dostikrat podane na zalogo in
brez pravih potreb ali pa špekulativno in so v postopku priprave OPN tudi zavrnjene. Takšne
pobude je bilo potrebno do sedaj obravnavati tako kot vse ostale utemeljene pobude, kar je
pomenilo precejšnje nepotrebne obremenitve za občinske uslužbence, ki morajo znova in znova
pobudnikom utemeljevati neskladnost njihovih pobud s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji
prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru. Dogaja se je tudi, da pobudniki kljub
zavrnitvi pobude v postopku priprave OPN, pri pobudi vztrajajo in jo vedno znova vlagajo, saj do
sedaj to za njih ni predstavljalo nobenega stroška. Pričakovati je, da bodo zaradi pogoja plačila
takse v postopek uvrščene pretežno utemeljene pobude, postopek bo zaradi tega potekal
hitreje, spremembe določb občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto pa
bodo omogočile izvedbo prostorsko sprejemljivih zasebnih potreb. Odlok je pripravljen in sprejet
julija 2018.
 Strategija razvoja MONM 2030
V letu 2018 se je nadaljevalo s pripravo strategije razvoja MONM 2030. Po izvedbi delavnic v
letu 2016 v okviru občinske uprave in delavnic o izhodiščih za strategijo po posameznih stebrihpodročjih (gospodarstvo, trajnostni prostorski razvoj, družbene dejavnosti), izdelani analizi
stanja po posameznih področjih delovanja občine (osnovni podatki o MONM, gospodarstvo,
turizem, podeželje-kmetijstvo, prostor, stanovanjska politika, okolje, energetika in infrastruktura,
izobraževanje, šport, kultura, NVO, zdravstvo, sociala, varnost, podeželje in krajevne skupnosti,
finančno stanje občine …) in SWOT analizi, je bil v letu 2017 izdelan delovni osnutek, ki je bil
posredovan deležnikom znotraj občinske uprave v podajo pripomb. V letu 2018 so bili na osnovi
izdelane analize in prve javne razprave opredeljeni cilji, ki naj bi se jih znotraj posameznih
prioritetnih področij (Okolje in prostor, Družbene dejavnosti, Gospodarske družbe in
podjetništvo) tekom izvajanja strategije tudi doseglo. Cilji so bili nato kvantificirali in oblikovali so
se kazalniki do leta 2030. V nadaljevanju so bili oblikovani ukrepe, s pomočjo katerih se bo
dosegalo zastavljene cilje in omogočilo uresničevanje kazalnikov. Znotraj posameznih ukrepov
so prepoznane investicijske aktivnosti in programi, s katerimi se nato ukrepe uresničuje. Ukrepi
so bili oblikovani s pomočjo strokovnega znanja sodelavcev MO Novo mesto in strokovne
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javnosti. Upoštevane so tudi pripombe širše javnosti, ki so bile podane tekom priprave
dokumenta. Predlog dokumenta je bil posredovan v javno razpravo, ki je potekala od 19. marca
2018 do 16. aprila 2018. Po zaključku javne razprave se je opredelilo do pripomb in pripravil
čistopis dokumenta. Strategija Mestne občine Novo mesto do leta 2030 je bila sprejeta na 30.
redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 31. 5. 2018.
 Železniško postajališče ob ŠC NM
Po začetnih aktivnostih v letu 2016, ko je bila v sodelovanju s Šolskim centrom s strani MONM
podana pobuda Ministrstvu za infrastrukturo za izgradnjo novega železniškega postajališča v
območju ŠC NM, so v letu 2017 tekle aktivnosti za projektiranje in gradnjo železniškega
postajališa. Železniško postajališče je bilo v letu 2018 zgrajeno se z dnem 10.09.2018 pa so se
začeli izvajati postanki potniških vlakov. Po veljavnem voznem redu ustavlja na postajališču
Novo mesto Šmihel 11 potniških vlakov.
 Spremljanje izvajanja OPN
Po uveljavitvi OPN smo reorganizirali delo tako, da več sodelujemo z drugimi uradi MONM pri
spremljanju postopkov dovoljevanja gradenj, ki jih vodi UE NM. V letu 2018 je z uveljavitvijo
novega Gradbenega zakona s 1. 6. 2018, Oddelek za okolje in prostor pričel s pripravo mnenj o
skladnosti nameravanih gradenj z določili prostorskih izvedbenih aktov. V obdobju od 1. 6. do
31. 12. 2018 smo prejeli in obravnavali 284 zahtev za izdajo mnenja. Pripravljena in sprejeta je
bila tudi obvezna razlaga 74. člena OPN (Dolenjski uradni list, št. 13/18).
 Sodelovanje v projektnem svetu Vlade RS za nov sistem obdavčitve nepremičnin
Predstavnik Oddelka za okolje in prostor je imenovan v projektni svet Vlade RS za obdavčitev
nepremičnin. V delu sveta zastopa strokovna izhodišča ZMOS. V letu 2018 je projektna skupina
uskladila in spremljala temeljne rešitve v letu 2017 sprejetega Zakona o množičnem
vrednotenju nepremičnin In hkrati obravnavala odprto problematiko uvajanja davka.
 Sodelovanje pri aktivnostih Združenja mestnih občin
Predstavnika Oddelka za okolje in prostor sta člana komisije za prostor pri ZMOS. Podajata
pobude, pripravljata predloge in sodelujeta s predstavniki drugih občin pri obravnavi problemov
povezanih s prostorom.
 Projekt NALAS
V okviru projekta strokovnega sodelovanja asociacij občin JV Evrope (projekt NALAS)
predstavnik Oddelka za okolje in prostor sodeluje kot ekspert v skupini za prostorski razvoj.
Projekt NALAS je sicer mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope. NALAS združuje
13 združenj, ki zastopajo približno 4000 lokalnih oblasti v regiji. V letu 2018 je tekla priprava
sistema regionalnega observatorija decentralizacije v JV Evropi, kjer je MONM sodelovala s
poglavji na temo urbanega razvoja in javnih lokalnih storitev.
Poleg rednih nalog Oddelka za okolje in prostor je Oddelek sodeloval pri naslednjih projektih:








Priprava gradiva za odlok o poimenovanju Pavčkove ulice na območju KS Drska v
Novem mestu, ki je bil sprejet na 27. redni seji občinskega sveta MONM in objavljen v
DUL, št. 4/18
Načrtovanje in nadzor izvedbe obeležja partnerskega mesta Langenhagen pred
knjižnico Mirana Jarca
Načrtovanje in logistika postavitve obeležja ustanovitve Gimnazije Novo mesto na
vhodu stavbe Glasbene šole Marjana Kozine
Grafično oblikovanje prometnih znakov za uskladitev Odloka o plovbi po reki Krki z
zakonodajo
Grafično oblikovanje logotipa Združenja zgodovinskih mest Slovenije za predstavitev
v Bruslju
Sodelovanje pri novoletni okrasitvi novega Glavnega trga 2018/19
Izdelava podlag požarnega reda za stavbo Seidlova cesta 1
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6 NALOGE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
V delovno področje Oddelka za okolje in prostor sodi tudi vključevanje vidikov varstva okolja v
procese prostorskega načrtovanja. To obsega predvsem vodenje priprave raznih študij s
področja varstva okolja v povezavi s prostorskim načrtovanjem, vodenje priprave okoljskih
poročil za prostorske načrte in podobno.
V letu 2018 je na Urad za prostor in razvoj, Oddelek za okolje in prostor prispelo 45 vlog za
izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom na javnih prireditvah in za vse
prireditve so bila izdana dovoljenja.
Tabela: Prikaz števila izdanih dovoljenj za čezmerno obremenitev okolja s hrupom na javnih prireditvah:
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V. ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

V Oddelku za premoženjske zadeve so združene naslednje dejavnosti:
-

-

ravnanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto,
naloge na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja,
odmera komunalnega prispevka za novogradnje in legalizacije objektov ter priključevanje na
novozgrajeno javno komunalno infrastrukturo, priprava in sprejemanje podlag in meril za
odmero komunalnega prispevka, priprava baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča in izdajanje odločb o obratovalnih časih gostinskih lokalov,
gospodarske javne službe: upravljanje pokopališč, za katere skrbi Komunala Novo mesto
d.o.o., urejanje javnih površin, oskrba s pitno vodo in urejanje javnih sanitarij.
1 RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM V LASTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Ravnanje s stvarnim premoženjem (pridobivanje, razpolaganje, upravljanje, obremenjevanje
premoženja ipd.) se je izvajalo skladno s področno zakonodajo, to je predvsem z Zakonom o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakonom o kmetijskih zemljiščih,
Stanovanjskim zakonom in ostalimi predpisi, na podlagi katerih smo opravljali delo na področju
premoženja.
Na področju ravnanja s stvarnim premoženjem so bila načrtovana sredstva za kritje stroškov,
povezanih z upravljanjem, razpolaganjem in pridobivanjem nepremičnin. Glavni cilj je bil in je še
vedno rešiti čim večje število premoženjskopravno razmerij, ki so neurejena že vrsto let in
izvajanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z nepremičninami.
Tekoče delo na področju premoženja v letu 2018 je predstavljalo predvsem:

-

izvajanje letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto
2018, v sklopu tega smo izvedli devet javnih dražb,
izvedli smo eno javno zbiranje ponudb za oddajo premoženja v najem,
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-

-

-

-

pridobivanje drugih stvarnih pravic za potrebe izvajanja investicij (npr. za izvedbo komunalne
infrastrukture na območju OPPN Gospodarska cona Na Brezovici) in za urejanje
obstoječega stanja,
obremenjevanje občinskih nepremičnin,
oddajanje nepremičnin v najem,
oddajanje nepremičnin v brezplačno uporabo in občasno uporabo,
izdajanje potrdil in izjav o (ne)uveljavljanju predkupnih pravic na podlagi Odloka o predkupni
pravici Mestne občine Novo mesto in Zakona o varstvu kulturne dediščine,
izdajanje odločb in sklepov s področja premoženja (odločbe o vzpostavitvi grajenega javnega
dobra na javnih cesta in poteh ter odločbe o odvzemu statusa javnega dobra na
nepremičninah, oboje v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Stvarnopravnega zakonika,
odločbe o vpisih upravnikov v register upravnikov v skladu s Stanovanjskim zakonom, sklepi o
ustavitvi postopkov ipd.),
urejanje lastništva na ''javnem dobru'' in na pripadajočih zemljiščih k večstanovanjskim
stavbam ter drugih zemljiškoknjižnih stanj,
vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov za vpise stvarnih pravic v korist Mestne občine Novo
mesto (lastninske pravice na podlagi različnih pogodb in odločb, služnosti, stavbne pravice idr.)
na podlagi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin – cca. 300 predlogov),
upravljanje stvarnega premoženja,
naročanje geodetskih storitev in nadzor nad izvajanem le teh,
sodelovanje z drugimi uradi, državnimi in lokalnimi organi, javnimi zavodi in javnimi podjetji,
vsakodnevne aktivnosti in individualne obravnave strank.
Lani je bilo na področju premoženja na novo odprtih 749 zadev (11,79 % povečanje glede na
leto 2017), od tega je bilo 208 vlog za izdajo potrdila o predkupni pravici, ostale zadeve pa so
pretežno vezane na odkup nepremičnin oziroma na pridobivanje drugih stvarnih pravic za
potrebe investicij, urejanje lastništva na javnih cestah, ki potekajo po zasebnih nepremičninah,
in urejanje služnosti na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi, za katere še niso bile
pridobljene ustrezne pravice. V navedenem obdobju smo rešili 1053 zadev (41,12 % povečanje
glede na leto 2017), od tega je bilo 397 zadev, ki so bile začete lani. Sklenili smo cca. 160
različnih pravnih poslov. Pripravili smo jih bistveno več, vendar zaradi različnih razlogov ni prišlo
do realizacije (npr. prenizka cena, nestrinjanje z gradnjo ipd.).
Pomembnejše pridobitve so bile: nakup zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste Drska, ceste
med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo ter Mirnopeške ceste, nakup zemljišč za gradnjo
večnamenske poti ob Levičnikovi cesti in za gradnjo ceste po OPPN Bučna vas – vzhod/1,
nakup objektov Germova 2, 4 in 6, nakup objekta v Gabrju za potrebe gradnje AP Gabrje (stara
orodjarna PGD Gabrje), nakup poslovnega prostora za naslovu Rozmanova 21 v Novem mestu
za potrebe mladinskega ustvarjalnega središča in pridobitev nepremičnin na območju Češče
vasi za potrebe ŠRC. Tudi v letu 2018 smo urejali lastništvo na nepremičninah, na katerih je
zgrajena javna prometna infrastruktura in so še vedno v zasebni lasti.
Med pomembnejše prodaje štejemo prodajo nepremičnin Na Cikavi, v Podbrezniku, ob
Ljubljanski cesti in na Otočcu.
V navedenem obdobju smo vložili dvanajst zahtev za razlastitev, in sicer za potrebe gradnje
gospodarske javne infrastrukture na območju Livade in za obstoječo javno prometno
infrastrukturo.
Postopek razlastitve nepremičnin za gradnjo večnamenske poti v Irči vasi je bil prekinjen zaradi
izvedbe parcelacije, ki je postala pravnomočna konec leta 2018. Januarja 2019 smo na
Upravno enoto Novo mesto vložili predlog za nadaljevanje postopka razlastitve.
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Izvedli smo javni razpis za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim
investitorjem na območju Mestne občine Novo mesto, na katerega se je prijavilo dvanajst
prijaviteljev. Subvencijo je prejelo osem prijaviteljev v skupni višini 9.000,00 EUR.
Objavili smo razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru
Novega mesta v letu 2018. Prejeli smo pet prijav, od tega smo s tremi prijavitelji, ki so
izpolnjevali pogoje, sklenili pogodbe. Sredi leta 2018 je en prijavitelj odstopil od pogodbe in vrnil
prejeta sredstva, dva upravičenca pa sta v letu 2018 prejela sredstva v skupni višini 3.300,95
EUR.
Na javni razpis za sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra
Novega mesta sta se prijavila le dva vlagatelja. Vlogi nista izpolnjevali razpisnih pogojev, zato
sredstva niso bila podeljena.
2 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za
programsko obdobje 2015 – 2020 izveden Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2018 (v
dvofaznem postopku).
Razpisanih je bilo 6 ukrepov in 2 podukrepa, na katere je prispelo 109 vlog oziroma 117 vlog po
posameznih ukrepih oz. pod ukrepih, in sicer:
-

-

za ukrep 1:
 posod. Kmet. Gospodarstev (podukrep 1.1.): skupaj 92 vlog, od teh:
 za naložbe v gradnjo: 6 vlog,
 za nakup kmetijskih strojev in opreme: 75 vlog,
za urejanje kmet. Zemljišč in pašnikov (podukrep 1.2.): 15 vlog,
za ukrep 2 – pomoč za zaokrožitev zemljišč: 0 vlog,
za ukrep 3 – pomoč za plačilo zavarovalnih premij: 12 vlog,
za ukrep 4 – pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih
gospodarstvih: 4 vloge,
za ukrep 5 – pomoč za naložbe v predelavo in trženje: 2 vlogi,
za ukrep 7 – podpora delovanju društev: 11 vlog.
Izvedli smo kontrolo prejemnikov finančnih sredstev za sofinanciranje investicij po javnem
razpisu 2018. Pri obravnavanih kontrolah ni bilo ugotovljenih odstopanj oziroma nepravilnosti.
V letu 2018 je bila na področju kmetijstva vsebinsko in časovno najbolj obsežna in zahtevna
naloga priprava in izvedba javnega razpisa: dvofazni postopek (vloge, zahtevki), veliko število
vlog in posledično upravičencev ter obsežen nabor ukrepov. V sklopu razpisanih ukrepov je bil
ločeno izveden razpis za društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja in
ne predstavljajo državne pomoči kot ostali razpisani ukrepi.
Ostale stalne naloge, ki smo jih izvajali na področju kmetijstva, so bile:

-

-

poročanje o dodeljenih državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva po skupinskih
izjemah in po pravilu de minimis pristojnima ministrstvoma (Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za finance);
izdaja potrdil o prejemu sredstev iz občinskega proračuna upravičencem, ki se prijavljajo na
razpise Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja;
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-

-

sodelovanje s svetovalno službo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – Kmetijsko
gozdarskega zavoda Novo mesto (vsakodnevno v času izvedbe javnega razpisa za področje
kmetijstva in podeželja – priprava mnenj k posameznim ukrepom javnega razpisa, pojasnila ob
pripravi vlog upravičencem);
sodelovanje z društvi in združenji, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja;
objavljanje ponudb za prodajo ali zakup kmetijskega zemljišča ali gozda;
objavljanje odločb Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, v zvezi
s pojavom nevarnih rastlinskih bolezni in škodljivcev oziroma zdravstvenim varstvom rastlin na
območju občine.
Na področju gozdarstva smo izvedli naslednje naloge:

-

-

-

nadzor nad izvajanjem koncesije po koncesijski pogodbi za izvajanje izbirne gospodarske
javne službe izvajanja del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto;
nadzor nad realizacijo plana sečenj v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto v letu 2018;
priprava letnega programa del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto za leto 2019
skupaj s predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, OE Novo mesto in potrditev programa
(župan);
terenski ogledi gozdnih parcel v lasti občine za potrebe gospodarjenja z gozdom v letu 2019 (in
posledično za potrebe uvrstitve posameznih parcel v plan prodaje) s predstavniki
koncesionarja GG Novo mesto d.d. in odgovornim revirnim gozdarjem (pregledanih parcel: 32);
izvedba plačila koncesijske dajatve s strani koncesionarja ob zaključku poslovnega leta.
V letu 2018 smo izvajali določila koncesijske pogodbe, ki sta jo sklenila Mestna občina Novo
mesto in Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.. V celoti smo realizirali program del v gozdovih
v lasti občine za tekoče leto, preverjali cenik gozdnih sortimentov in stroškov dela, obračunali
koncesnino koncesionarju ter spremljali in vršili nadzor nad koncesijo (ta zajema sečnjo in
spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih del ter
gradnjo oziroma vzdrževanje gozdne infrastrukture v gozdovih v lasti občine). Skupaj s
predstavniki koncesionarja in revirnih gozdarjev Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Novo mesto, smo izvedli del ogledov občinskih gozdnih parcel na terenu za potrebe
gospodarjenja v letu 2019.
3 KOMUNALNI PRISPEVEK

Odločbe o odmeri komunalnega prispevka izdajamo na podlagi sprejetih odlokov oziroma
programov opremljanja na vlogo investitorjev ali po njihovem pooblastilu s strani Upravne enote
Novo mesto.
V letu 2018 je bilo vloženih 255 vlog v zvezi z odmero komunalnega prispevka za gradnjo novih
objektov, legalizacije ali prizidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov ter priključitve
obstoječih objektov na novozgrajeno kanalizacijsko in vodovodno omrežje in štiri vloge za vračilo
komunalnega prispevka, kar je za 25 % več vlog, kot jih je bilo v letu 2017. Prejeli smo 11 pritožb
zoper izdane prvostopenjske odločbe o odmeri komunalnega prispevka, kar je za 52,17 % manj
pritožb kot v letu 2017.
V navedenem obdobju smo rešili skupno 190 zadev, od tega smo med drugim izdali 253 odločb 11
potrdil in 6 sklepov o ustavitvi postopka. Na dan 31. 12. 2018 je ostalo nerešenih 94 vlog za
odmero komunalnega prispevka in 1 vloga za vračilo komunalnega prispevka. Na pobude strank
smo pripravili tudi informativne izračune komunalnega prispevka. V postopkih izdaje odločb
sodelujemo z Upravno enoto Novo mesto, Komunalo Novo mesto d.o.o. in projektanti. Sodelujemo
tudi z občinskim inšpektoratom v zvezi s priključevanjem obstoječih objektov na novozgrajeno
kanalizacijsko omrežje. Pripravili smo odgovore na poizvedbe v zvezi z vlogami in odmero
komunalnega prispevka. Spremljamo plačila komunalnega prispevka in v primeru zamud oziroma
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zapadlih obveznosti pozivamo investitorje k plačilu. Če kljub temu svojih obveznosti ne poravnajo,
jih dajemo v izvršbo.
4 PRIPRAVA IN SPREJEMANJE PODLAG IN MERIL ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
V letu 2018 je bil pripravljen in sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša
na obstoječo komunalno opremo. Predmet sprememb in dopolnitev je bil sprejem 50% olajšave pri
odmeri komunalnega prispevka za gasilske domove, podobno kot velja za gradnjo stavb za
izobraževanje in znanstveno – raziskovalno delo in stavb za zdravstvo.
Programi opremljanja za novo načrtovano komunalno opremo na podlagi sprejetih OPPN:
- OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Drage«:
V letu 2018 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina – zahod in
OPPN Drage«, s katerim se je podaljšal rok za dokončanje celotne načrtovane komunalne
opreme.
- OPPN Bučna vas-vzhod/1:
Na pobudo investitorja OPPN Bučna vas-vzhod/1 je bil pripravljen Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja OPPN Bučna vas – vzhod/1, ki ga je Občinski svet MONM sprejel
z Odlokom o program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Bučna vas –
vzhod/1 (Dolenjski uradni list, št. 6/18). Z navedenim odlokom oziroma programom opremljanja so
ocenjeni vsi stroški komunalnega opremljanja zemljišč na opredeljenem obračunskem območju,
opredeljena faznost gradnje komunalne opreme s predvidenim časovnim načrtom izgradnje,
določene podlage za izračun komunalnega prispevka s preračunom stroškov na enoto mere in
podrobnejšimi merili za odmero komunalnega prispevka. Pri tem je predvideno, da bo 1. fazo
komunalne opreme za potrebe individualne stanovanjske gradnje v sodelovanju z občino izvedel
lastnik navedenih zemljišč na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju. Sprejeti program
opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo zgrajeno komunalno opremo
na območju opremljanja in za sklepanje pogodb o opremljanju z zainteresiranimi investitorji za
pozidavo in za poračunavanje vlaganj investitorjev in občine v komunalno opremljanje zemljišč na
območju OPPN Bučna vas – vzhod/1.
- OPPN Šipčev hrib
Po sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Šipčev hrib v
prvi obravnavi v letu 2017 so se v letu 2018 nadaljevale aktivnosti v zvezi s pripravo gradiva za
drugo obravnavo. Zaradi številnih vprašanj, podanih na prvi obravnavi, je bila sprejeta odločitev, da
se investitorjem na območju OPPN Šipčev hrib, ki so izkazali pripravljenost za financiranje izvedbe
komunalne opreme in pripravo programa opremljanja, posreduje v podpis pogodbo o ureditvi
medsebojnih razmerij pri komunalnem opremljanju zemljišč na območju OPPN Šipčev hrib in
plačilu komunalnega prispevka za novo načrtovano komunalno opremo. Pričakovali smo, da bodo
investitorji s podpisom pogodbe potrdili izkazan interes za sodelovanje pri komunalnem
opremljanju zemljišč na območju OPPN Šipčev hrib. Predmetno pogodbo podpisala le dva
solastnika zemljišč, zato program opremljanja ni bil pripravljen in posredovan v drugo obravnavo.
5 IZVAJANJE KOMUNALNEGA OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ PO SKLENJENIH POGODBAH
O OPREMLJANJU
Gradnja javne komunalne opreme se izvaja tudi na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju
predvsem v primerih, ko investitor pridobiva dovoljenje za gradnjo objektov na neopremljenem
stavbnem zemljišču in je v skladu z zakonodajo in občinskimi prostorsko izvedbenimi akti sočasno
dolžan zgraditi tudi del javne komunalne opreme v pristojnosti lokalne skupnosti.
OPPN Mrzla dolina-zahod: V letu 2018 je bila zaradi sprememb pri investitorstvu in faznosti
gradnje sklenjena uskladitvena pogodba k pogodbi o opremljanju zemljišč na podlagi OPPN Brod
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Drage in OPPN Mrzla dolina –zahod. Na podlagi navedene uskladitvene pogodbe je bil Mestni
občini Novo mesto v prvi polovici leta 2018 predan del 1. faze komunalne opreme, ki je bil nujno
potreben za pridobitev uporabnega dovoljenja za zgrajeni objekt 2 in določen rok za predajo
preostalega dela komunalne opreme oziroma celotne 1. faze komunalne opreme.
OPN-PIP Cikava: V letu 2018 je bil zaradi sprememb pri načrtovanju objekta z navezavami na
komunalno opremo potrebno skleniti aneks k pogodbi o opremljanju v zvezi z izgradnjo dela javne
komunalne opreme na območju »PIP za poslovno-industrijsko cono Cikava«, s katerim je investitor
prevzel izvedbo nekoliko večjega obsega javne komunalne opreme.
Ostale naloge v zvezi s komunalnim opremljanjem zemljišč na območju OLN PSC Mačkovec-1, ZN
Podbreznik, OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage: V letu 2018 je bil izveden prevzem
dela javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na območju OLN PSC Mačkovec, ki je bil
zgrajen sočasno z izgradnjo Qlandije. To je bil pogoj za izvedbo postopka sprejemanja OPPN PSC
Mačkovec-2.
Poleg tega je Mestna občina Novo mesto v letu 2018 zaradi nadaljnjega izvajanja javne komunalne
opreme in zagotovitve zemljišč pod načrtovanimi ali že izvedenimi cestami na območju ZN
Podbreznik in OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage aktivno sodelovala tudi s stečajnimi
upravitelji.
6 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ)
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od zazidanih in nezazidanih stavbnih
zemljišč na območjih mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za
stanovanjsko in drugo kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni
načrt in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. Odmerja se
na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: Odlok o NUSZ) in Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. V letu 2018 je bilo zavezancem odmerjeno nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča na podlagi Odloka o NUSZ in sklepa o vrednosti točke, ki je bil objavljen v
Dolenjskem uradnem listu št. 26/2017. Navedeni sklep je določil vrednost točke za odmero NUSZ
in določila v zvezi z izvajanjem Odloka o NUSZ in olajšavami pri odmeri NUSZ v mestnem jedru.
V letu 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor v Mestni občini Novo mesto izvedlo naknaden
sistematični nadzor zakonitosti nad izvajanjem predpisov s področja nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč in ustreznih pravnih podlag. V odzivu na nadzor zakonitosti je Mestna občina
Novo mesto uspešno zagovarjala sprejete pravne podlage za odmero NUSZ v letu 2018, ki se
nanašajo na spremembo Statuta MONM in sprejete sklepe v zvezi z določitvijo vrednosti točke in
odmero NUSZ v letu 2018.
Mestna občina Novo mesto je v skladu z zakonodajo pristojna za vodenje baze podatkov za
odmero NUSZ, ki mora vsebovati vse potrebne podatke o objektih in površinah zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč, njihovi legi, namenu uporabe, komunalni opremljenosti, lastništvu in
zavezancih za plačilo nadomestila. Skrbeti mora tudi za evidentiranje vseh sprememb podatkov, ki
vplivajo na odmero nadomestila. Navedena podatkovna baza je osnova za izdajo odločb o odmeri
in plačilu NUSZ, ki jih izdaja Ministrstvo za finance oziroma pristojni finančni urad. Bazo redno
ažuriramo s spremenjenimi podatki, ki nam jih posredujejo sami zavezanci za plačilo NUSZ,
podatki, ki jih dobimo od pristojnih državnih organov (Finančna uprava Republike Slovenije in
Geodetska uprava Republike Slovenije), in s podatki iz odločb o odmeri komunalnega prispevka.
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Na izdane odločbe o odmeri NUSZ je bilo v letu 2018 podanih 143 pritožb, kar je manj glede na
preteklo leto. Pritožbe so vlagali večinoma zavezanci, ki se niso odzvali na povabilo za predhodno
uskladitev sprememb pri podatkih za odmero NUSZ oziroma so spremembe nastale po odmeri. Na
zaprosilo Finančnega urada Novo mesto smo k pritožbam posredovali pisno mnenje o
utemeljenosti pritožbenih razlogov.
7 IZDAJANJE ODLOČB O OBRATOVALNIH ČASIH GOSTINSKIH LOKALOV
Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni pogoji, določeni v skladu z Zakonom o
gostinstvu, Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost, in Odlokom o merilih za izdajo soglasij za obratovanje
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem
obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto. Gostinec določi obratovalni čas gostinskega
obrata/kmetije, na kateri se opravlja gostinska dejavnost, samostojno v skladu s svojimi poslovnimi
interesi in z upoštevanjem določb zakonodaje.
V letu 2018 smo prejeli 133 vlog za prijavo obratovalnega časa; od tega je bilo 89 vlog, ki so se
nanašale na obratovalni čas v letu 2018, in sicer 11 vlog je bilo za prijavo rednega obratovalnega
časa, 78 pa je bilo vlog za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
8 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
Pri gospodarskih javnih službah na področju komunalnega gospodarstva, ki jih izvaja javno
podjetje Komunala Novo mesto d.o.o., nadziramo izvajanje dejavnosti in porabo proračunskih
sredstev. Sodelujemo pri načrtovanju novih smernic na področju urejanja javnih površin, javnih
sanitarij in pokopališč ter gospodarjenja z vodnjaki na območju Mestne občine Novo mesto.
V okviru omenjenih gospodarskih javnih služb skrbimo za:
-

usklajevanje letnega načrta urejanja javnih površin in plana investicij javnega podjetja s
proračunom Mestne občine Novo mesto,
pregled in pripravo poslovnih planov in poslovnih poročil za obravnavo in sprejem na občinskem
svetu,
pregled, pripravo in analizo predlogov za spremembe cen storitev gospodarskih javnih služb,
pripravo predlogov za spremembo odlokov in drugih predpisov za obravnavo in sprejem na
občinskem svetu.
V letu 2018 je bil za pokopališče Srebrniče izdelan PZI za skladišče in nadstrešnico. Dokončali
smo prenovo elektroinštalacij v mrliški vežici in obnovljen dostavni prostor ob pokopališču Ločna.
Obnovljeno je bilo odvodnjavanje in popravilo tlakov na pokopališču ob mrliški vežici Stranska
vas. Prav tako je bila v okviru urejanja pokopališč sanirana lesena ograja in obnovljene klopi na
pokopališču Srebrniče.
V letu 2018 je javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. na podlagi Odloka o javnih površinah
Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 9/18) prevzelo v izvajanje gospodarsko
javno službo urejanja javnih površin. Z odlokom je sta bili združeni do tedaj ločeni gospodarski
javni službi čiščenje javnih površin in urejanje zelenih površin v eno gospodarsko javno službo.
Občanom, ki nimajo zagotovljene oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, Mestna
občina Novo mesto v celoti subvencionira dostavo pitne vode pod pogojem, da ima na naslovu
gospodinjstva vsaj ena oseba prijavljeno stalno prebivališče.
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V okviru urejanja javnih površin je bil v letu 2018 obnovljen pločnik na Novem trgu, ki je bil
zaradi svoje dotrajanosti nevaren za uporabnike, in stopnice na Kapitelj.
Izbirno gospodarsko javno službo urejanja sanitarij smo izvajali z zunanjim izvajalcem invalidsko podjetje Želva d.o.o..
VI. ODDELEK ZA INVESTICIJE

Na področju investicij je oddelek v okviru dodeljenih pristojnosti skrbel za strokovne, razvojne,
organizacijske in upravne naloge v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem investicijskih projektov in
investicijskem vzdrževanju objektov v lasti občine ter objektov gospodarske javne infrastrukture.
1 INVESTICIJE - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
V nadaljevanju so predstavljeni projekti opredeljeni v NRP-ju, ki so se projektno vodili v Oddelku
za investicije. Del projektov iz NRP se vodi tudi v ostalih oddelkih Urada za prostor in razvoj ter
v Uradu za družbene dejavnosti.
2 OBJEKTI V LASTI MONM, VRTCI, ŠOLE
Na oddelku se aktivno sodeluje pri načrtovanju in izvajanju investicijskega vzdrževanja objektov
v lasti MONM ter objektov, v katerih deluje občinska uprava in zavodi za izvajanje predšolske in
šolske dejavnosti. Plan investicijskega vzdrževanja za te objekte ter nabavo potrebne opreme
za izvajanje programov se uskladi po sprejetem proračunu, v sodelovanju z posameznimi
zavodi.
Dela investicijskega vzdrževanje objektov v uporabi uprave MONM se izvajajo v okviru Urada
za prostor in razvoj, del pa se izvaja tudi v Uradu za finance in splošne zadeve (tekoče oz.
redno vzdrževanje). Na objektu Seidlova cesta 1 smo uredili prostore za preselitev sprejemne
pisarne v pritličje objekta, ter prenovili pet dotrajanih pisarn (beljenje, menjava poda, menjava
pohištva…).
V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev so bila v letu 2018 izvedena investicijska
vzdrževalna dela na: vrtcu Ciciban - sanacija terase v enoti Labod, rušitvena dela na
Smrečnikovi ulici (Vrtec Kekec) ter nabav igral (sedežne gugalnice), Vrtcu Pedenjped - ureditev
sanitarij v enoti Pedenjped, ureditev kuhinje v enoti Metka, zabojnik za odpadke v Rdeči kapici,
klimatsko naprava v enoti Pedenjped, sanacija igrišča in brežin v enoti Ostržek, idejna zasnova
za selitev kuhinje in ureditev dveh igralnic v enoti Pedenjped, Vrtec Stopiče - nova igrala v enoti
Podgrad, nova igrala v enoti Dolž, Vrtec Brusnice - zamenjava ograje okoli igrišča vrtca.
Vrtec Bršljin je bil v letu 2018 v celoti dokončan (zunanja ureditev) in prevzet s strani občine. Za
potrebe vrtca Otočec je bil v letu 2018 sprejet prostorski akt, ki omogoča njegovo gradnjo.
V sklopu investicijskega vzdrževanje osnovnih šol so bile v letu 2018 izvedena investicijska
vzdrževalna dela na: OŠ Brusnice - sanacija strehe na objektu, OŠ Dragotin Kette - ureditev
garderob in sanitarij ob telovadnici ter menjava parketa v telovadnici, OŠ Center - projektna
dokumentacija PZI za prenovo fasade, projektna dokumentacija PZI za obnovo kuhinje,
sofinanciranje prekucne ponve, zamenjava radiatorja, OŠ Otočec - sofinanciranje posodobitve
opreme kuhinje, projektna dokumentacija za obnovo parketa v telovadnici, OŠ Stopiče menjava dela oken, projektna dokumentacija PZI za obnovo kuhinje.
3 ŠPORT
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Na področju športa smo v letu 2018 izvajali projekt Olimpijski center v Češči vasi, ki se je pričel
že v letu 2017 z deli na podkonstrukciji. V letu 2018 so se končala dela na podkonstrukciji
objekta in zunanji ureditvi, izvedlo se je pokritje z dvoslojno membrano, ter montaža atletske
steze. Pri izvedbi obnove lesenega dela velodroma smo ugotovili, da je lesene nosilce
velodroma napadla siva goba in jih je potrebno na podlagi mnenja pristojne institucije v celoti
zamenjati.
4 KULTURA
Na področju objektov namenjenih kulturni dejavnosti smo v letu 2018 na objektu Narodnega
doma, zamenjati kritino in poškodovane / dotrajane dele strešne konstrukcije.
5 KOMUNALNA DEJAVNOST - RAVNANJE Z ODPADKI, ČIŠČENJE IN ODVAJANJE
ODPADNIH VODA, VODOSKRBA
Med večjimi projekti na področju komunalne dejavnosti sta v izvajanju projekta Hidravlične
izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske ter Hidravlične izboljšave
mestnega jedra - Glavni trg. Vodenje projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske je bilo s pooblastilom občin soinvestitoric poverjeno Komunali. V
letu 2018 smo prevzeli vodarni Stopiče in Jezero, ter nadaljevali z izgradnjo cevovodov in
vodohranov v sklopu projekta. V letu 2018 smo zaključili z deli na hidravličnih izboljšavah
mestnega jedra – Glavni trg, izvajajo pa se še dela na ureditvi zgornjega ustroja. Prav tako smo
nadaljevali z aktivnostmi projektiranja in pridobivanja zemljišč oz. služnosti za projekt Vodovoda
in kanalizacije Ždinja vas.
Na oddelku se načrtuje in izvaja investicijsko vzdrževanje na področju ravnanja z odpadki,
čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ter na področju vodooskrbe. Investicijsko vzdrževanje
deponije Leskovec je opredeljeno v Poslovnem planu javnega podjetja CeROD d.o.o. (v
nadaljevanju CeROD) za tekoče leto in ga sprejme Svet županov in Skupščina podjetja. Plan
investicijskega vzdrževanja na področju kanalizacijskih sistemov in vodovodnih sistemov se
sprejme vsako leto po sprejetju proračuna ter podpiše dvoletna pogodba z javnim podjetjem
Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala).
S Komunalo smo v letu 2018 podpisali dvoletno »in-house« pogodbo za investicijsko
vzdrževanje kanalizacijskih in vodovodnih sistemov. Dela so se izvedla na naslednjih odsekih:
Vodovod Jelše pri Otočcu (L=140m), Vodovod Gorenje Kamence – Hudo - obnova vodovoda
(L=460m), Prestavitev vodovoda Cesta brigad(L=45m), Črpalni vodovodni jašek Brinje,
Vodovod Boričevo - obnova vodovoda (L=125m), Sekundarni kanalizacijski vod Birčna vas –
dograditev sekundarnega omrežja (L=32m), Sekundarni kanalizacijski vod Stranska vas –
dograditev sekundarnega omrežja (L=10m), Vodovod in kanalizacija Dolenje Kamenje – obnova
vodovoda ter gradna fekalne kanalizacije (L=260m), Vodovod in kanalizacija Lutrško Selo –
obnova vodovoda ter gradna fekalne kanalizacije (L=200m), Obnova kanalizacije in vodovoda v
Smrečnikovi ulici (L=80m), Prestavitev kanalizacije v Jerebovi ulici (L=51m).
Prav tako se je v sklopu pogodbe pripravila projektna dokumentacija potrebna za investicijsko
vzdrževanje v letu 2019.
Oddelek je zadolžen tudi za nadzor nad vodenjem in vzdrževanju katastra za komunalno
infrastrukturo. Naloge izvaja izvajalec gospodarske javne službe Komunala Novo mesto. Hkrati
se v uradu vrši nadzor nad vzdrževanjem javnega hidratnega omrežja, za katerega je
pooblaščeno javno podjetje Komunala.
Ravnanje z odpadki
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Na področju investicijskega vzdrževanja objektov ravnanja z odpadki, smo v sodelovanju z
javnim podjetjem CeROD, v letu 2018, realizirana naslednja investicijska dela: razširitev platoja
za skladiščenje odpadkov, nadgradnja plinske mreže, ureditev dostopne poti ob odlagališču,
vzdrževanje klimatske naprave za električni kabinet čistilne naprave, projektna dokumentacija
za investicijsko vzdrževanje na čistilni napravi, gradbena dela za zapiranje prve berme
odlagališča.
Zaradi prekinitve izvajalske pogodbe z J. V. Helector in Riko d.o.o. za izvedbo projekta Regijski
center ravnanja z odpadki CeROD II v letu 2015, je še vedno v teku pravdni postopek, ki ga
vodi Okrožno sodišče v Novem mestu. Prav tako je pet občin soinvestitoric projekta CeROD II
sprožilo tožbo zoper Mestno občino Novo mesto, zaradi izgube sredstev sofinanciranja. V letu
2018 je podjetje CeROD izvajalo različne aktivnosti glede izvedbe manjšega MBO na lokaciji
deponije v Leskovcu.
6 PROMET
Na področju prometa smo v letu 2018 predali v uporabo parkirišče na Trdinovi ulici, izdelali
idejni projekt za Parkirno hišo Kapitelj, ki smo ga uskladili z ZVKD-jem. Prav tako smo pridobili
gradbeno dovoljenje ter PZI projektno dokumentacijo za izgradnjo Parkirišč ob Težki vodi in na
območju Portovala.
7 CESTNO GOSPODARSTVO
Na področju cestnega gospodarstva je Oddelek za investicije v letu 2018 izvajal aktivnosti v
zvezi z izvedbo investicij na področju občinske cestne infrastrukture, kar vključuje pridobivanje
investicijske in projektne dokumentacije, vseh potrebnih upravnih soglasij in dovoljenj,
sodelovanje pri pridobivanju zemljišč, potrebnih za izvedbo investicij, pripravo in izvedbo
postopkov javnih naročil za oddajo del in storitev, vodenje investicij, prevzem investicije,
končni zaključni obračun in predajo končane investicije v uporabo. Poleg vseh opravil, ki jih
zahteva področje vodenje investicij občinskih cest, je potekalo tudi sodelovanje oz. koordinacija
nalog z državnimi organi na področju priprave in izvedbe investicij na državnih cestah, ki se
sočasno financirajo iz državnega in občinskega proračuna, na podlagi predhodno sklenjenih
sporazumov o sofinanciranju. Velik del aktivnosti je potekal na investicijah, za katere je možno
črpanje evropskih in državnih sredstev iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN). Predvsem
se je pripravljala ustrezna projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija.
Občinske ceste
Na področju občinskih cest je glavna investicija ureditev Glavnega trga, Pugljeve ulice, dela
Sokolske ulice ter dela Rozmanove ulice, ki so bo zaključila v letu 2019. Preostali projekti, ki so
se izvajali v letu 2018 pa so: rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska, izvedba pločnika
in ureditev križišča v Prečni, večnamenska pot ob Levičnikovi cesti, ureditev hodnika za pešce
skozi naselje Muhaber .
Državne ceste
V letu 2018 smo z MzI-DRSI izvedli naslednje projekte: Rekonstrukcije šmihelske ceste - I faza
– od priključka s Smrečnikovo ulico do križišča pri trgovini Vita, Rekonstrukcija regionalne ceste
skozi Velike Brusnice –zaključek predviden septembra 2019.
V fazi priprave projektov smo v letu 2018 z MzI-DRSI podpisali sporazume o sofinanciranju za
projekt Rekonstrukcije šmihelske ceste - II faza – od križišča pri trgovini Vita do Regerških
Košenic. Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo in predloge sporazumov za projekte:
Rekonstrukcije šmihelske ceste - III faza – od križišča s Smrečnikovo do pokopališča v Šmihelu,
Vzdrževalna dela na odseku Mirnopeške ceste, Uredite avtobusnega postajališča v Birčni vasi,
Rekonstrukcija regionalne ceste od podvoza do osnovne šole v Birčni vasi
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8 KOMUNALNO OPREMLJANJE OBRTNIH, POSLOVNIH IN GOSPODARSKIH CON
V letu 2016 smo pričeli aktivno delati na komunalnem urejanju gospodarskih in obrtnih con v
MONM. V letu 2018 smo izvedli I fazo komunalne opreme v obrtno industrijski coni Livada. Za
predmetno investicijo smo uspešno počrpali sredstva sofinanciranja s strani MGRT. Pričeli smo
z pripravo projektne dokumentacije in pridobivanjem zemljišč za komunalno urejanje PIC
Cikava. Z aktivnostmi glede komunalnega opremljanja obrtnih, poslovnih in gospodarskih con
bomo nadaljevali tudi naslednjih letih.
9 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
Na področju stanovanjskega gospodarstva smo pripravili projektno dokumentacijo DGD, PZI za
ureditev stanovanj na Glavnem trgu (Glavni trg 2, Dilančeva 3) in smo v fazi pridobivanja
gradbenega dovoljenja, ki se zaradi stranskih udeležencev podaljšuje.
10 KRAJEVNE SKUPNOSTI
V letu 2018 smo dopolnili projektno dokumentacijo za obnovo Zadružnega doma na Uršnih selih
in investicijo uskladili z solastnikom (Zarja d.o.o., Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto). V
predmetni investiciji bo kot sofinancer nastopala Zarja in krajevna skupnost.
11 IZDAJANJE ODLOČB O SUBVENCIONIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN HIŠNIH
ČRPALIŠČ V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 sprejela Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za
namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni
občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/13 (V nadaljevanju: Pravilnik).
Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi objave javnega poziva
za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini
Novo mesto. V letu 2018 je bilo prejetih in rešenih 12 vlog za subvencioniranje nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.
VII. ODDELEK ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Oddelek za komunalne dejavnosti je s svojim delovanjem v letu 2018 pokrival delovanje
krajevnih skupnosti, del področja gospodarskih javnih služb, pripravo in vodenje investicij v
komunalno in cestno infrastrukturo.
1 KRAJEVNE SKUPNOSTI
Oddelek skrbi za koordinacijo med krajevnimi skupnostmi in občinsko upravo ter za krajevne
skupnosti opravlja strokovne in organizacijske naloge, zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri
oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti, spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti
krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.
Oddelek je v letu 2018 pripravil poziv za 70 % sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, preko
katerega so bili uspešno izvedeni naslednji projekti v naslednjih krajevnih skupnostih:
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Krajevna
skupnost

Naziv projekta
sanacija ceste k Roku iz Šmihela do uvoza za Košenice in ureditev JR

Šmihel
sanacija podpornih zidov na pokopališču v Smolenji vasi – projekti za
izvedbo
Mali Slatnik
postavitev gibalnih orodij na prostem v Športnem parku Portoval
nadaljevanje sanacij pešpoti in stopnic na območju KS
Majde Šilc

razširitev rešetk oz. ureditev meteorne kanalizacije na spodnjem delu
Ragovske
nabava minimalne opreme in zagotovitev minimalnih pogojev za športne
aktivnosti
ureditev zaklonišča na Žibertovem hribu - 1. faza

Uršna Sela

balinišče Makute (notranja izolacija objekta)
rekonstrukcija in preplastitev ceste v vasi Plemberk
parkirišče v vasi Hrušica pri cerkvi

Stopiče

dograditev javne razsvetljave v vasi Dolnja Težka Voda
Izdelava meteorne kanalizacije v naselju Hrušica,
asfaltiranje makadamske poti Hrib pri Orehku
urejanje športno-rekreacijskega parka Pluska-Otočec (3.faza)

Otočec

čiščenje in ureditev terena v športnem parku Otočec
informativne table-table dobrodošlice

Karteljevo

razširitev in utrditev ceste z regulacijo potoka-Karteljevo
izdelava novelacije PZI dokumentacije za avtobusno postajališče Prečna

Prečna

pridobitev PZI za javno razsvetljavo naselja Češča vas
izgradnja otroškega igrišča ob Krajevnem domu Prečna
ureditev javne razsvetljave na Ulici Drska
postavitev gibalnih orodij na prostem v Športnem parku Portoval

Drska

ureditev pasjega parka
napeljava elektrike na balinišče in v leseno uto na igrišču na Cesarjevi ulici
obnova in asfaltiranje ceste - Kavce
obnova in delno asfaltiranje ceste - Sadeže

Gabrje

izdelava ekoloških otokov za zabojnike odpadkov
izdelava pozdravnih tabel/kozolcev na vstopnih točkah
obnova in asfaltiranje ceste - Grček
ureditev zelenice med Jerebovo ulico in Ulico talcev
postavitev informacijskih tabel

Center

postavitev pitnikov v mestnem jedru Novega mesta
infrastruktura za staycation v Parku Evropke unije
postavitev gibalnih orodij na prostem v Športnem parku Portoval
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skriti park, faza 2 - ureditev parcele na Rozmanovi 10 - postavitev lesenega
podesta ob objektu
asfaltiranje dela lokalne poti na Vrhu pri Ljubnu-zaselek Škrile
Birčna vas

sanacija in preplastitev javne poti v Stranski vasi - dostop do pokopališča
dodatna dela za ureditev javnih površin in druženje in povezavo krajanov

Podgrad

izgradnja 3 ekoloških otokov za postavitev 6 kontejnerjev za komunalne
odpadke, emalažo, steklo, papir
napeljava vodovodnega priključka na pokopališču Jurna vas
napeljava javne razsvetljave v naseljih Podgrad, Koroška vas, Jurna vas
rekonstrukcija ceste Kavce
rekonstrukcija ceste Križe

Brusnice

preplastitev ceste Ratež - Sela pri Ratežu
preplastitev ceste Ratež
preplastitev Gorenje Kamenje

Bučna vas

izdelava projektne dokumentacije električnih inštalacij in električne opreme

V letu 2018 je bilo na področju krajevnih skupnosti izvedeno skupno javno naročilo za izvedbo
vzdrževanja otroških in športnih igrišč za večino krajevnih skupnosti. Oddelek je vodil postopek
izvedbe ter nadziral izvedbo na terenu.
Oddelek je predlagal in zakonsko usklajeval standarde in normative za delovanje krajevnih
skupnosti in skrbel za njihovo izvajanje.
2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN ENERGETIKA
Oddelek je predlagal in zakonsko je usklajeval standarde in normative za gospodarske javne
službe in skrbel za njihovo izvajanje. Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto so bili
predlagani v sprejem in tudi sprejeti so bili naslednji akti: Odlok o prioritetni uporabi energentov
za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto, Odlok o spremembi odloka o izvajanju
izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in
dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini
Novo mesto, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto,
Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Program oskrbe s pitno vodo,
Elaborat in sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene za oskrbo s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov, Poslovni plan JP Komunala Novo mesto za leto 2018, Poslovno poročilo
JP Komunala Novo mesto za leto 2017.
Poleg izvajanja strokovnih nalog in priprave aktov za nemoteno izvajanje gospodarskih javnih
služb, oddelek vodi tudi naloge na področju priprave investicij, in sicer: Kanalizacija Karteljevo,
Čistilna naprava Karteljevo, Vodovod Karteljevo, Vodohran Karteljevo, Ureditev večnamenske
poti na odseku Pokopališče Srebrniče – naselje Srebrniče, Ureditev regionalne ceste R2-419,
na odseku 1203 Soteska – Novo mesto, od km 9+305 do km 10+000 v dolžini 695 m s
pločnikom (skozi naselje Srebrniče), Ureditev regionalne ceste R2-419, na odseku 1203
Soteska – Novo mesto, od km 11+180 do km 11+710 v dolžini 1290 m, s peš in kolesarskimi
površinami (od Topliške ceste do potoka pred pokopališčem Srebrniče), Večnamenska pot
Ratež – Gumberk, Kanalizacija Kuzarjev Kal, Poslovilna vežica Veliki Cerovec, Hidravlične
izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN Novo mesto, Ureditev regionalne ceste R2-419, na
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odseku 1203 Soteska – Novo mesto, od km 10+420 do km 11+180, s peš in kolesarskimi
površinami, Izgradnja podpornih zidov na pokopališču Smolenja vas, Rekonstrukcija ceste skozi
naselje Dolž in izgradnja javne razsvetljave, Spremljanje kazalnikov in aktivnosti ter priprava
poročil upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijami financiranimi iz kohezije,
Vzdrževanje gozdne ceste na gorjancih, Zimska služba na gozdni cesti na Gorjancih, Priprava
poročil o izvajanju GJS za MOP.
VIII. ODDELEK ZA PROMET IN MOBILNOST

Oddelek za promet in mobilnost pokriva področje gospodarskih javnih služb, investicij ter
rednega in investicijskega vzdrževanja cestne infrastrukture, rednega in investicijskega
vzdrževanja javne razsvetljave, upravljanja in varstva javnih površin, urejanje prometa in
prometne preventive, investicije in sodelovanje pri upravljanju državnih cest in ostale državne
infrastrukture. Oddelek predlaga tudi spremembe odlokov, pravilnikov in drugih upravnih aktov s
komunalnega področja. Predlaga standarde in normative za izvajanje javnih služb, predlaga
predloge planov in planske porabe sredstev za zagotavljanje in uporabo storitev gospodarskih
javnih služb (cene storitev), vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev ter drugih
pogodbenih partnerjev gospodarskih javnih služb.
1 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
Po posameznih področjih se obvezne in izbirne gospodarske javne službe izvajajo kot je
navedeno v spodnji tabeli:

Gospodarska javna služba

Vrsta
GJS

Izvajalec

1.

Upravljanje s pristanišči oziroma
vstopno – izstopnimi mesti na
plovbnem območju reke Krke

izbirna

Zavod Novo mesto

2.

Urejanje svetlobnih prometnih znakov

izbirna

Elektromehanika,
Brane Gregorič s. p.

3.

Urejanje javne razsvetljave,

izbirna

Elektromehanika,
Brane Gregorič s. p.

4.

Urejanje mestnega prometa

obvezna

Arriva d.d.

5.

Vzdrževanje občinskih cest

obvezna

CGP, d. d.

6.

Zagotovitev zavetišča za zapuščene
živali

obvezna

Turk zavetišče
živali d.o.o.

Zap.
št.

za

Na področju gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave je sklenjena Koncesijska
pogodba za izvajanje storitve izbirne gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav
javne razsvetljave na območju Mestne občine Novo mesto in sicer z koncesionarjem
Elektromehanika Branko Gregorič s. p. Koncesionar izvaja najnujnejše ukrepe za zagotavljanje
nemotenega delovanja javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto.
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Nujna redna vzdrževalna dela so v letu 2018 zajemala zamenjavo svetil in svetilk, zamenjava
drogov svetil in drugih naprav, popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav za javno
razsvetljavo, čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave,
intervencije na javni razsvetljavi, vodenje katastra in kontrolne knjige, izvedbo dodatnih
obremenitev na javni razsvetljavi, dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo, druge storitve, ki
jih določa zakon ali izvršilni predpis, izdelavo letnega načrta urejanja javne razsvetljave.
V okviru investicijskega vzdrževanja in investicij v CR je bil izveden prenos odjemnih mest za
potrebe LE-meritev in krmiljenja javne razsvetljave iz obstoječih TP na zunanje prostostoječe
omarice in sicer iz TP na Grumovi ulici, iz TP Tiskarna Novo mesto in TP v Brezov log.
Dokončano je bilo odjemno mesto in izvedba II. faze Vinja vas, dokončana CR Knezove ulice in
CR okoli kulturnega doma in igrišč v Prečni. Pričeli smo izvedbo CR Turkove ulice, I. faza in
vgradili inštalacije na Luterškem selu in Dolnje Kamenje ob izvedbi hidravličnih izboljšav.
Izvajanje GJS Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno – izstopnimi mesti na plovbnem
območju reke Krke temelji na Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Krki (Ur.l., št
45/2014). V letu 2018 so bile postavljene označevalne table potrebne za določitev vstopnoizstopnih mest, pristanišč in za določanje plovbnega območja. Na podlagi inšpekcijskega
pregleda in sklepa smo zaprli za uporabo pristanišče v Irči vasi in začeli s postopki prenove in
ustreznega certificiranja objekta. Izvlečen je bil potopljen čoln v pristanišču Kandija, vstopno
izstopna točka Pugljeva ulica pa je bila začasno odstranjena zaradi rekonstrukcijskih del
Pugljeve ulice.
Izvajanje GJS Zavetišče za živali poteka po ustaljenem načrtu. Redno se je izvajal odlov
zapuščenih živali na terenu na podlagi prejetih klicev prebivalcev, ter njihova nastanitev in
oskrba v zavetišču. Dodatno se je izvedel tudi odlov romskih psov v naselju Brezje in Žabjak.
Sprotno so se v medijih in preko socialnih omrežij objavljala obvestila o oddaji teh živali novim
lastnikom. Večino živali je dobilo nove lastnike manjšina pa je takih, ki ostajajo v zavetišču.
Oddelek za promet je skrbel tudi za izvajanje koncesije Turistično informacijskega centra (TIC)
Izvajan je bil monitoring števila gostov na območju MO NM, turistična vodenja po Novem
mestu, urejanje napovednika dogodkov, posredovanje turističnih informacij po telefonu in
obiskovalcem pisarne TIC. Pisarna TIC je delovala skladno z določenim delovnim časom, le za
časa najintenzivnejših del na Glavnem trgu (neposredno pred pisarno) se je zimski delovni čas
ohranjal tudi pozno v pomlad.
TIC je izvedel tudi redne predstavitve turistične ponudbe MO Novo mesto na vseh dogodkih v
mestnem jedru in okolici, na sejmu Alpe-Adria, zagotavljal predstavitev lokalnih ponudnikov in
njihovih izdelkov v trgovini TIC. Predstavljal je tudi Novomeška turistična doživetja v pobratenih
mestih v tujini.
V sklopu dela je oddelek skrbel tudi za urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov v sklopu
katerega se je izdelal 1. del projektne dokumentacija (IDZ) za ureditev pešaško-kolesarske poti
Portoval ter dokumentacija IDZ/PZI za ureditev javne razsvetljave Župančičevega sprehajališča.
V sklopu postavke Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov se je izdelal tudi Hidrološki
elaborat za ureditev poti ob Težki vodi.
Oddelek za promet je zagotavljal tudi izvajanje analize vode na štirih lokacijah na reki Krki (Irča
vas, Loka, Mačkovec in Otočec) kjer se najbolj pogosto uporablja za kopanje. Meritve so se
izvajale v času kopalne sezone. V obdobju od junij do septembra 2018 so bile samo v Irči vasi
(Brod) le 1x ugotovljene začasne neustrezne mikrobiološke vrednosti. V ostalih meritvah je bila
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reka Krka po razredih kakovosti ocenjena kot odlična ter primerna za kopanje. Podatke je MO
NM redno objavljala v medijih.
2 CESTNO GOSPODARSTVO
Na področju cestnega gospodarstva je oddelek skrbel za upravljanje in varstvo občinskih cest
ter vodil investicije in investicijsko vzdrževanje na cestnem področju. V okviru upravljanja in
varstva občinskih cest in investicijskega vzdrževanja skrbi za izvajanje gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest, predlaga standarde in normative za izvajanje gospodarske
javne službe, predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev
gospodarskih javnih služb, vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalca GJS
vzdrževanje občinskih cest, sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi na področju cestno
– prometne infrastrukture.
V okviru varovanja občinskih cest oddelek izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje in
soglasja k projektnim dokumentacijam, soglasja za prekope občinskih cest, soglasja za
postavitve začasnih in pomožnih objektov. Udeležuje se geodetskih meritev, ustnih obravnav ter
tehničnih pregledov. Pri vzdrževanju cest vodi naročila in pregleduje izvedena dela in obračune.
2.1 Vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin
Z odlokom je predviden koncesijski način izvajanja vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec
gospodarske javne službe je koncesionar družba CGP, družba za gradbeništvo, inženiring,
proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d.
Koncesija je bila za obdobje štirih let podeljena v mesecu septembru 2018.
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 9/18) določa na območju Mestne občine Novo mesto 412,072 km kategoriziranih
občinskih cest, od tega 155,046 km lokalnih cest ter 257,026 km javnih poti. Vzdrževanje
kategoriziranih občinskih cest in nekategoriziranih občinskih cest, ki se uporabljajo za javni
cestni promet, obsega zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi s soljo, intervencije,
odvozi snega...) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne
signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje, popravila cestne opreme, sanacija
vozišča…).
Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o rednem
vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). Plačevanje poteka na osnovi potrjenih
situacij o izvršenih delih.
Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega
vzdrževanja občinskih cest, ki pa je posledično odvisno od trajanja zimskih razmer, temperatur
in izdatnosti snežnih padavin. Ob izvajanju le zakonsko določenih aktivnosti in ob upoštevanju
povprečnih zimskih razmer znaša vrednost del po koncesijski pogodbi okoli 2.240.000,00 EUR.
Praktično so lahko stroški izvajanja tudi večji od ocenjenih v koncesiji. Glede na izkušnje v
zadnjih letih pa so stroški izvajanja zimske službe med 40 in 70 % ocenjene vrednosti
koncesije.
V sklopu vzdrževanja občinskih cest so potekale naslednje aktivnosti:


izvajanje zimske službe od novembra – do marca, čiščenje peskolovov in rešetk meteorne
kanalizacije; po izvajanju zimske službe je bil odstranjen pesek in ostale usedline, prav tako je
bilo potrebno izredno čiščenje objektov za odvodnjavanje meteornih vod ob nalivih v poletnem
času, sanacija in izvedba odvodnjavanja meteorne kanalizacije (dežne rešetke, mulde,
meteorna kanalizacija): Črmošnjice pri Stopičah, Ulica Marjana Kozine, Ždinja vas, Stopiče,
Gabrska Gora, Irča vas, Kandijski most, Gornja Težka voda, Brezovica pri Orehku, Dolž, Vrh
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pri Ljubnu, ureditev makadamskih cest na območju: Trške Gore, Žabjaka, Velikega Slatnika,
Gorenje Kamence, odstranjevanje plazov po poletnem neurju, zgradili smo oporni zid v
Velikem Slatniku, izvedli manjše sanacije asfalta v Podgradu, Ulici Slavka Gruma, Regrči vasi,
Sevnem, Dolžu, Ždinji vasi, izvedli smo obrezovanje dreves in grmičevja ob kategoriziranih
cestah, predvsem ob lokalnih cestah, izvedli smo košnjo na območju cestišča, predvsem ob
lokalnih cestah, večje sanacije – preplastitve; ureditev križišča in krožišča na Kandijski cesti,
Poganci, Knezova ulica, Ulica Danila Bučarja, Ulica stare pravde, Paderšičeva ulica, Turkova
ulica, Stopiče, Velike Brusnice, Lastovče, Suhadol, Mali-Veliki Slatnik, Jerebova ulica, Dolenje
Kamenje, Lutrško selo ter še v Krajevnih skupnostih Gabrje, Birčna vas in Brusnice.
K vzdrževanju občinskih cest sodi tudi vzdrževanje objektov na cestni mreži, predvsem mostov.
Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli delno sanacijo voziščne konstrukcije na lesenem mostu v
Šentpetru.
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 še vedno velik delež lokalnih cest, ki po posegu niso bile geodetsko odmerjene in
zemljiško knjižno urejene. S predvidenimi sredstvi smo izvedli odkupe zemljišč.
V smislu urejanja lastninskih razmerij smo izvedli geodetske meritve na posameznih odsekih
občinskih cest. Sredstva so namenjena vzpostavitvi mej med javno in zasebno lastnino in
postopno odpravo neurejenih stanj in razmerij iz preteklih desetletij. Obnove mejnikov so prvi
korak za nadaljnje rešitve na občinskih cestah (ukrepi Inšpektoratov, odškodnine, ukinitve ...).
2.2 Vzdrževanje gozdnih cest
Sredstva namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki potekajo po zasebnem in državnem
gozdu, po predhodni oceni nujnosti vzdrževanja, opredeli Zavod za gozdove. Sredstva se
zbirajo preko pristojbine, ki jo plačujejo lastniki gozdov in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
RS.
Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest zagotavlja lokalna skupnost na podlagi programa
vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lokalno skupnostjo.
Izvajalec Gozdno gospodarstvo Novo mesto d. d. je bil izbran na podlagi določb Zakona o
javnih naročilih, plačilo pa je izvedeno na podlagi izdane situacije oziroma računa. Določen del
sredstev na osnovi pogodbe in zahtevka povrne Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
2.3 Investicije in investicijsko vzdrževanje
S predvidenimi sredstvi za projekte v cestnem gospodarstvu smo pokrili stroške izdelave
investicijsko tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo in novogradnjo cest, ki se bodo uvrščale
v proračun v naslednjih letih.
Sanacija in preplastitev lokalnih cest – več kot polovico cest je brez zapornega sloja, kar je
razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj
poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe; Poganci, Knezova ulica,
Ulica Danila Bučarja, Ulica stare pravde, Paderšičeva ulica, Turkova ulica, Stopiče, Velike
Brusnice, Lastovče, Suhadol, Mali-Veliki Slatnik, Jerebova ulica, Dolenje Kamenje, Lutrško selo
ter v še v Krajevnih skupnostih Gabrje, Birčna vas in Brusnice.
2.4 Varovanje občinskih cest
V okviru upravljanja in varovanja javnih cest so se izvajale naslednje naloge: izdaja soglasij in
dovoljenj za posege na javne ceste in v varovalnem pasu javnih cest, izdaja dovoljenj za zapore
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cest, priprava in spremembe odlokov, pravilnikov in drugih upravnih aktov na področju
varovanja in upravljanja javnih površin in cest v skladu z nadrejeno zakonodajo, izdaja tehničnih
smernic, izdaja projektnih pogojev, izdaja soglasij k projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja, izdaja soglasij k nezahtevnim in enostavnim objektom, upravljanje in vzdrževanje
baze cestnih podatkov, urejanje lastništva ob javnih površinah in javnih cestah, urejanje mej ob
javnih cestah.
Vsi postopki izdaje soglasij v varovalnem pasu občinskih cest in izdaja projektnih pogojev so bili
vodeni skladno z Zakonom o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1-UPB1,
Uradni list RS, št. 102/04, (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl. US:U-I-15004-19, 120/06 Odl. US:U-I-286/04-46 in 126/07), Odlokom o občinskih cestah (Uradni list RS,
št. 63/08), Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) in ob
uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, ZUP-UPB2,105/06 –
ZUS-1, 126/07 in 65/08). Navedena zakonodaja določa, da mora investitor, kadar nameravana
gradnja leži na območju, ki je s predpisi ali s tem zakonom opredeljeno kot varovalni pas
gospodarske javne infrastrukture ali na območju, ki je s predpisi opredeljeno kot varovano
območje, pridobiti soglasje pristojnega organa.
3 PROMET
Na področju prometa Oddelek za promet in mobilnost opravlja strokovne prometno tehnične,
upravne ter druge naloge in zagotavlja pogoje in nadzor za razvoj prometa, predlaga standarde
in normative v prometu in skrbi za njihovo izvajanje, pripravlja predloge za določanje prometne
ureditve na območju Mestne občine Novo mesto, spremlja problematiko na področju varnosti
cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izvaja monitoring
prometnih tokov, sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi na področju cestno-prometne
infrastrukture, izvaja aktivnosti na področju varovanja prometne infrastrukture, prometne
signalizacije in druge prometne opreme. Področje zajema tudi skrb za avtobusna postajališča,
ki so razdeljena na dva sklopa in sicer avtobusna postajališča v mestnem potniškem prometu in
avtobusna postajališča na področju šolskih prevozov.
V letu 2018 so potekale aktivnosti za izdelavo občinskih aktov (odloki, odredbe), varnost
prometa, zapore cest (gradbeni posegi, prireditve), postavitev prometne signalizacije, vertikalne
in horizontalne ter opreme (znaki za nevarnost, izrecne odredbe, obvestila, dopolnilne table,
označbe na vozišču, prometna oprema – ogledala), priprava projektne dokumentacije iz
področja prometa, urejanje baze cestnih podatkov in izmenjava podatkov z DRSI, ureditev
prometnega režima v naseljih (mirujoči promet, tekoči promet, cone omejene hitrosti, območja
umirjenega prometa), izdaja soglasij za izvajanje izrednih prevozov in dovolilnic za dostop v
območja posebnih prometnih režimov v ožjem mestnem jedru in drugih območjih v Mestni
občini, kjer veljajo posebne omejitve prometa. Oddelek je deloval tudi na področju raznih
ureditev na državnih in občinskih cestah s stališča varnosti prometa (peš prehodi, semaforji,
pregledni trikotniki), urejanju področja izrednih prevozov na občinskih cestah, varnih šolskih
poti, izobraževanj, ipd. Na področju kategorizacije cest je bil v letu 2018 sprejet pripravljen
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto.
Poleg rednih delovnih nalog je delo potekalo na naslednjih projektih: izdelava projektnih
dokumentacij: avtobusno postajališče Mali Orehek, razširitev sistema GONM, monitoring in
prometno varnostna analiza montažno krožno križišče na Kandijski cesti, avtobusno
postajališče v Prečni, priključevanje ceste brigad na Andrijaničevo cesto, drugo, sodelovanje v
delavnicah projektov: trajnostna mobilnost v mestnih občinah, integrirani javni potniški promet,
razvoj kolesarskega omrežja v RS, 3ROS-jug, organizacija drugih prevozov, monitoring
prometa na občinskih cestah (izvajanje meritev), delo v okviru aktivnosti AVP RS – SPV Novo
mesto, urejanje avtobusnih postajališč v mestnem potniškem prometu in na področju šolskih
prevozov, razširitev sistema GONM (priprava projektne dokumentacije, razpis za pridobitev
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sredstev, razpis za izbiro izvajalcev, priprava tehničnih podlag, delo z izvajalci po izbiri na
razpisu in izvedba del, usklajevanje pri izvedbi del in odpravljanje težav, izpolnjevanje določil
pogodb in s tem povezana dela), drugo.
3.1 Prometna varnost in preventiva
V letu 2018 so bile realizirane naslednje aktivnosti – delo SPV: priprava poročila o delu v letu
2017 in plan za leto 2018, izvedba programov JUMICAR in KOLESARČEK, nakup prometno
tehnične opreme - merilnik MHP 50; projekt Skupaj za večjo varnost, sodelovanje pri izvedbi
akcije BODI preVIDEN v sklopu nacionalne akcije Pešec, sodelovanje pri izvedbi akcije
MOBITEL v okviru nacionalne akcije AVP, sodelovanje v izvedbi akcij HITROST in ALKOHOL v
okviru aktivnosti AVP, obravnava prometno varnostnih načrtov OŠ, izvajanje meritev v prometu,
sodelovanje s ŠC Novo mesto pri izvedbi dogodka »Dan varnosti«, SPV MoNm je v letu 2018
pridobil plaketo nacionalnega gibanja »Še vedno vozim – vendar ne hodim«; organizirali smo
prometne preventivne delavnice na ŠC Novo mesto, ekonomski šoli in biotehniški gimnaziji,
sodelujemo že več let, Izvedba tekmovanja »Kaj veš o prometu«, Osnovnim šolam smo v okviru
izvedbe tehničnega pregleda koles zagotovili potrebno število obrazcev poročil o pregledu
kolesa in nalepke varno kolo, sodelovanje v akciji Mobilni telefoni v sodelovanju s podjetjem
Arriva (opozorilo voznikom, plakati, prispevek na lokalni TV), sodelovanje s Policijsko postajo
NM – opozarjanje voznikov, poostren nadzor, sodelovanje v akciji Alkohol – 40 dni brez
alkohola – posredovano spletno povabilo k sodelovanju in video gradiva na temo alkohol;
plakat, letak, zgibanka, organiziran ogled prometnega okolja v spremstvu policista za
predšolske otroke, organizacija in izvedba prometno preventivnih delavnic za starejše občane v
sodelovanju z ZŠAM in AVP, organizacija srečanja SPV na Rotovžu – avgust 2018 (ravnatelji
srednjih in osnovnih šol, vrtcev, predstavniki Policije, ZŠAM, Zavod RS za šolstvo OE NM,
MONM in AVP), izvedba oglaševanja v sklopu akcije »Prvi šolski dan« na TV Vaš kanal,
sodelovanje s prostovoljci ZŠAM in Policijo v okviru akcije »Prvi šolski dan«, udeležba posveta
predstavnikov SPV v RS in podelitev svečane listine AVP, organizacija in izvedba slovesnosti
ob Dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, preventivno prometne aktivnosti v akciji
»Pasavček« smo izvajali skladno z navodili Agencije RS za varnost prometa. V aktivnosti so se
vključili oddelki vrtcev Ciciban Novo mesto in Pedenjped Novo mesto, Izvedba več komisijskih
pregledov odsekov šolskih poti.
Izbrana izvajalca sta po naročilu izvajala dela za opremljanje občinskih cest z vertikalno in
horizontalno prometno signalizacijo ter prometno opremo v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah. Posebno pozornost smo posvetili varnosti prometa v
naseljih in prometni signalizaciji v križiščih ter zagotavljanju preglednosti (pregledni trikotnik) s
postavitvijo prometnih ogledal ali odstranjevanjem vegetacije. V letu 2018 smo izvedli delno
zamenjavo - obnovo uličnih tabel, skladno z načrtom.
Nadaljevali smo tudi z obnovo kolesarskih površin in peščevih površin (kolesarske steze,
koridorji za pešce, prehodi za pešce, piktogrami idr.). V letu 2018 je bilo izvedenih tudi še nekaj
del v povezavi z odpravljanjem pomanjkljivosti in napak na kolesarskem omrežju skladno z
elaboratom evidentiranih pomanjkljivosti, ki ga je pripravila Novomeška kolesarska mreža – t.i.
Stanje 0. Zagotovili smo obnovo talne in vertikalne signalizacije na avtobusnih postajališčih in
postavitev nadstrešnic za potnike. Na področju urejanja arhitektonskih ovir smo izvedli nekaj
manjših ukrepov, večje posege se predvideva izvajati v okviru rekonstrukcij cest. Izvedenih je
bilo nekaj ukrepov iz področja umirjanja prometa.
3.2 Mestni potniški promet
Na področju mestnega potniškega prometa, izvaja prevoze koncesionar Arriva Dolenjska in
Primorska d.o.o.. Prevoze izvajajo na šestih linijah z osmimi vozili, ki ustrezajo ekološkemu
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standardu EURO 5+EEV. Glede voznega parka je bilo nekaj večjih tehničnih težav z vozilom
Iveco z odpiranjem vrat, gretjem in osovino.
Vozni redi so oblikovani na podlagi potreb ljudi, ki v jutranjih urah potujejo v smeri
izobraževalnih ustanov, službah in podobno ter v popoldanskih urah potujejo v obratni smeri
proti domu. Vozne rede smo v leto 2018 posodobili in jih grafično preoblikovali. Aktualni vozni
redi so objavljeni tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto in na strani koncesionarja. V
jeseni 2018 je začela delovati tudi aplikacija NMbus, kjer si lahko uporabnik z Googlove spletne
trgovine naloži aplikacijo in spremlja lokacijo avtobusa na liniji in predviden čas prihoda na
posamezna postajališča.
Mestni potniški promet je bil za vse uporabnike brezplačen v mesecu septembru 2018 v okviru
Evropskega tedna mobilnosti ETM 2018 in Evropskega dneva brez avtomobila.
V letu 2018 smo izvedli priključitev v sistem Integrirani javni potniški sistem katerega namen je
uveljaviti enotno vozovnico za vse vrste javnega prevoza. Produkti so trenutno namenjeni le
dijakom in študentom s časoma pa se bo to uveljavilo tudi pri ostalih uporabnikih.
3.3 Urejanje svetlobnih prometnih znakov
Urejanje svetlobnih prometnih znakov se v Mestni občini Novo mesto izvaja kot izbirna
gospodarska javna služba. Izvajalec navedene javne službe je samostojni podjetnik
Elektromehanika Branko Gregorič s. p. Koncesijska pogodba je bila sklenjena v maju 2016 za
obdobje 5 let. Izvajalec opravlja redna vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo okvarjenih
delov (sijalke, signalni dajalniki, varovalke, transformatorje, tipke, semaforske glave ipd.) ter
najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali prometnih nesreč. Izvajalec mora zagotavljati
dežurno službo 24 ur dnevno, vse dni v letu. Poleg navedenega izvajalec tudi namešča in
odstranjuje radarske table, ki služijo kot pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje varnosti
v prometu na posameznih odsekih cest. V letu 2018 je bila izvedena posodobitvena dela
semaforskih naprav z odštevalniki in posodobitev prometnih programov.
3.4 Sistem za izposojo koles Gonm:
Sistem za izposojo koles deluje od jeseni leta 2017. Obratovalno obdobje je predvidoma od
zgodnje pomladi in zaključi svoje delovanje konec jeseni oziroma v času ko vremenske razmere
niso več primerne za kolesarjenje. Trenutno je 5 delujočih postaj, ki so postavljene na lokacijah
Novi trg, Seidlova cesta, BTC, Šolski center Novo mesto in na ulici Slavka Gruma. V sistemu je
trenutno 25 koles, ki so namenjeni za izposojo. V letu 2018 se je povečalo število uporabnikov s
pomočjo aktivnosti in promocije sistema.
Zaznali smo nekaj vandalizma na postajah in kolesih. Pogost pojav so bili porezani sedeži,
uničene ročice za zavoro, poškodovanje pritrdilnih mest za vračanje koles in podobno. Prišlo je
tudi do poizkusa odtujitve kolesa na postaji ulice Slavka Gruma.
3.5 Druge zadeve s področja prometa
Poleg navedenega je bilo izvedeno tudi vzdrževanje in urejanje javnih parkirnih prostorov na
območju ožjega in širšega mestnega jedra in urejanje parkirnih prostorov za dostavna vozila.
Izvedena je bila obnova talnih oznak na določenih parkiriščih. V zvezi z urejanjem mirujočega
prometa na območju ožjega mestnega središča so bile sprejete nove zakonske podlage,
spremembe in dopolnitve – Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto in
Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto.
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Vzpostavljen je bil sistem procesa izvajanja zahtevkov za prekrške in sistem evidentiranja in
spremljanja parkirnin za javna parkirna mesta in parkirno hišo. Izdajanje dovolilnic se izvaja
redno v skladu z Odlokom in Uredbo.
V letu 2018 je bil izbran upravnik Parkirne hiše Novi trg in sicer Zarja d.o.o. Ta je prevzela in
organizira vse postopke in dela v zvezi z delovanjem parkirne hiše. Pripravlja se program
sanacije posameznih sklopov in vseh potrebnih aktivnosti za brezhibno delovanje parkirne hiše.
V letu 2018 je prišlo s strani sodišča do sodne določitve upravnika poslovne hiše Avtobusna
postaja Novo mesto. Sanirana je bila gornja terasa in pa WC. Upravnik pripravlja program dela
za naslednje leto v katerem bo prenovljena tudi streha objekta.
CPS se izvaja v okviru rednih programov s področja mobilnosti, ter načrtovanja in izgradnje
infrastrukture. V okviru plana smo zaposlili tudi sodelavca s področja mobilnosti skladno s
programom akcijsko finančnega načrta CPS.
Za potrebe pridobivanja podatkov o prometnih tokovih na posameznih odsekih občinskih cest in
na pobudo krajevnih skupnosti, občanov, šol in po uradni dolžnosti, smo izvedli postavitev
radarskih tabel – poročilo o izvedenih meritvah v letu 2018 je v pripravi. Pridobljeni podatki
meritev služijo kot pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje varnosti v prometu na
posameznih odsekih cest.
Izbrana izvajalca sta po naročilu pristojnega organa nadaljevala z opremljanjem občinskih cest
z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter prometno opremo v skladu s Pravilnikom
o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Posebno pozornost smo posvetili varnosti
prometa v naseljih in prometni signalizaciji v križiščih ter zagotavljanju preglednosti (pregledni
trikotnik) s postavitvijo prometnih ogledal. Obenem smo opremljali tudi šolske poti s poudarjeno
horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
Nadaljevali smo tudi z obnovo kolesarskih površin in peščevih površin (kolesarske steze,
koridorji za pešce, prehodi za pešce, piktogrami idr.). V letu 2018 je bilo izvedenih še nekaj del
v povezavi z odpravljanjem pomanjkljivosti in napak na kolesarskem omrežju skladno z
elaboratom evidentiranih pomanjkljivosti, ki ga je pripravila Novomeška kolesarska mreža – t.i.
Stanje 0. Zagotovili smo obnovo talne in vertikalne signalizacije na avtobusnih postajališčih in
postavitev nadstrešnic za potnike. Na področju urejanja arhitektonskih ovir smo izvedli nekaj
manjših ukrepov, večji posegi pa bodo predvidoma izvedeni v okviru rekonstrukcij cest.
Izvedenih je bilo nekaj ukrepov iz področja umirjanja prometa. Večje ureditve so predvidene v
prihodnje glede na usmeritev k urejanju večjih trajnostnih ukrepov za umirjanje prometa in
urejanje območij z upravljanjem prometa glede na prometno okolje in prostorsko načrtovanje.
Izvajanje načrta kakovosti zraka v Mestni občini Novo se izvaja v skladu z Odlokom in
Programom o načrtu za kakovost zraka v Mestni občini Novo mesto, ki ga je sprejela Vlada RS.
Občinski svet se je seznanil s programom načrta izvajana kakovosti zraka na seji občinskega
sveta v mesecu maju. Sprejemajo in izvajajo se ukrepi kot so: promocija MPP, vzpostavitev
sistema za izposojo koles, postavitev električnih polnilnic, menjava kurilnih naprav.
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ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN
OBČINE STRAŽA
I. Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovanje organa
INŠPEKCIJA

Procesni predpisi:
Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o splošnem upravnem postopku in Zakon o prekrških.

Materialni predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno tudi na medobčinsko inšpekcijo:
Zakon o varstvu okolja, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o cestah, Zakon o
spodbujanju razvoja turizma, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Uredba o načinu
uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, Uredba o ravnanju z
izrabljenimi gumami, Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu in
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.

Materialni predpisi Mestne občine Novo mesto:
Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto, Odlok o urejanju zelenih
površin, Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto, Odlok o
določitvi plovbnega režima na reki Krki, Odlok o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim
odjemalcem, Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto,
Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto, Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto, Odlok o
izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Mestne občine Novo mesto, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Mestne občine Novo mesto, Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto, Odlok o
urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo mesto, Odlok o oglaševanju na območju Mestne
občine Novo mesto, Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto,
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja
pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto, Odlok o občinskih cestah v
Mestni občini Novo mesto, Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Novo mesto, Odlok o
načinu izvajanja in opravljanja izbirne gospodarske javne službe urejanja svetlobnih prometnih
znakov v Mestni občini Novo mesto, Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne gospodarske
javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, Odlok o načinu izvajanja
in opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni
občini Novo mesto in Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Novo mesto.
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Materialni predpisi Občine Straža:
Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Straža, Odlok o urejanju in čiščenju
javnih površin v Občini Straža, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža, Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža, Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža, Odlok o podelitvi koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine
Straža, Odlok o občinskih taksah v Občini Straža, Odlok o oglaševanju in usmerjevalni
signalizaciji v Občini Straža, Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža, Odlok o
javni razsvetljavi v Občini Straža, Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Straža, Odlok o
pogrebni in pokopališki dejavnosti, urejanju pokopališč in o pogrebnih svečanostih v Občini
Straža, Odlok o turistični taksi v Občini Straža, Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln
v Občini Straža in Odlok o občinskih cestah v Občini Straža.

REDARSTVO
Procesni predpisi:
Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o splošnem upravnem postopku in Zakon o prekrških.

Materialni predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno tudi na medobčinsko redarstvo:
Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o varstvu
javnega reda in miru in Zakon o zaščiti živali.

Materialni predpisi Mestne občine Novo mesto:
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, Odlok o urejanju in čiščenju
javnih površin v Mestni občini Novo mesto in Odlok o urejanju zelenih površin.

Materialni predpisi Občine Straža:
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža, Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin
v Občini Straža in Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini
Straža.
II. Dolgoročni cilji skupne občinske uprave in letni cilji skupne občinske uprave
Skupna občinska uprava nima posameznih področij proračunske porabe, zato so prikazani le
splošni cilji.
Glede na strateške in tudi operativne cilje je bil oblikovan Program dela za leto 2018. V letu
2018 so bili inšpekcijski nadzori glede na program dela SOU usmerjeni predvsem na področja,
kjer so bile v preteklosti ugotovljene večje nepravilnosti in na področja, kjer je izkazan širši javni
interes. Poudarek pri rednih nadzorih je bil predvsem na varovanju območja občinskih in
nekategoriziranih cest, preprečevanju odvajanja deževnice na cestišča, odstranjevanju
oglaševalskih objektov, ki odvračajo pozornost voznikov v prometu, nepravilnem oranju,
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področju ravnanja s komunalnimi odpadki pri ločenem zbiranju po posameznih frakcijah
odpadkov, vključenosti fizičnih oziroma pravnih oseb v sistem zbiranja odpadkov, sanacijah
obstoječih odlagališč in v sodelovanju z inšpekcijo za okolje.
Izredni inšpekcijski nadzori so se izvajali na podlagi prijav, pobud, pritožb in obvestil. Kontrolni
inšpekcijski nadzori so se izvajali z namenom preverjanja, ali so zavezanci v odrejenem roku
uresničili ukrepe. Rezultat dela SOU se kaže predvsem v odpravi nepravilnosti oziroma
neurejenosti v okolju, zmanjšanju števila ponavljajočih se kršitev ter v razrešitvi perečih
problemov na področju inšpekcijskih nadzorov.
Kazalec za doseganje zastavljenih ciljev je nedvomno število odpravljenih nepravilnosti na
terenu ter število opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov in število ponovnih in izrednih
inšpekcijskih nadzorov in prisotnost redarske službe na terenu. Posledica pa urejeno okolje in
varnost občanov ter urejena zakonodaja (izboljšava zakonodaje glede na ugotovitve
inšpektorjev).
Glede na osnovne in strateške cilje inšpekcije so bile prednostno obravnavane vse prejete
prijave z izrednimi nadzori, opravljeni so bili redni nadzori na terenu, opozarjanje na
nepravilnosti z namenom zagotavljanja upoštevanja predpisov na vseh področjih, ki jih pokriva
inšpekcija, zagotovljen je bil dostop do informacij javnega značaja in do določenih dokumentov
organa, v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o varstvu
osebnih podatkov, odgovorjeno je bilo na vprašanja posameznikov, podjetij in institucij ter
različnih medijev in zagotovljeno sodelovanje z drugimi inšpekcijami.
Jedro inšpekcijskega dela do predstavljali izredni nadzori zavezancev na podlagi prejetih prijav,
ki so se obravnavali prednostno.
Na področju občinskega redarstva so bile izvedene aktivnosti za uresničevanje ciljev OPV.
Tako so bile izveden naloge na področju mirujočega prometa, merjenja hitrosti, varstva okolja,
varstva cest, varstva naravne in kulturne dediščine.
Pri terenskem delu je redarstvo največ aktivnosti izvajalo z namenom zaščite najranljivejših
udeležencev v cestnem prometu, med katere sodijo otroci, pešci in invalidi. Vsakodnevno se je
izvajal nadzor nad nepravilnim parkiranjem na pločnikih, kolesarskih stezah, prehodih za pešce,
mestih za invalide (tudi pred trgovskimi centri), na interventnih poteh in na cestah v območjih
osnovnih šol in vrtcev. Redarja sta obravnavala tudi vse prijave o zavrženih motornih vozilih v
okolju.
Prioriteta dela redarjev je bila usmerjena v obravnavanje vseh prejetih prijav s področja
onesnaženosti občinskih in nekategoriziranih cest. Veliko nadzorov na področju cest, predvsem
zaradi neurejenih izvozov iz gradbišč in nepravilnem obdelovanju kmetijskih površin vzdolž cest,
se je izvajalo v obeh občinah. Ukrepi so bili izrečeni kršitelju na kraju samem. Namen je bil
predvsem v takojšnji odpravi nepravilnosti.
Izvedene so bile tudi skupne akcije v mešanih patruljah redar – nadzornik parkirnine, za nadzor
nepravilnega parkiranja ob urejenih plačljivih parkirnih mestih.
Skupna občinska uprava je s svojimi predlogi občutno prispevala tudi k izboljšanju predpisov.
Cilji so podrobneje opredeljeni v Programu dela Skupne občinske uprave za leto 2018.
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III. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2018, ocena uspeha glede na
indikatorje, nastanek morebitnih posledic pri izvajanju programa
Usmeritve, cilji in predlogi za leto 2018 so podani v Programu dela za leto 2018.
Na področju inšpekcijskega nadzora se je skladno s planom izvajal nadzor na vseh področjih
nadzora.
Rezultat našega dela se je kazal kot urejenost na terenu, v okolju: zmanjšanje števila odpadkov,
stanje cest, boljše stanje glede prometne situacije, priključenost na kanalizacijo, vodovod…,
razrešitev problemov ter zadovoljstvo občanov.
Uspešno smo sodelovali tudi z ostalimi organi, ki se dotikajo naše pristojnosti, in sicer Svetom
za preventivo in varnost v cestnem prometu, policijo, občani in občinami.
Na področju cest smo s svojimi ukrepi prispevali k sanaciji poškodb ceste in njenih sestavnih
delov, torej od kršiteljev zahtevali sanacijo ceste. V letu 2018 smo izvedli več akcij varstva cest,
in sicer preglede v času oranja. Na področju odpadkov smo prispevali k sanaciji nezakonito
odloženih odpadkov v okolje, k večji priključenosti oseb v sistem ravnanja z odpadki ter
izboljšanju stanja glede pravilnosti ločevanja kom. odpadkov. Na področju odpadnih voda smo
odrejali priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje tistim subjektom, ki niso priključili
objekte v predpisanem roku na omrežje. S tem smo prispevali k skrbi za okolje in glede
dejanske smotrnosti izgradnje omrežja (učinkovitost).
Na področju redarskega nadzora smo stremeli predvsem k sistematičnemu nadzoru predvsem
na lokacijah, kjer se kršitve mirujočega prometa ponavljajo in odločno posegajo v mobilnost
ostalih udeležencev v prometu. Pri izvajanju nalog nadzora hitrosti vozil smo opravili vse
planirane meritve. Le na tak način izvajanje te naloge zagotavlja osnovno poslanstvo, to je
ozaveščanje voznikov ter zniževanje hitrosti vozil.
Sodelovali smo pri vseh akcijah, ki jih organizira Agencija za varnost cestnega prometa kot so
akcija nazora uporabe varnostnega pasu v vozilih, načina uporabe telefonov med vožnjo.
Sodelovali smo tudi s policijo pri skupnih akcijah.
Na področju občinskega redarstva, tako kot v preteklem letu, ugotavljamo, da se je število
prekrškov na področju mirujočega prometa zmanjšalo. Na področju merjenja hitrosti je opaziti
naraščanje deleža prekoračitev hitrosti. Glede na navedeno, ocenjujemo, da je potrebno z
namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, merjenje hitrosti izvajati
konstantno tudi v prihodnje. Prav tako bo občinsko redarstvo okrepilo nadzor nad lokalnim
prometom.
Ponovno je potrebno poudariti preventivno vlogo, ki jo ima skupna uprava. Taka s svojimi
preventivnimi akcijami, objavami prispeva k osveščanju občanov in k reševanju problemov. Tudi
v letu 2018 smo občanom pomagali pri drugih problemih, ki se ne tičejo naše pristojnosti, zlasti
vprašanj na področju stvarnopravnih vprašanj.
V programu dela nismo zajeli finančnih kazalcev, saj je za področje nadzora, to težko
predvidevati.
Pri izvajanju programa dela nam izziv predstavlja naraščajoča količina administrativnega dela,
kot posledica povečane količine uvedenih postopkov, ter časa poslovanja organa, po katerem
nas pravila pisarniškega poslovanja obvezujejo k arhiviranju zadev.
Tudi v bodoče se bomo trudili, da bo nadzor učinkovit. V enaki meri kot do sedaj bomo delovali
preventivno, z namenom zagotoviti spoštovanje pravnih predpisov in s tem zadovoljstva
uporabnikov, zaposlenih in širše družbene skupnosti. Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti
namenili osveščanju ljudi, komunikaciji z njimi in preventivnemu delovanju med njimi. Cilj
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inšpekcijskega in redarskega nadzora bo usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev in k
preprečevanju situacij, pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko
imele škodljive posledice za ljudi, premoženje, skupnost, ali pa tudi samo povzročile nejevoljo
občanov.
Ocenjujemo, da doseženi rezultati na terenu kažejo dobro delo, ki pa se odraža tudi na
pohvalah in zadovoljstvu občanov, ki želijo, da se nepravilnosti, ki vplivajo na njihovo kakovost
dela, odpravijo.
IV. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ter ukrepi za izboljšanje
učinkovitosti poslovanja
Skupna občinska uprava je pri delu ravnala v skladu s Programom dela za leto 2018, v skladu z
državnimi in občinskimi predpisi. Odhodki so bili vsi načrtovani glede na potrebe in znotraj
predvidenih sredstev. Nenamensko porabljenih sredstev ni.
V. Notranji finančni nadzor skupne občinske uprave
Notranji finančni nadzor se vrši v okviru sedežne občine preko notranje revizije.
S potekom realizacije prihodkov in odhodkov se občinski svet seznani pri sprejemanju
rebalansov proračuna med letom. Izdelan je tudi zaključni račun skupne občinske uprave, ki je
posredovan obema občinama soustanoviteljicama.
VI. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Ocenjujemo, da smo uspešno in učinkovito izvajali nadzor, pripevali k preventivnemu delovanju
z namenom zagotoviti spoštovanje pravnih predpisov in s tem zagotavljanju večje varnosti.
Pri izvajanju programa dela nam izziv predstavlja naraščajoča količina administrativnega dela,
kot posledica povečane količine uvedenih postopkov, ter časa poslovanja organa, po katerem
nas pravila pisarniškega poslovanja obvezujejo k arhiviranju zadev.
Prizadevanja so bila usmerjenja predvsem v izvajanje nadzora v skladu s potrjenim programom
dela, prioritetami ter željami občin, pri čemer pa smo vedno prioritetno obravnavali prijave
občanov.

VII. Ocena učinkov poslovanja skupne občinske uprave
Ocenjujemo, da delovanje skupne uprave prispeva k upoštevanju predpisov na terenu.
Konkretni učinki se kažejo v urejenosti okolja in upoštevanju pravnega reda. Prav tako se
odraža večji red na cestah, in v okolju ter upoštevanje določb, ki se nanašajo na ravnanja
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znotraj izvajanja javnih gospodarskih služb. Menimo, da je delovanje skupne uprave ključnega
pomena za izvrševanje sprejetih odlokov oziroma predpisov v okolju.
Organ tudi zelo pozitivno sodeluje z ostalimi organi, ki se tičejo delovanja skupne uprave, kar
krepi preventivno delovanje. Skupna uprava občutno prispeva s svojimi predlogi tudi k
izboljšanju predpisov. Nenazadnje pa se naše delo vidi tudi po pohvalah in zadovoljstvu
občanov, ki želijo, da se nepravilnosti, ki vplivajo na njihovo kakovost življenja, odpravijo.
Delovanje skupne uprave se kaže predvsem v spoštovanju predpisov, zlasti na področju
posegov na ceste, varovanja okolja ter spoštovanja zakonskih omejitev na področju prometa.
Tako je mogoče opaziti zmanjšano števil nepravilno parkiranih vozil, posegov v varovalni pas in
cestišča občinskih cest brez izdanega soglasja občine, večjega zavedanja za varstvo cesta,
prijavljanja nedovoljenega odlaganja odpadkov, upoštevanje navodil glede oglaševanja,
predhodnega zanimanja investitorjev o omejitvah na gradbenem področju in podobno. Na
področju redarstva smo samostojno izvajali naloge na področju mirujočega prometa, umirjanja
hitrosti, nadzora nad uporabo var. pasu, telefonov med vožnjo ipd.
Z izvajanjem meritev hitrosti na najbolj ogroženih cestnih odsekih prispevamo k znižanju hitrosti
(kar izkazujejo tudi meritve) in s tem povečanju prometne varnosti. S sodelovanjem pri
sprejemanju in spreminjanju zakonodaje, smo izboljševali učinke poslovanja na strateškem
nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z
doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
Letni zastavljeni cilji, sprejeti s proračunom oziroma rebalansi proračuna obsegajo tako cilje
vezane na izpolnjevanje zakonsko naloženih obveznosti (tekoči odhodki ter tekoči transferi), kot
cilje vezane na razvoj mestne občine (investicijski odhodki ter investicijski transferi). Na
področju tekočega dela izvajanja proračuna je izvrševanje bolj predvidljivo kot na investicijskem
delu, kar se pozna tudi v deležu realiziranega plana.
Leto 2018 je bilo zaznamovano kot razvojno leto, v katerem smo dosegli cilje, vezane na razvoj
in izvedbo načrtovanih investicijskih projektov, kar se odraža v sami realizaciji le-teh. Občina je
bila uspešna tudi pri pridobivanju sofinancerskih sredstev s strani države in EU. V letu 2018
smo sprejeli tudi ustrezne ukrepe in sicer potrebne dokumente in projektno dokumentacijo, ki
nam bodo omogočili uspešno črpanje sofinancerskih sredstev. Na strani terjatev je izvedla vrsto
ukrepov za zmanjšanje zapadlih neplačanih terjatev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja se ugotavlja glede na predpisane standarde in merila,
ki jih določajo proračunski uporabniki, župan in ukrepi za izboljšanje poslovanja proračunskega
uporabnika samega. Doseganje ciljev z izvajanjem posameznih procesov je opravičevalo
porabo sredstev proračunskega uporabnika.
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Gospodarnost in učinkovitost poslovanja se je izražala skozi razmerje med učinki in vložki javnih
sredstev ter dosežene kakovosti storitev, ki so bile posebej izpostavljene kot pogoj za uspešno
poslovanje. Porabniki javnih financ so zadolženi, da s sredstvi ravnajo gospodarno in dosegajo
maksimalno učinkovitost ter kakovost storitev. Zavedamo pa se, da lahko z izboljšanjem oz.
nadgrajevanjem postopkov, procesov, organizacijskimi in drugimi ukrepi dosegamo še višjo
stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti. To je tudi eden izmed ciljev za naprej.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Notranji finančni nadzor je bil zagotovljen skozi vzpostavitev in delovanje sistema notranjega
kontroliranja in notranjega nadziranja. Notranje kontroliranje je potekalo med sprotnim izvajanjem
posameznih nalog, notranji nadzor pa je potekal z revidiranjem pretežnega dela poslovanja
proračunskega uporabnika. Skladno s predpisi o zagotavljanju sistema notranjega nadzora
javnofinančnega poslovanja in postopkov odločanja o porabi proračunskih sredstev se zagotavlja
sprotno spremljanje in izvrševanje proračuna. Postopki so opredeljeni z internimi akti občine.
Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel
zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri uporabi javnih sredstev. Ker
se razmere, v katerih deluje občina, nenehno spreminjajo, se z namenom učinkovitejšega
obvladovanja tveganj pri delovanju, sproti dograjujejo oz. prilagajajo procesi in postopki dela.
Na Mestni občini Novo mesto smo se odločili zagotoviti notranjo revizijo z zunanjim izvajalcem
notranjega revidiranja. V letu 2018 je bila opravljena revizija v skladu z letnim načrtom revidiranja
na posameznih področjih poslovanja. O izvedenih postopkih in ugotovitvah je bilo izdano končno
poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018.
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z Metodologijo za
pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora financ
je priložena letnemu poročilu.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji
niso bili doseženi
V proračunu se morajo načrtovati samo tisti izdatki, ki jih je po realni oceni mogoče uresničiti v
načrtovanem obdobju. Prejemki in izdatki morajo biti kar najbolje ocenjeni, da ne prihaja pri
izvrševanju proračuna do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom. Večja
odstopanja realiziranih izdatkov od načrtovanih v proračunu za leto 2018 so se usklajevala s
prerazporeditvijo sredstev med postavkami znotraj proračunskega uporabnika.
Doseganje zastavljenih ciljev je v vzročni povezavi s razpoložljivimi finančnimi sredstvi. V fazi
planiranja (sprejemanja proračuna) je potrebno poleg zagotovljenih sredstev, ki jih prejme mestna
občina v posameznem proračunskem letu, planirati tudi kapitalske prihodke v tako imenovanem
Načrtu ravnanja s nepremičnim in premičnim premoženjem. V primeru, da nepremičnina ali
premičnina v tekočem proračunskem letu ni predvidena za prodajo, z njo posledično ni možno
izvesti nobenih aktivnosti v smislu prodaje (razpisa, dražbe itd.). S prodajo ustvarjeni kapitalski
prihodki, poleg pridobljenih državnih in EU sofinanciranj predstavljajo obseg sredstev, ki se lahko
uporabijo za investicijska vlaganja.
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Med pomembnejše razloge za nerealizirane cilje in s tem neporabljena planirana sredstva, lahko
uvrstimo tudi težavnost pridobivanja potrebnih soglasij, iskanje in usklajevanje optimalnih rešitev
glede lokacij ali obsega investicij, dolgi postopki javnih naročil, postopki reševanja morebitnih
pritožb in ustreznost projektov.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Učinki in rezultati uspešnega poslovanja so neposredno vidni na različnih področjih in imajo
pozitiven vpliv na dvig standarda in kvalitete življenja v Mestni občini Novo mesto nasploh.
Pozitivni učinki tako ponujajo širše možnosti gradenj in investicij v komunalno infrastrukturo, cestno
gospodarstvo, promet … kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov na področju
urejanja prostora. Pozitivne posledice se prav tako odražajo na drugih npr. družbenih/socialnih
področjih, kjer na podlagi delovanja naših javnih zavodov, raznih društev in neprofitnih organizacij,
pripomoremo kvalitetnejši ponudbi različnih programov na področju športa, sociale, mladine,
kulture … Ocenjujemo, da je imelo poslovanje občine pozitiven vpliv na druga področja in se učinki
medsebojno dopolnjujejo oz. ustvarjajo uspešno sinergijo.
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
ZA LETO 2018

Novo mesto, marec 2019

IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
4.1

Obrazložitev splošnega dela

4.2

Obrazložitev posebnega dela

4.3 Obrazložitev načrta razvojnih programov
4.4

Obrazložitev bilance stanja

4.5

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR

2

2000 OBČINSKI SVET

523 € ..................................................................................................................................... 7

OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin

523 € ......................................................................7

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

165.015 € ....................................................... 7

OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava
OB085-17-0121 Vzdrževanje poslovnih prostorov

5.956 € ...............................................................................................7

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA
OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin

159.060 € .................................................................................7

182.134 € ......................................................................... 7

108.984 € ......................................................................................................7

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

73.150 €...............................................................................................7

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE

255.138 € ................................................................................... 8

OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center

35.209 € ...............................................................................................8

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

141.524 € ..................................................................................8

OB085-19-0008 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

78.404 € ............................................................................8

2.000.432 € .................................................................................................... 8

OB085-14-0014 Športna infrastruktura

415 € ....................................................................................................................8

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja
OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza
OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

59.801 € ........................................................................9

297.905 € ...........................................................................9

21.151 € ................................................................................................ 10

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)
OB085-17-0019 Narodni dom

363.946 € ..............................................................9

76.857 € .....................................................................9

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto
OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

1.201.509 € .........................................8

12.127 € .....................................................................10

7.194 € ................................................................................................10

1.830 € .............................................................................................................................10

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO

12.883 € ........................................................................................... 11

OB085-16-0176 Nakup terminalov za reševalna vozila

12.883 € ....................................................................................11

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

5.873.042 € ............................................................ 11

OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

1.892.268 € .................11

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra - projektna dokumentacija .................................................................................12
74.775 € ...............................................................................................................................................................................12
OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

121.569 € ............................................................................................12

OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov

5.196 €..............................................................................................................12

OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

49.924 € ..........................................................................................................13

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored ..................................................................................13
2.989 € .................................................................................................................................................................................13
OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

1.800 € ...........................................................................................................13

OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje
OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

2.680.605 € .................................................................................15

OB085-17-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB085-17-0031 Investicijski odhodki - vodooskrba s števnino

37.253 €........................................15

233.033 € .................................................................16

OB085-17-0030 Investicijski odhodki - odvajanje odpadnih voda

185.972 € ......................................................................16

OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod
OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra

561.079 €.......................................14

4.054 € ....................................................................16

13.039 € ..............................................................................................................16

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč

8.188 €.....................................................................17

3

OB085-18-0181 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

1.296 € .....................................................................17

238.098 € ................................................................................................. 17

OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje..................................................................................17
12.346 € ...............................................................................................................................................................................17
OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

6.485 € ...............................................................................................................18

OB085-16-0150 Celostna prometna strategija

960 € .......................................................................................................18

OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti

29.671 € ..................................................................................................18

OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cest. prometa

24.291 € .......................................................................................19

OB085-17-0022 Investicijski odhodki - signalizacija

66 € .....................................................................................19

OB085-17-0032 Investijski odhodki - Arhitektonske ovire

2.721 € ..........................................................................19

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča

5.715 € ................................................................................19

OB085-17-0123 Investicijski odhodki - meritve v prometu
OB085-17-0124 Semaforske naprave

51.748 €................................................................................................................19

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

100.938 € ....................................................................................................19

OB085-18-0169 Avtobusno postajališče Prečna

150 € ....................................................................................................20

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

1.369.855 € ............................................................ 20

OB085-14-0076 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)
OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)
OB085-14-0092 Sava Krka Bike

3.009 €...........................................18

89.672 € ............................................................20

158.489 € ...............................................................................20

4.456 €.........................................................................................................................20

OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas
OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti
OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti
OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

29.656 € ......................................................21

86.233 € ...........................................................................21

290.077 € ................................................................................21

3.000 € ...........................................................................................................21

OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija

3.111 € .....................................................................................22

OB085-17-0033 Investicijski odhodki - Vzdrževanje občinskih cest ..................................................................................22
12.227 € ...............................................................................................................................................................................22
OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče
OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti

2.385 € ............................................................................22

74.545 € ..................................................................................22

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez

141.265 € ..................................................................22

OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

7.393 € ........................................................................23

330.252 € ....................................................................................23

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

OB085-17-0125 Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber
OB085-17-0132 Železniško postajališče pri ŠC Novo mesto

48.155 € .................................................................23

46.970 €............................................................................23

OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska
OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu

9.814 € ...................................................................................................24

OB085-18-0185 Nova ureditev Kandijskega mostu

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

30.690 € ................................................................24

1.464 € ............................................................................................24

244 € ...................................................................................................... 24

OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

244 € ..........................................................24

2.677.954 € ..................................................................... 25

OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 1. faza
OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada

1.755.753 € .......................................................25

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage

34.293 € ...................................................25

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 4
OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1

2.327 € ................................................25

6.954 € ............................................26

59.989 € .......................................................................................26

4

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic
OB085-17-0129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin

8.424 € .....................................................................27

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

810.215 €..................................................27

172.668 € ................................................. 27

54.311 € ...............................................................................................27

OB085-17-0119 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

17.849 € ...................................................................... 28

OB085-17-0024 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

17.849 € .......................................................28

1.245.055 € ........................................................................... 28

1.065 € .............................................................................................................28

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo
OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh
OB085-16-0101 Kanalizacija Jama

118.356 € ..................................................27

21.745 € ................................................................................28

100.800 € ......................................................................................28

2.200 € .....................................................................................................................29

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

83.550 € .......................................................................................................29

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

13.908 €.................................................29

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

1.010.282 € .............29

11.504 € ........................................................................29

255.428 € .............................................................................................................. 30

OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

56.792 € .......................................................................................................30

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

198.635 € .......................................................................................30
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IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
4.6

Obrazložitev splošnega dela

4.7

Obrazložitev posebnega dela

4.8 Obrazložitev
načrta razvojnih programov
4.9

Obrazložitev bilance stanja

4.10 Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR

6

2000 OBČINSKI SVET

523 €

OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin 523 €
Namen in cilj
Svetniške skupine in samostojni svetniki v skladu s področnim pravilnikom lahko za svoje
delovanje nabavijo tudi pisarniško in strojno računalniško opremo. V letu 2018 je bila iz tega
naslova nabavljena strojna in računalniška oprema.
Stanje projekta
Z nabavo strojne računalniške opreme svetniške skupine sledijo svojemu cilju kvalitetnega,
ažurnega in strokovnega delovanja v Občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
165.015 €

OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava

159.060 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih
občinske uprave ter ostalih objektih v lasti občine, nakupu potrebne pisarniške opreme za
potrebe delovanja uprave ter nakupu premičnega premoženja. Del sredstev v sklopu postavke
je bilo namenjenih rednemu investicijskemu vzdrževanju informacijskega sistema v občinski
upravi, kar vključuje nabavo osebnih računalnikov, tiskalnikov in strežnikov s pripadajočo
programsko opremo ter ostalih naprav, ki so sestavni del sistema.
Stanje projekta
Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje
občinske uprave je stalna naloga občine.

OB085-17-0121 Vzdrževanje poslovnih prostorov

5.956 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti Mestne
občine Novo mesto.
Stanje projekta
Vzdrževanje nepremičnin je v izvajanju - gre za stalno nalogo.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

182.134 €

OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin

108.984 €

Namen in cilj
Zaradi pomakanja prostora v vrtcih je bil na lokaciji OŠ Bršljin zgrajen nov šest oddelčni vrtec.
Le-ta bo nadomestil štiri oddelke, ki jih bo potrebno izprazniti (bivši Novoteks).
Stanje projekta
Sam objekt je končan in pridobljeno je uporabno dovoljenje. Objekt je predan v uporabo.

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

73.150 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena vsakoletnemu investicijskemu vzdrževanju objektov in naprav, ki so
potrebni za delovanje predšolske vzgoje.
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Stanje projekta
Vsako leto se nameni določena sredstva v skladu z letnim planom.

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE
OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center

255.138 €
35.209 €

Namen in cilj
Na objektu je bilo potrebno zamenjati stavbno pohištvo na lupini objekta. Z zamenjavami smo
pričeli leta 2012, končali pa 2017. V teh letih je bilo zamenjano 295 oken. V nadaljevanju je
predvidena še fasada, obnova kuhinje in sanitarij.
Stanje projekta
Menjava oken je končana, v letu 2018 je bil obnovljen en trakt sanitarij sledi obnova fasade,
kuhinje in prenova še enega trakta sanitarij.

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

141.524 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena vsakoletnemu investicijskemu vzdrževanju objektov in naprav, ki so
potrebni za delovanje osnovnih šol.
Stanje projekta
Vsako leto se nameni določena sredstva v skladu z letnim planom.

OB085-19-0008 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

78.404 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nakupa računalniške opreme za osnovne šole v
MONM, ki so bile uspešne na razpisu MIZŠ.
Stanje projekta
Zastavljeni cilj je bil dosežen.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT
OB085-14-0014 Športna infrastruktura

2.000.432 €
415 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena potrebam izdelave projektne in investicijske dokumentacije
za novo športno infrastrukturo: izgradnja dodatne športne dvorane pri Marofu, izgradnja novega
bazena in drugih športnih objektov.
Stanje projekta
Na postavki se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo ter
investicijsko dokumentacijo za novo športno infrastrukturo.

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija
pokritja
1.201.509 €
Namen in cilj
Za pokritje velodroma z napihljivo membrano je potrebno zgraditi posebno podkonstrukcijo. V
letu 2017 je MONM na javnem razpisu izbrala izvajalca gradnje. Dela so se začela oktobra
2017, končana so bila konec oktobra 2018. Za projekt so pridobljena sredstva Fundacije za
šport ter sredstva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.
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Stanje projekta
Objekt je končan in predan v uporabo.

OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza
363.946 €

Namen in cilj
Namen je bil v notranjosti velodroma zgraditi novo atletsko stezo s štirimi krožnimi progami
dolžine 200 m, ter osmimi sprinterskimi stezami dolžine 60 m, metališče za kroglo ter skok v
daljino, višino in skok ob palici.
Stanje projekta
Objekt je končan in predan uporabo.

OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča 76.857 €
Namen in cilj
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva namenjena izgradnji novih in
obnovi obstoječih otroških igrišč v krajevnih skupnostih v MONM. Sredstva so bila razdeljena na
podlagi javnega naročila za krajevne skupnosti, MONM je sofinancirala 50% vrednosti projekta,
krajevne skupnosti pa 50%. Obnovljena so bila otroška igrišča ob OŠ Brusnice, OŠ Bršljin, OŠ
Center, v KS Mestne njive, na Potovem vrhu, novo igrišče je bilo postavljeno ob OŠ Bršljin in
OŠ Stopiče, v KS Birčna vas, KS Prečna, KS Otočec.
Stanje projekta
Vsi projekti so dokončani.

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto

59.801 €

Namen in cilj
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2018 so bila sredstva namenjena investicijskemu
vzdrževanju objektov v upravljanju zavoda (Športna dvorana Marof, Stadion Portoval, ŠRC
Loka, Teniška igrišča, Kegljišče, bazen na OŠ Grm, KCJT, Otroško igrišče na Portovalu,
Otroško igrišče v ŠRC Loka, Velodrom), urejanju plovne poti na reki Krki in vstopno izstopnega
mesta ob plovni poti, urejanju smučarskih tekaških prog itd.
Stanje projekta
Skladno s finančnim načrtom Zavoda Novo mesto je bilo izvedeno ustrezno investicijsko
vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja zavod.

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

297.905 €

Namen in cilj
Namen je obnoviti obstoječo kolesarsko stezo. Ker je sedaj proga pokrita, smo za finalno lesno
oblogo vozne površine uporabili sibirski bor, ki je bistveno cenejši od specialnega afriškega
lesa, ki je na prostem bolj obstojen.
Stanje projekta
Objekt bo končan do konca marca 2019.
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4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

21.151 €

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

12.127 €

Namen in cilj
Namen projekta je razvoj in promocija novih trendov v kulturi ter zagotovitev prostorov in
opreme za različne kulturne dejavnosti in njene ustvarjalce. Projekt zajema nadaljevanje že
začete investicije, ki je razdeljena na več zaključenih celot.
Predvidena je obnova objekta Rozmanova 26, s čimer se pridobi nove površine za potrebe
izvajanja multimedijskih in drugih kulturnih dejavnosti neto površine 1.127,74 m 2. V sklopu
investicije je predvidena obnova in oprema prostorov atrija v pritličju za potrebe ureditve
večnamenskega prireditvenega prostora, literarne čitalnice s čajarno ali kavarno, razstavnega
prostora ter stalne bukvarne. V prvem nadstropju je predvidena ureditev Domoznanskega
oddelka in posebnih zbirk Boga Kamelja. V drugem nadstropju (podstrešje in mansarda) je
predvidena ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti namenjene mladim, multimedijske sobe,
sodobnega avdiovizualnega centra, sobe za delavnice, pisarne za programskega vodjo,
temnice ter atelje.
Stanje projekta
Projektno dokumentacijo PGD in PZI je izdelal Atelje Marka Mušiča leta 2008. Pred pričetkom
del bo projektno dokumentacijo potrebno novelirati. Nadaljevanje projekta je odvisno od
zagotovitve virov sofinanciranja. Možno je fazno izvajanje projekta. Gradbeno dovoljenje je
veljavno.

OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)

7.194 €

Namen in cilj
Projekt ureditve Arheološkega parka Situla na Marofu je projekt celostne ohranitve arheološko
pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega
jedra Novega mesta. Cilji projekta so zagotoviti celostno ohranjanje arheološko pomembnega
območja in urejanje zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega
mesta, predstaviti eno najbogatejših srednjeevropskih arheoloških najdišč strokovni in širši
javnosti, izpostaviti arheološko dediščino kot najbolj atraktivno turistično vsebino Novega mesta
in Dolenjske ter povečati prepoznavnost in konkurenčnost Novega mesta in regije na turističnih
trgih s prvo tovrstno ponudbo v Sloveniji.
Projekt podpira razvojno specializacijo regije, saj je namenjen povečanju prepoznavnosti
Novega mesta in regije privabljanju gostov iz tujih ciljnih trgov, ki povprašujejo po odkrivanju
novega, doživetjih in dediščini.
Stanje projekta
V sklopu izdelave Strokovnih podlag za območje AP Situla je bil izdelan PZI za arheološko pot
Gradišče in prenovo Kettejevega drevoreda, ter arboristični mnenji o stanju Kettejevega
drevoreda v Novem mestu.
Na podlagi rezultatov tržne raziskave, ki so pokazale, kakšne so potrebe razvoja kulturnoturističnega produkta Železnodobni park Situla v Novem mestu, so v izdelavi dopolnitve
Strokovnih podlag za območje AP Situla. Izvedba projekta železnodobnega parka Situla je
zastavljena dolgoročno.

OB085-17-0019 Narodni dom

1.830 €

Namen in cilj
Objekt Narodnega doma je v izredno slabem stanju in je za opravljanje vsakršne dejavnosti
neuporaben in neprimeren. Zato je potrebna temeljita statična sanacija, konstrukcijska prenova
z delno odstranitvijo zahodnega trakta objekta in ponovno pozidavo vseh etaž, ter popolno
prenovo vseh infrastrukturnih elementov stavbe.
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Predmet projekta je ureditev – prenova vseh etaž osnovnega historičnega objekta Narodnega
doma in ureditev dvorišča na severni in zahodni strani objekta. Skupna površina vseh površin,
ki se urejajo znaša cca. 1900 – 2000 m2.
Do uskladitve programskih izhodišč, ki so potrebna pred naročilom projektne dokumentacije
PGD in PZI, se na objektu v okviru postavke izvajajo nujna vzdrževalna dela.
Stanje projekta
Programsko in strokovno izhodišče za vsebinsko in fizično prenovo objekta predstavlja
Konservatorski program za prenovo in arhitekturno investicijo, ki ga je izdelal ZVKDS OE Novo
mesto v decembru 2006.
Izdelana je investicijska dokumentacija DIIP.

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO

12.883 €

OB085-16-0176 Nakup terminalov za reševalna vozila

12.883 €

Namen in cilj
Iz proračunske postavke smo sofinancirali nakup terminalov za reševalno postajo
Zdravstvenega doma Novo mesto in avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki so bila deloma
financirana s strani MZ.
Stanje projekta
Investicija je bila realizirana v skladu z zastavljenimi cilji.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST5.873.042 €
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske
1.892.268 €
Namen in cilj
Namen investicije je izboljšati javno vodovodno omrežje in s tem omogočiti varno in zanesljivo
oskrbo s kvalitetno pitno vodo na območju Dolenjske za 55.000 uporabnikov.
Cilj izgradnje je odpraviti ključne pomanjkljivosti na obstoječem vodovodnem sistemu in sicer:
zmanjšanje števila dni, ko je zaradi motnosti vode uveden ukrep obveznega prekuhavanja
pitne vode, kar bo v celoti odpravljeno z izgradnjo vodarn,
povečanje avtonomije vodooskrbe v primeru izpada, in sicer iz trenutne 1 ure na novih 12
ur, kar bo doseženo z izgradnjo štirih novih vodohranov skupne kapacitete 4.700 m3,
izvedba novih ključnih cevovodov, s čimer bo odpravljena problematika dotrajanosti ključnih
cevovodov, poleg tega pa bodo z izvedbo le-teh v enoten vodovodni sistem povezanih pet občin
osrednje Dolenjske (Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice), kar bo
osnovni temelj za regionalni vodovod, ki je za prebivalce teh občin najracionalnejši.
Stanje projekta
V letu 2016, 2017 in 2018 je bil projekt realiziran v naslednjem obsegu:
- izgradnja vodarn Stopiče in Jezero ter pridobitev uporabnega dovoljenja,
- 95 % realizacija pri izgradnji cevovodov in vodohranov,
- pridobitev odločbe o upravičenosti sofinanciranja dodatnih odsekov in izgradnja vodohrana
Težka Voda.
Zaključek celotnega projekta je predviden v letu 2019.
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OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra - projektna dokumentacija
74.775 €

Namen in cilj
Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru, z
ureditvijo urbane opreme, peščenih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa,
dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna
prenova gospodarske javne infrastrukture.
Cilj projekta je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v gospodarstvu, prenova
javnih površin za oddih, rekreacijo in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje multimodalne
mobilnosti, večja dostopnost do kulturnih vsebin, večja zmogljivost in usposobljenost lokalnih
skupnosti za izvajanje celovitih projektov za urbani razvoj in urbano prenovo.
Projekt ureditve mestnega jedra je razdeljen na štiri funkcionalno zaključene sklope in sicer:
Sklop A: Kandijsko križišče s Kandijskim mostom
Sklop B: Glavni trg
Sklop C: Rozmanova ulica
Sklop D: Prešernov trg s Kastelčevo ter Linhartovo ulico
Celoten projekt Ureditve mestnega jedra vključuje:
•
prenovo gospodarske javne infrastrukture,
•
prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov),
•
izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnost tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
•
izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
•
povečanje prometnih površin za kolesarje in pešce,
•
povečanje površin za javne prireditve in preživljanje prostega časa na prostem,
•
izboljšanje prometnih razmer v mestu (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega prometa),
•
povečanje prometne varnosti,
•
izboljšanje stanja okolja…
Stanje projekta
PGD in PZI projektna dokumentacija za vse štiri sklope je izdelana in predana.

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

121.569 €

Namen in cilj
Namen investicij v izgradnjo objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
je izboljšati sistem javne razsvetljave in zagotovitev večje varnosti občanov. Investicije se
izvajajo v okviru novogradenj objektov in naprav javne razsvetljave kot tudi v okviru
investicijskega vzdrževanja - izboljšanja že izgrajenih objektov in naprav javne razsvetljave
(Prečna, Brezov log, Grumova, Knezova ulica, Vinja vas).
Stanje projekta
Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini
Novo mesto se izvajajo skladno s planom investicij in investicijskega vzdrževanja v
koledarskem letu.

OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov

5.196 €

Namen in cilj
Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti
vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala
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Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.
Sredstva za pokrivanje stroškov zagotavlja občina iz proračunskih sredstev.
Stanje projekta
Vzdrževanje hidrantov je stalna naloga občine. Zastavljeni cilji so v celoti realizirani.

OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

49.924 €

Namen in cilj
Projekt je razdeljen na tri zaključene faze: 1. faza in delno 3. faza projekta predvidevata
izgradnjo cestne razsvetljave v naseljih Dolenje Kamence in Hudo, 2. faza projekta pa
rekonstrukcijo LC 295 021 med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo. V letu 2017 je bilo
poleg izvedbe 1. faze pridobljeno del zemljišč, ki so potrebna za realizacijo 2. faze. V letu 2018
je bila izvedena 3. faza. Za pridobitev pravice graditi/zemljišč za 2. fazo poteka postopek
razlastitve. Z realizacijo projekta bo dosežena večja varnost stanovalcev ter uporabnikov cestne
infrastrukture.
Stanje projekta
V letu 2018 je bila izvedena 3. faza. Za 2. fazo poteka postopek razlastitve zemljišč.

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
2.989 €

Namen in cilj
Investicija je vključena v Trajno urbano strategijo (TUS) kot ena od prioritetnih investicij skupaj z
ureditvijo mestnega jedra. Predvidena je ureditev tematske poti Gradišče in večnamenske poti
Kettejev drevored od priključka na Seidlovo cesto do Marofa, ki zajema investicijski del z novim
tlakovanjem Kettejevega drevoreda, ureditvijo novo načrtovanih peščenih poti (po
Konservatorskemu načrtu), ureditvijo javne razsvetljave, urbane opreme in novo zasaditvijo ter
programski del. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
Izdelan je projekt PZI, ki pa ga je potrebno novelirati. Začetek gradnje je predviden v letu 2019.
Iz naslova navedenega namena in ciljev se pričakuje sofinanciranje projekta iz skladov
Evropske unije.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

1.800 €

Namen in cilj
Program sledi sprejeti Strategiji reševanja romske tematike v MO Novo mesto. Namenjen je
komunalni ureditvi obstoječih romskih naselij z namenom zagotovitve pravice dostopa do
zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne opremljenosti bivalnih
območij. Komunalna ureditev romskih naselij bo tudi bistveno zmanjšala okoljske obremenitve
in izboljšala stanje okolja. Ureditev obsega izvedbo dokončanja komunalne opreme prostorsko
umeščenih romskih naselij (Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec, Ukrat) in ureditvi
stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se povežejo gradbene
parcele s stavbami.
Stanje projekta
V letu 2018 ni bilo razpoložljivih sofinancerskih virov namenjenih urejanju romskih naselij (razen
sredstev za naselje Žabjak Brezje, ki se izvaja v samostojnem projektu).

13

OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja
Žabjak Brezje
561.079 €
Namen in cilj
Razvojni program je prednostno namenjen zagotovitvi možnosti dostopa do minimalne
komunalne opreme v romskih naseljih, kar je povezano z zagotavljanjem človekovih pravic in
posebnih pravic romske skupnosti. Program bo prispeval k zmanjšanju obremenitev okolja
(čiščenje odpadnih voda), prispeval k ciljem prostorskega razvoja regije in ciljem razvoja
človeškega potenciala (okrepitev integracije romske skupnosti), ki bo posledično učinkoval tudi
na cilje gospodarske rasti in delovnih mest. Program bo omogočil učinkovitejše izvajanje javnih
programov integracije, zato bo neposredno vplival na doseganje vseh ciljev, ki jih je regija
sprejela v okviru RRP.
Program poteka v okviru Dogovora za razvoj regije JV Slovenije v obdobju 2017 - 2020 in bo
sofinanciran s sredstvi proračuna RS.
Cilj so:
- pripraviti izvedbeni prostorski načrt za romsko naselje Žabjak Brezje, kjer se na obstoječih
lokacijah predvidi komunalna oprema, ki je nujna za kakovostno bivalno okolje z namenom
hitrejše integracije (ureditev romskega naselja na lokaciji sedanjega nelegalnega), površine za
razvoj družbene infrastrukture v podporo programov vključevanja ter površine za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti,
- izvesti z izvedbenim prostorskim aktom načrtovano komunalno opremo,
- določiti in komunalno opremiti gradbene parcele za fazno ureditev predvidenih stanovanjskih
in drugih objektov.
Stanje projekta
V letu 2018 sta bili izvedeni načrtovani aktivnosti 1. in aktivnost 3. - zaključeni julija 2018 s
sprejemom prostorskega načrta - SD OPN3, ki je javno objavljen na spletni povezavi
https://novomesto.si/prostorski-portal/16458/. Za obe aktivnosti je bila v novembru 2018
sklenjena pogodba o sofinanciranju z MOP-om. Pogodba o sofinanciranju je realizirana v celoti.
Za izvedbo aktivnosti 2., 4., 5. in 6. je bila med Mestno občino Novo mesto in MGRT dne 11.
06.2018 sklenjena pogodba št. C2130- 18Z117110 o sofinanciranju projekta prostorskokomunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje. V letu 2018 sta se izvajali aktivnost 2. in
aktivnost 4. Aktivnost 2. je obsegala Izvedbo nujnih komunalnih in drugih ureditev v Brezju in
sicer:
– rekonstrukcijo kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje (oznaka JP
799526) z namenom gradnje novih varnih površin za pešce in otroke,
– rekonstrukcijo priključka kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje
(oznaka JP 799526) na državno regionalno cesto III. reda Trebnje – Novo mesto (Bučna vas), ki
je nujni predpogoj za gradnjo drugih ureditev v okviru aktivnosti 2.,
– rekonstrukcijo kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje z namenom
gradnje nove javne razsvetljave,
–

gradnjo novega avtobusnega postajališča za šolski avtobus v romskem naselju Brezje,

– gradnjo objekta za izvajanje projektnih aktivnosti s prebivalci romskega naselja (projektni
center), ki bo kasneje prerasel v Večnamenski objekt Brezje za izvajanje programov
vključevanja.
Za aktivnost 2. so bila v letih 2017 in 2018 izvedena vsa javna naročila (projektiranje za
gradbeno dovoljenje, pridobljeno gradbeno dovoljenje, gradnja večnamenskega objekta in
drugih ureditev v romskem naselju je zaključena. Objekt in druge komunalne ureditve so bile
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izvedene, v decembru 2018 je bil večnamenski objekt prevzet s strani investitorja. Aktivnost 2.
je realizirana v pogodbenih rokih.
Aktivnost 4. je obsegala izgradnjo načrtovane komunalne opreme, ki je predvidena s
prostorskim aktom in parcelacijo zemljišč z namenom ureditve gradbenih parcel na približno
tretjini površine načrtovanega naselja. Aktivnost se je izvajala, izvedene so bile geodetske in
projektantske storitve, izvedeni so bili tudi odkupi potrebnih zemljišč. Celotno območje je bilo
parcelirano po načrtu novih gradbenih parcel, skladno z julija 2018 uveljavljenih pogojih SD
OPN 3. Del aktivnosti, ki so predvidene v okviru pogodbe o sofinanciranju projekta z MGRT
(sklenjena junija 2018) je za leto 2018 izvedenih, niso pa bile pa izvedena v celoti, ker MzI-DRSI še ni pričelo z gradbenimi deli na državni Mirnopeški cesti. O tem je bil v 2018 usklajen
okvir pogodbe o sofinanciranju z namenom izvedbe v 2019.
Za projekt je izdelan in potrjen DIIP, izdelana je tudi investicijska dokumentacija na ravni PIZ,
elaborirana v strokovnih podlagah za pripravo SD OPN 3. Z dokumentacijo je zagotovljeno, da
projektne aktivnosti sledijo načrtovanim rokom in pravilom stroke, izdelana investicijska
dokumentacija (DIIP in PZI) pa vsebuje vse bistvene elemente klasičnih investicijskih
dokumentov, ki omogočajo ustrezno načrtovanje, izvedbo in nadzor nad projektom, skladno z
določbami UEM, tudi elemente CBA analize stroškov in koristi. IP pa je izdelan na podlagi
podatkov izvedbenih projektov za aktivnost 5. in 6. ki so potekale v letu 2019 in 2020.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

2.680.605 €

Namen in cilj
Projekt Ureditve mestnega jedra - Glavnega trga vključuje:
•
prenovo gospodarske javne infrastrukture,
•
prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov),
•
izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnost tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
•
izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
•
povečanje prometnih površin za kolesarje in pešce,
•
povečanje površin za javne prireditve in preživljanje prostega časa na prostem,
•
izboljšanje prometnih razmer v mestu (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega prometa),
•
povečanje prometne varnosti,
•
izboljšanje stanja okolja…
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
Z gradbenimi deli ureditve mestnega jedra - prenove gospodarske javne infrastrukture in
prenove odprtih javnih površin ter arheološkimi izkopavanji smo pričeli septembra 2017,
predviden zaključek vseh del je konec marca 2019.

OB085-17-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost
37.253 €
Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena obnovi dostavnega prostora na pokopališču Ločna. Ob poslovilni
vežici v Stranski vasi so bili izvedeni odvodnjavanje in novi tlaki. Na pokopališču Srebrniče je
bilo grobno polje preurejeno v žarno polje.
Stanje projekta
V izvajanju - stalna naloga
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OB085-17-0030 Investicijski odhodki - odvajanje odpadnih voda 233.033 €
Namen in cilj
Priprava investicijske tehnične dokumentacije za investicijsko vzdrževanje kanalizacijske
infrastrukture in objektov ter izvedba investicijskega vzdrževanja na kanalizacijski infrastrukturi.
Stanje projekta
V letu 2018 smo prek investicijskega vzdrževanja obnovili naslednje projekte:
- Sekundarni kanalizacijski vod Birčna vas
- Sekundarni kanalizacijski vod Stranska vas
- Kanalizacija Dolenje Kamenje
- Kanalizacija Lutrško Selo
- Obnova kanalizacije v Smrečnikovi ulici
- Prestavitev kanalizacije v Jerebovi ulici.
Zastavljeni cilji so v celoti realizirani v skladu s terminskem in finančnem planu vzdrževanja
kanalizacijske infrastrukture za leto 2018.

OB085-17-0031 Investicijski odhodki - vodooskrba s števnino

185.972 €

Namen in cilj
Priprava investicijske tehnične dokumentacije za investicijsko vzdrževanje vodovodne
infrastrukture in objektov ter izvedba investicijskega vzdrževanja na vodovodnem omrežju.
Stanje projekta
Sredstva so bila porabljena za investicijsko tehnično dokumentacijo, investicijsko vzdrževanje
objektov na vodovodnem omrežju. V letu 2018 smo prek investicijskega vzdrževanja obnovili
naslednje projekte oziroma odseke:
- Vodovod Jelše pri Otočcu
- Vodovod Gorenje Kamence – Hudo
- Prestavitev vodovoda Cesta brigad
- Črpalni vodovodni jašek Brinje
- Vodovod Boričevo
- Vodovod Dolenje Kamenje
- Vodovod Lutrško Selo
- Obnova vodovoda v Smrečnikovi ulici

OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod

4.054 €

Namen in cilj
Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD.
Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem planu dela družbe CeROD, ki ga
potrdi svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja
sredstva samo za svoj delež.
Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra

13.039 €

Namen in cilj
Lokalno geodetsko službo mora zagotavljati občina. Ta obsega vzpostavitev, vodenje in
vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture. Sredstva za kritje stroškov zagotavlja
občina iz proračuna.
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Stanje projekta
Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je stalna naloga občine.
Zastavljeni cilji so v celoti realizirani.

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč

8.188 €

Namen in cilj
V Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št.
98/2015) je določeno, da je potrebno na območjih, ki spadajo v občutljivo področje, kar je
celotno porečje reke Krke, vso odpadno vodo čistiti v čistilnih napravah. Iz tega sledi, da je
potrebno na območjih brez javne kanalizacije graditi hišne čistilne naprave, ki bodo nadomestile
obstoječe greznice.
Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih
črpališč.
Stanje projekta
Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave
javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v
Mestni občini Novo mesto.

OB085-18-0181 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu

1.296 €

Namen in cilj
Mestna občina načrtuje nadaljevati z ureditvijo območja zelenice med reko Krko in trgovskim
centrom Tuš. Poleg že zgrajenega pump track poligona in zasajenih dreves se načrtuje gradnja
otroškega igrišča ter parkovna ureditev celotnega območja (zasaditev z drevjem in
grmovnicami, postavitev urbane opreme itd.). Namen in cilj projekta sta območje parkovno
urediti za medgeneracijsko druženje, aktivno preživljanje prostega časa ter s tem dvig te vrste
ponudbe v mestu.
Stanje projekta
Pump track poligon je že zgrajen. V jeseni 2017 se je zasadilo 6 dreves. PZI za otroško igrišče,
ki je že izdelan, bo potrebno novelirati glede na že umeščen pump track poligon.
Glede na novo izražene pobude za rabo zelenih površin pa se pripravi PZI parkovnih ureditev.
Glede na zgoraj navedene okoliščine se je v prvi fazi izdelala zasnova zasaditve dreves, ki je v
veliki meri upoštevala rešitve iz idejne zasnove za mestni park. V jeseni 2018 se je zasadilo 20
dreves, od tega jih je 10 financirala MONM, 10 dreves pa je doniralo podjetje Ursa d.o.o ter
postavile 2 parkovne klopi.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

238.098 €

OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje
12.346 €

Namen in cilj
Cilj je urediti varno avtobusno postajališče v Gabrju.
Stanje projekta
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. V teku je priprava dokumentacije za izvedbo razpisa za
izbor izvajalca.
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OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

6.485 €

Namen in cilj
Predvidena je izgradnja parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in
Strmo potjo. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru predstavlja celostno
urejanje mirujočega prometa.
Stanje projekta
V letu 2016 je bila naročena projektna dokumentacija IDZ in IDP, strošek izvedbe pa je bremenil
proračun 2017. V letu 2017 so bile izvedene geotehnične raziskave, izdelan geodetski posnetek
obstoječega stanja, izdelana idejna variantna zasnova (IDZ) in pridobljeni projektni pogoji
soglasodajalcev. V letu 2018 je bila izdelan IDP, pridobitev gradbenega dovoljenja pa sledi po
pridobitvi pravice graditi. Začetek gradnje je predviden v letu 2020.

OB085-16-0150 Celostna prometna strategija

960 €

Namen in cilj
Namen Celostne prometne strategije v občini Novo mesto je spodbujati bolj trajnostno naravnan
promet v občini. Sredstva so bila namenjena izdelavi elaborata eksperimentalne prometne
ureditve Kandijskega mostu.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti

29.671 €

Namen in cilj
Zaradi prenove površin v mestnem jedru je oziroma bo Mestna občina Novo mesto v
neposredni bližini mestnega jedra zagotovila dodatna oz. nadomestna parkirišča in sicer z
ureditvijo dveh že obstoječih parkirišč - na Trdinovi cesti in ob Težki vodi.
Z ureditvijo parkirišča ob Trdinovi cesti je bilo pridobljenih 37 parkirnih mest in 1 parkirno mesto
za funkcionalno ovirane osebe, z ureditvijo parkirišč ob Težki vodi pa je predvidenih 38 parkirnih
mest od tega 2 parkirni mesti za funkcionalno ovirane osebe in 2 parkirni mesti s polnilnikom za
električna vozila.
Cilji načrtovane investicije so:
•
pridobiti zadostno število urejenih parkirišč,
•
optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih
avtomobilov v mestnem jedru,
•
izboljšanje stanja okolja (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa),
•
pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov.
Stanje projekta
Parkirišče na Trdinovi je dokončano, za parkirišče ob Težki vodi pa imamo izdelano projektno
dokumentacijo, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje, izvedba je predvidena za leto 2019.

OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cest.
prometa
3.009 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup opreme za izboljšanje prometne varnosti in za izvedbo
aktivnosti v času prometno preventivnih dogodkov.
Stanje projekta
Cilji za leto 2018 so bili doseženi.
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OB085-17-0022 Investicijski odhodki - signalizacija

24.291 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izboljšanje stanja vertikalne prometne signalizacije in prometne
opreme.
Stanje projekta
Cilji za leto 2018 so bili doseženi.

OB085-17-0032 Investijski odhodki - Arhitektonske ovire

66 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za odpravo arhitektonskih ovir v prometu.
Stanje projekta
Cilji za 2018 niso bili doseženi zaradi prezasedenosti izvajalcev del. Posledično načrtovana dela
niso bila izvedena.

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča

2.721 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju avtobusnih postajališč in opreme
avtobusnih postajališč.
Stanje projekta
Cilji za leto 2018 so bili doseženi.

OB085-17-0123 Investicijski odhodki - meritve v prometu

5.715 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za nakup nove opreme za izvajanje meritev v prometu in za izvedbo
vzdrževalnih del na obstoječi opremi.
Stanje projekta
Cilji so bili doseženi.

OB085-17-0124 Semaforske naprave

51.748 €

Namen in cilj
Urejanje svetlobnih prometnih znakov se v Mestni občini Novo mesto izvaja kot izbirna
gospodarska javna služba. Izvajalec opravlja redna vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo
okvarjenih delov (sijalke, signalni dajalniki, varovalke, transformatorji, tipke, semaforske glave
ipd.) ter najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali prometnih nesreč. Uspešno je bila izvedena
posodobitev semaforjev od križišča Šmihelski most-AP-Kandijska-Ljubenska do križišča pri
Motoroilu. Na omenjena križišča so bili vgrajeni tudi odštevalniki časa za pešce in voznike.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

100.938 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za nabavo novih polnilnih postaj za električna vozila. Namen
postavitve polnilnih postaj za električna vozila je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in
zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo. S tem bomo dolgoročno pripomogli k
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter k izboljšanju kakovosti zraka. Hkrati bo zagotovljena
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pokritost z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar je eden od temeljev za nadaljnji
razvoj trajnostne mobilnosti.
Stanje projekta
Investicijski del projekta je zaključen. Izvaja se druga faza pogodbenih določil, to je upravljanje
in vzdrževanje polnilnih postaj v dobi 36 mesecev od njihove postavitve.

OB085-18-0169 Avtobusno postajališče Prečna

150 €

Namen in cilj
Ureditev para avtobusnih postajališč v Prečni s prehodom za pešce, cestno razsvetljavo in
dostopnimi površinami. Sklenjena pogodba za služnost (zemljišče za iztek padavinske vode).
Izvedba gradbenih del.
Stanje projekta
Dokumentacija izdelana, sklenjena služnostna pogodba. Projekt je v izvajanju.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

1.369.855 €

OB085-14-0076 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)
89.672 €

Namen in cilj
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje-Ratež, od km 3.078 do km 3.740 - skozi
Velike Brusnice z ureditvijo pločnikov in ureditvijo struge Vrtaškega potoka ter obnova
gospodarske javne infrastrukture.
Stanje projekta
Rekonstrukcija ceste je v izvajanju. Predvideno je bilo, da bo zaključena konec marca 2019,
vendar pa se je zaradi izgradnje nadomestnega objekta, rok podaljšal do konca septembra
2019.

OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)

158.489 €

Namen in cilj
Namen je rekonstrukcija regionalne ceste od priključka s Smrečnikovo ulico, do priključka s
Šukljetovo ulico pri trgovini Vita v Šmihelu, tako imenovani Šmihelska 1 faza.
Rekonstrukcija zajema ureditev pločnika, avtobusnega postajališča, lokalnih ter individualnih
priključkov in ureditev gospodarske javne infrastrukture.
Stanje projekta
Rekonstrukcija je zaključena, komisijski pregled je opravljen. Potreben je še končni obračun in
odprava pomanjkljivosti po komisijskem pregledu, dokončna zemljiškoknjižna ureditev ter
predaja kanalizacije Komunali Novo mesto d.o.o.

OB085-14-0092 Sava Krka Bike

4.456 €

Namen in cilj
V letu 2015 so bile občine, ki so vključene v projekt ''Sava - Krka bike'', s strani DRSI in DRI
d.o.o. pozvane k sodelovanju za pripravo Elaborata prometne ureditve »Začasna postavitev
prometne signalizacije in izvedba gradbenih ukrepov na glavnih daljinskih državnih povezavah
D2, G17, G19 in D5«. Izdelan Elaborat je bil izdelan meseca marca 2016. DRSI izvedla izbor
izvajalca in izvedbo predvidela v letu 2018. Zaradi pritožbe enega od neizbranih izvajalcev, je
izvedba prestavljena v leto 2019. Trenutno ima DRSI zagotovljena sredstva le označitev trase
brez gradbenih del. Da bi se označitev skozi MONM že v prvi fazi lahko izvedla po načrtovani
končni rešitvi, je bil julija 2017 izdelan PZI za ureditev kolesarske poti med naseljem Krka in
Žihovim selom.
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V letu 2017 je bil za odsek trase med naseljema Krko in Žihovim selom izdelan projekt PZI. V
letu 2018 je bila izvedena parcelacija in začetek pridobivanja zemljišč. Zagotovitev varnega
vodenje kolesarja na omenjenem odseku je pogoj za začasno označitev trase.
Stanje projekta
Projekt je v fazi začasne označitve celotne povezave Sava - Krka bike. Izdelana je
dokumentacija PZI za odsek Krka - Žihovo selo in pridobivajo se zemljišča za gradnjo.
Dinamika projekta se odvija v skladu z razpoložljivimi sredstvi v proračunu RS.

OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna
vas
29.656 €
Namen in cilj
Izgradnja avtobusnega postajališča ob regionalni cesti, ureditev peščevih površin, cestne
razsvetljave in ekološkega otoka.
Rekonstrukcija regionalne ceste od podvoza pod železniško progo do OŠ v Birčni vasi z
ureditvijo plačnika, avtobusnega obračališča in postajališča, lokalne ceste, lokalnih priključkov in
ureditev gospodarske javne infrastrukture.
Stanje projekta
Projekta sta v fazi podpisa sporazuma o sofinanciranju z investitorko Direkcijo RS za
infrastrukturo, občina nastopa kot sofinancer.

OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

86.233 €

Namen in cilj
Projekt predvideva obnovo cestišča, gradnjo kolesarske steze in pločnika ter obnova ostale
infrastrukture na odseku med Mirnopeško cesto in priključkom ulice Bršljin (dolžina odseka je
615 m). Gre za izboljšanje prometne varnosti v območju z veliko tovornega prometa.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

290.077 €

Namen in cilj
Namen projekta je sledenje ciljem strategije urbanega razvoja mesta, ki želi mestne predele
varno povezati s kolesarskimi potmi, kar bi hkrati pomenilo izboljšanje kvalitete zraka v urbanem
okolju. Ob "hitri" Levičnikovi cesti se zato načrtuje izgradnja varne kolesarske poti, popolnoma
ločene od vozišča ceste. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma
CTN.
Stanje projekta
Gradnja se je začela avgusta 2018 in bo predvidoma zaključena poleti 2019.

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

3.000 €

Namen in cilj
Namen je ureditev Westrove ulice od križišča s Šegovo ulico do križišča s Šmihelsko cesto pri
prehodu čez železniško progo. Zajema ureditev ceste, pločnikov in cestno razsvetljavo.
Stanje projekta
Zaradi ureditve predhodnega vprašanja (sodne določitve meje) na projektu ni aktivnosti.
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OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija

3.111 €

Namen in cilj
Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega
prometa. Brv in kolesarska pot Loka-Kandija bo predstavljala eno od točk za povezovanje
starega mestnega jedra, Kandije, Drske in zaledja na način, da bo pripomogla k obogatitvi
turistične in športno-rekreacijske dejavnosti ter k dvigu kakovosti bivanja v ožjem in širšem
prostoru mesta.
Stanje projekta
V pripravi je povabilo in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti:
Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo brvi in kolesarske poti - Loka-Kandija. Pripravlja se
vloga na razpis za pridobitev evropskih sredstev.

OB085-17-0033 Investicijski odhodki - Vzdrževanje občinskih cest
12.227 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena pripravi strokovnih podlag za pripravo Odloka o kategorizaciji
občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče

2.385 €

Namen in cilj
Namen projekta je ureditev peš in kolesarskih površin od obstoječe kolesarske steze in pločnika
ob regionalni cesti R2-419 na odseku 1203 Soteska Novo mesto od km11+090 do km 9+540 in
ureditev regionalne ceste R2-419 od km 9+840 do km 9+540 v dolžini 300 m v naselju
Srebrniče.
Stanje projekta
Izdelani projekti PZI za izvedbo investicije. Fizično se izvaja prva faza projekta.

OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti

74.545 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za obnovo stopnic na Bregu, ki so bile dotrajane in nevarne za
uporabnike.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez 141.265 €
Namen in cilj
Sredstva iz te postavke so bila namenjena za ureditev kolesarske in peš povezave med
Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto v Novem mestu ter za prometno ureditev na odseku
občinske ceste Otočec - Dolenje Kronovo.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.
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OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

7.393 €

Namen in cilj
S predvidenimi sredstvi smo financirali spremembo projektne dokumentacije priključevanja
Ceste Brigad na Andrijaničevo cesto, recenzijo PZI rekonstrukcije Šmihelska ceste ter izdelavo
projektne dokumentacije za ureditev Kočevarjeve ulice z elementi za umirjanje prometa.
Stanje projekta
Projekti so zaključeni.

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

330.252 €

Namen in cilj
S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj poškodovane odseke cest, ki so določeni po
zaključku zimske službe; Poganci, Knezova ulica, Ulica Danila Bučarja, Ulica stare pravde,
Paderšičeva ulica, Stopiče, Velike Brusnice, Lastovče, Suhadol, Mali-Veliki Slatnik, Jerebova
ulica, Dolenje Kamenje, Lutrško selo ter v še v Krajevnih skupnostih Gabrje, Birčna vas in
Brusnice.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB085-17-0125 Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber48.155 €
Namen in cilj
Ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber je predvidena ureditev enostranskega hodnika za pešce
v dolžini cca 305 m. Hkrati se bo v območju ureditve hodnika za pešce uredila še cestna
razsvetljava (17 svetilk), odvodnjavanje ceste z izgradnjo nove meteorne cestne kanalizacije z
izpustom v dve ponikovalnici, avtobusno postajališče na vozišču z izvedbo čakalne ploščadi s
tipsko nadstrešnico ter hišni priključki k stanovanjskim hišam.
Stanje projekta
Zaradi naknadne pobude krajanov KS Bučna vas po razširitvi vozišča, ureditvijo hodnika za
pešce z dvignjenimi robniki ter ureditvijo dvignjene ploščadi na območju križišča med profiloma
P6 in P13 v dolžini 130 m, smo za ta odsek naročili novelacijo projektne dokumentacije,
predhodno pa odkupili še potrebna dodatna zemljišča. Iz teh razlogov se bo gradnja nadaljevala
v začetku prihodnjega leta po pridobitvi novelirane projektne dokumentacije.

OB085-17-0132 Železniško postajališče pri ŠC Novo mesto

46.970 €

Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto se sooča s problematiko prometne varnosti na Drski, ki je še
posebej poudarjena zaradi prometno slabo povezave Šolskega centra Novo mesto (v
nadaljevanju: ŠC Novo mesto) na prometno mrežo Novega mesta, saj le ta zaradi velikega
števila dijakov in študentov obremenjuje Šegovo in Westrovo ulico, problemi pa se pojavljajo na
širšem območju naselja Drska. Negativne vplive peš prometa dijakov in ostalih uporabnikov ŠC
NM skozi stanovanjsko sosesko Drska, ki poteka od obstoječe avtobusne in železniške postaje
Kandija do ŠC Novo mesto in obratno, je možno omiliti z izgradnjo novega železniškega
postajališča v območju ŠC Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto je skupaj s ŠČ NM podala predlog MzI, Sektorju za železnice za
umestitev in izgradnjo novega postajališča neposredno ob ŠC NM. Po izgradnji obvoznice
Šmihel bo tako vzpostavljena neposredna navezava tudi na državno cestno mrežo. Ministrstvo
za infrastrukturo je projekt prepoznalo kot enega od projektov, ki bo doprinesel svoj delež k
povečanju trajnostne mobilnosti, zato je projekt uvrstilo v načrt razvojnih programov. S
podpisom dogovora o sofinanciranju projekta med Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom
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za znanost, izobraževanje in šport, Šolskim centrom Novo mesto in Mestno občino Novo mesto,
se je MONM obvezala sofinancirati projekt.
Stanje projekta
Projekt je bil v letu 2018 realiziran, železniško postajališče je že predano v uporabo.

OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

30.690 €

Namen in cilj
Projekt obsega rekonstrukcijo ceste, ki poteka v naselju Drska (ulica Drska) od križišča s
Šegovo ulico do železniške proge, v dolžini cca 320 m. Ulica je mestna cesta, ki služi za
dostope do javnih in stanovanjskih objektov. Je zelo obremenjena peš povezava do glavne
avtobusne postaje, ki jo koristijo učenci šolskega centra, na delu kjer ni pločnika pa ogroža
varnost pešcev, saj je vozišče utesnjeno med oporne zidove, ograje in dvorišča. Namen
rekonstrukcije je obnova dotrajane gospodarske javne infrastrukture, obnova vozišča ter
ureditev varnih površin za pešce.
Stanje projekta
Projekt se izvaja. Predviden zaključek investicije je v aprilu 2019.

OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu

9.814 €

Namen in cilj
Namen razširitve Ločenskega mostu je dopolnjevanje kolesarske mreže v Mestni občini Novo
mesto. Cilj razširitve je pridobitev obojestranske kolesarske steze, ki bo povezala bodočo
večnamensko pot ob Levičnikovi cesti ter kolesarske površine ob Seidlovi cesti in Andrijaničevi
cesti.
Stanje projekta
V oktobru 2017 je bila s strani DRSI potrjena projektna naloga za izdelavo idejnega projekta
(IDP). V začetku leta 2018 je bila izdelava IDP prekinjena zaradi ugotovitve projektanta in DRSIja, da širitev površin na obstoječem mostu ni možna brez rekonstrukcije celotnega mostu.

OB085-18-0185 Nova ureditev Kandijskega mostu

1.464 €

Namen in cilj
Na občinski cesti LG 299001, Kandijski most se izvede novo eksperimentalno prometno
ureditev in rekonstrukcijo, ki zajema vozišča, površine za kolesarje in pešce.
Stanje projekta
Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija – elaborat nove prometne ureditve. Projekt
se bo realiziral v letu 2019.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

244 €

OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu
244 €

Namen in cilj
Mestna občina načrtuje urediti parkirišča za avtodome in osebna vozila na lokaciji športnorekreacijskega parka Portoval.
Investicija bo obsegala ureditev postajališča za avtodome (6 pakirnih mest, eno oskrbovalno
mesto, pripadajoča urbana oprema) z namenom povečanja števila obiskovalcev/turistov, saj bi
jim občina lahko nudila urejeno storitev parkiranja s kakovostno oskrbo in izkušnjo doživljanja
območja.
V preostalem delu znotraj cestne zanke se predvidi oz. uredi parkirišče za osebna vozila.
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Stanje projekta
Gradbeno dovoljenje za ureditev parkirišč v ŠRC Portoval je bilo izdano decembra 2018. V
izdelavi je projektna dokumentacija PZI. Po izdelavi PZI v letu 2019 se pristopi k izgradnji
parkirišč.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

2.677.954 €

OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 1.
faza
2.327 €
Namen in cilj
Za potrebe gradnje komunalne infrastrukture na območju gospodarske cone Na Brezovici se
predvidi nadaljevanje gradnje komunalnega opremljanja.
Stanje projekta
Projekt I. faze je zaključen. Trenutno potekajo pogovori glede odkupov zemljišč ter priprava
projektne dokumentacije za II. fazo. Po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč ter projektne
dokumentacije se pristopi k izvedbi II. faze.

OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
1.755.753 €

Namen in cilj
Namen ureditve obrtno industrijske cone je zagotoviti zadostno gospodarsko javno
infrastrukturo za potrebe napajanja že izvedenih objektov, saj je razvoj v preteklosti potekal
stihijsko. Območje OIC Livada leži na zahodnem delu Novega mesta v bližini večjih prometnic.
Z ureditvijo komunalne infrastrukture bi se izboljšale higienske razmere in zmanjšali negativni
vplivi na okolje.
Cilj je ureditev komunalne infrastrukture na območju obrtno industrijske cone Livada, ki obsega:
• izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema,
• navezavo fekalne kanalizacije na primarno kanalizacijsko omrežje Novega mesta,
• izgradnjo ustrezne vozišče konstrukcije,
• zaščito in prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
• ureditev zbiranja komunalnih odpadkov.
Stanje projekta
Projekt je bil uspešno zaključen. Pridobljena so bila evropska sredstva v višini 1.350.727 EUR.

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage
34.293 €

Namen in cilj
Namen in cilj tega NRP je realizacija načrtovane komunalne opreme zaradi predvidene
pozidave skladno z določili OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod Drage
Zemljišča na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage še niso komunalno
opremljena, z izjemo 1. faze komunalne opreme po OPPN Mrzla dolina-zahod, ki jo je prevzel
investitor prvih dveh blokov na območju OPPN Mrzla dolina-zahod. S tem namenom je bila med
MONM in investitorjem sklenjena pogodba o opremljanju, na podlagi katere je investitor v letu
2018 zgradil večji del 1. faze komunalne opreme z igriščem, ki jo je predal občini v prvi polovici
leta 2018, prenos preostalega dela 1. faze pa je bil načrtovan do konca leta 2018.
V prihodnjih letih je potrebno izvesti končno načrtovano skupno komunalno opremo za oba
navedena OPPN-a, ki predstavlja načrtovano skupno dostopno cesto z izvedbo zavijalnega
pasu na ulici na Brodu in rekonstrukcijo obstoječe mešane kanalizacijo po ulici na Brodu, ki jo je
potrebno nadomestiti z izvedbo kanalizacije v ločenem sistemu in izpustom meteornih voda v
reko Krko. Izgradnja skupne dostopne ceste je načrtovana po zemljiščih, ki so bila v stečajnem
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postopku Brod Investa prodana novemu lastnik, zato bo nadaljevanje komunalnega opremljanja
zemljišč odvisno predvsem od njegove pripravljenosti za sodelovanje pri komunalnem
opremljanju zemljišč z MONM.
Stanje projekta
Občina je investitorju s sklenitvijo pogodbe o opremljanju sočasno z izgradnjo 1. faze
komunalne opreme omogočila tudi izgradnjo prvih dveh blokov na območju OPPN Mrzla
dolina-zahod. Prva etapa 1. faze komunalne opreme (90% 1. faze) in zgrajeno igrišče, ki sta
bila pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za prvo zgrajeni objekt, sta bila zgrajena in predana
občini v prvi polovici leta 2018. Nerealizirana je ostala predaja preostalega dela 1. faze
komunalne opreme (10%), ki je bila predvidena do konca leta 2018. Pomembno je tudi, da je
občina z investitorjem pogodbeno uredila zavarovanje njegovih obveznosti pri sofinanciranju
končne komunalne opreme zemljišč, ki odpadejo na zgrajena dva bloka.

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava cesta 4
6.954 €
Namen in cilj
Območje PIC Cikava je namenjeno ureditvi največje gospodarske cone nacionalnega pomena v
regiji Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno, skoraj v celoti pozidano in
namenjeno predvsem malemu gospodarstvu. Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v
območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev ustreznih pogojev ter ureditev potrebne
gospodarske javne infrastrukture.
Stanje projekta
Izdelana je bila hidrološka študija, trenutno pa je v izdelavi projektna dokumentacija DGD in PZI
ter odkupi zemljišč. V primeru uspešne pridobitve zemljišč bomo pristopili k izvedbi v leti 2019.

OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1

59.989 €

Namen in cilj
Namen in cilj tega NRP je realizacija načrtovane komunalne opreme zaradi predvidene
pozidave skladno z določili OPPN Bučna vas-vzhod/1.
S tem namenom je občina v letu 2018 z zainteresiranim investitorjem stanovanjske pozidave na
območju OPPN Bučna vas-vzhod/1 sklenila pogodbo o opremljanju zemljišč. Z navedeno
pogodbo se je investitor zavezal pridobiti določena zemljišča pod načrtovano cesto in izvesti 1.
fazo komunalne opreme v zvezi z gradnjo stanovanjskih objektov na ureditveni enoti A1 in A2,
del potrebnih zemljišč za gradnjo ceste v skupni površini cca.1.952 m2 pa se je zavezala
pridobiti občina. Pridobitev zemljišč za gradnjo komunalne opreme in sodelovanje med MONM
in investitorjem pri komunalnem opremljanju zemljišč omogoča začetek stanovanjske pozidave
na ureditveni enoti A1 in A2 v skladu z določili OPPN Bučna vas - vzhod/1 (Uradni list RS, št.
101/09).
Stanje projekta
V letu 2018 je bil sprejet Program opremljanja oziroma Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja OPPN Bučna vas - vzhod/1 (DUL, št. 6/18) in sklenjena
pogodba o opremljanju med MONM in zainteresiranim investitorjem za izvedbo 1. faze
komunalne opreme v povezavi z načrtovano stanovanjsko pozidavo na ureditvenih enotah A1 in
A2 v skladu z določili OPPN Bučna vas - vzhod/1 (Uradni list RS, št. 101/09), ki bo predvidoma
realizirana v prihodnjih dveh letih. Gradnja komunalne opreme se bo začela predvidoma v letu
2019, po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč za gradnjo.
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OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih
pravic
810.215 €
Namen in cilj
Nakup nepremičnin (stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavb in objektov) za potrebe
Mestne občine Novo mesto in urejanje lastništva - usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim.
Stanje projekta
V izvajanju - stalna naloga.

OB085-17-0129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin

8.424 €

Namen in cilj
Sredstva s te postavke so bila porabljena za delno odstranitev objekta na zemljišču parc. št.
458 in 462, k.o. Novo mesto, zaradi inšpekcijske odločbe, da objekt predstavlja nevarno
gradnjo.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

172.668 €
54.311 €

Namen in cilj
Namen projekta je skupaj z ostalimi projekti na območju mestnega jedra oživiti le-tega, pridobiti
nova stanovanja in s tem učinkovito izkoristiti trenutno prazne in propadajoče objekte, ohraniti
kulturno dediščino, polepšati izgled mestnega jedra ter povečati energetsko učinkovitost
objektov. Cilj projekta je delna obnovitev ali obnovitev celotnih objektov na območju mestnega
jedra na način, da se v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele stavb.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, oddani vlogi za
pridobitev gradbenih dovoljenj. V teku je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo projekta
ter postopka za izdajo gradbenih dovoljenj. Začetek gradnje je predviden v letu 2019.

OB085-17-0119 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva
10a
118.356 €
Namen in cilj
Nameni in cilji energetske sanacije stanovanjskega objekta Kočevarjeva 10a so:
- zmanjšati negativne vplive na okolje, ki so posledica prevelike porabe energije in izpustov
povezanih z ogrevanjem (zmanjšati izpust CO2 in delež delcev PM10),
- izboljšati kakovost zraka v Novem mestu,
- izboljšati toplotne karakteristike stavbe,
- izboljšati klimo in toplotno ugodje v stavbi,
- zmanjšati porabo energije za ogrevanje,
- zmanjšati porabo električne energije,
- znižati stroške ogrevanja in električne energije,
- izboljšati kakovost obstoječih javnih najemnih stanovanj v Mestni občini Novo mesto,
- izboljšati ekonomski položaj 22 gospodinjstev in njihovih članov, ki stanujejo v stavbi
Kočevarjeva ulica 10a (znižanje izdatkov za ogrevanje in električno energijo),
- izboljšati urejenost stavb v lasti Mestne občine Novo mesto,
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- izboljšati kakovost bivanja 22 gospodinjstev oziroma 50 stanovalcev Kočevarjeve ulice 10a.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

17.849 €

OB085-17-0024 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito
17.849 €

Namen in cilj
Za PGD Ratež je bila nabavljena intervencijska oprema za novo gasilsko vozilo GVV-1.
Sredstva so bila namenjena za poplačilo poveljniškega vozila, gasilskega vozila za prevoz
moštva ter servis hidravličnih reševalnih škarij in druge reševalne opreme. Del sredstev je bil
namenjen preureditvi prostora za servis dihalnih aparatov ter nabavo zaščitnih oblek in osebne
opreme. Ta sredstva za investicije JZ GRC so bila natančno določena po načrtu nabave nove
gasilsko reševalne opreme, nakup novih vozil, zaščitnih oblek, zaščitne operativne opreme,
čelad, radijskih postaj.
Stanje projekta
Projekt je delno dokončan in se nadaljuje.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

1.245.055 €
1.065 €

Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne
občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa
k njeni čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko
Republike Slovenije.
Namen in cilji so zmanjšati negativne vplive na okolje, ki so posledica prevelike porabe energije
in izpustov povezanih z ogrevanjem in proizvodnjo električne energije (zmanjšati izpust CO 2 in
delež delcev PM10), zmanjšati rabo energije, znižati stroške za rabo energije, izboljšati
kakovost zraka v Novem mestu, izboljšati urejenost stavb v Mestni občini Novo mesto in
izboljšati kakovost bivanja občanov.
Stanje projekta
Mestna občina Novo mesto izvaja akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Novo mesto.

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

21.745 €

Namen in cilj
Izgradnja fekalne kanalizacije, čistilne naprave, vodohrana in rekonstrukcije vodovoda v naseljih
Gornje in Dolnje Karteljevo.
Stanje projekta
V izdelavi je investicijsko tehnična dokumentacija in pridobivanje zemljišč.

OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh

100.800 €

Namen in cilj
Namen investicije je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za odvajanje komunalne odpadne vode
ter izvedbo in obnovo potrebne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v naselju Potov Vrh, s
čimer se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje.
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Investicija se je izvajala v letih 2016, 2017 ter 2018 in je obsegala izgradnjo: 1600 m
kanalizacijskega omrežja, 1400 m vodovodnega omrežja, 3 črpališča, 840 m tlačnega voda.
Stanje projekta
Investicija je zaključena. V letu 2018 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

OB085-16-0101 Kanalizacija Jama

2.200 €

Namen in cilj
Namen investicije je vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami v naselju
Jama, Dolenje Lakovnice.
Cilj investicije je izgradnja kanalizacije v naselju Jama in Gorenje in Dolenje Lakovnice ter
izvedba elektroenergetskega priključka za napajanje črpališče v Stranski vasi z obnovo
obstoječe ceste.
Stanje projekta
V letu 2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v naselju Jama,
Gorenje in Dolenje Lakovnice. Gradnja se bo izvajala fazno v nadaljnjih letih.

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

83.550 €

Namen in cilj
Namen in cilj projekta je pospeševanje investicij v občinske projekte energetske učinkovitosti,
obnovljivih virov energije, daljinskega ogrevanja, javnega prevoza in drugo javno infrastrukturo.
Prioriteta je izvajanje projektov po modelu javno zasebno partnerstvo.
Stanje projekta
Črpanje odobrenih sredstev je podaljšano do konca leta 2019. Predvidena je izvedba še
projekta na področju trajnostne mobilnosti.

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti
zraka
13.908 €
Namen in cilj
Vzpostavitev in vzdrževanje sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles GONm vzdrževanja avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti
Mestne občine Novo mesto
1.010.282 €
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je trajnostna raba in proizvodnja energije, energetska učinkovitost,
pametno upravljanje z energijo in uporaba obnovljivih virov energije.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov

11.504 €

Namen in cilj
V sklopu postavke smo načrtovali postavitev JR na 2. delu Župančičevega sprehajališča s čimer
bomo zagotovili osvetljenost celotne poti ter posledično povišali varnost uporabnikov v mraku in
ponoči.
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Stanje projekta
Projekt je v letu 2018 prišel do faze pridobitve PZI. Izvedba se načrtuje v letu 2019.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

255.428 €
56.792 €

Namen in cilj
Z rekonstrukcijo zadružnega doma v Uršnih selih se bo dvignila kvaliteta življenjske ravni
prebivalstva in delovanja različnih društev ter s tem izboljšali pogoji za organizacijo različnih
prireditev, kar bo imelo velik pozitiven vpliv na povezovanje ljudi različnih generacij, na
povečanje števila obiskovalcev različnih prireditev in delavnic ter na nadaljnji razvoj naselja
Uršna sela z okolico.
Stanje projekta
Za potrebe rekonstrukcije objekta je bil izdelan projekt PGD in PZI ter pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje. V letu 2017 se je pričelo s prvo etapo obnove objekta. V letu 2018 je bila
naročena projekta dokumentacija za spremembo namembnosti dela objekta za izvedbo
stanovanj. Investicija se bo nadaljevala v letu 2019.

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

198.635 €

Namen in cilj
Sofinanciranje projektov KS na podlagi prijavljenih projektov posamezne krajevne skupnosti.
Stanje projekta
Za projekte je pripravljena investicijsko tehnična dokumentacija.
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IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
4.1

Obrazložitev splošnega dela

4.2

Obrazložitev posebnega dela

4.3

Obrazložitev investicijskih odhodkov / povzetek načrta razvojnih
programov

4.4 Obrazložitev bilance stanja
4.5

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR

4.4

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN
31. 12. 2018
v EUR (brez centov)
Znesek

Členitev skupine kontov

Naziv skupine kontov

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega leta

1

2

3

4

5

001

206.225.186

192.273.689

002

4.414.985

4.401.087

01

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

4.180.150

4.053.989

02

NEPREMIČNINE

004

182.389.726

166.385.267

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

45.816.524

42.710.339

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

6.651.310

5.721.056

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

007

4.159.641

3.786.441

06

008

8.889.522

8.930.907

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

009

704.320

704.258

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

011

57.331.638

56.681.883

012

22.795.845

12.625.900

10

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

200

200

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

110.256

264.215

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

1.051.289

878.186

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

82.805

5.757

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

017

7.108.880

1.422.015

15

018

0

1.500.000

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

019

42.635

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

1.900.497

1.765.802

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

11.823.006

6.355.480

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

676.277

434.245

023

0

0
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C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

0

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

027

0

0

34

PROIZVODI

028

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

DRUGE ZALOGE

031

0

0

032

229.021.031

204.899.589

99

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

033

8.383.762

9.146.602

00

034

22.412.260

11.419.443

20

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

100

25.580

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

224.052

204.912

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037

8.195.765

4.201.526

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

312.473

352.039

24

039

4.139.427

1.058.808

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

040

2.400.000

1.944.000

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

041

26.072

14.878

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

7.114.371

3.617.700

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

0

0

044

206.608.771

193.480.146

90

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
SPLOŠNI SKLAD

045

196.447.521

182.667.318

91

REZERVNI SKLAD

046

293.261

243.261

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

0

0

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

0

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0

0

9410

050

0

0

051

0

0

9412

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE
V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE
V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

054

7.398.168

9.517.268

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

055

2.469.821

1.052.299

980

056

0

0

981

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

0

0

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

059

0

0

060

229.021.031

204.899.589

99

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

061

8.383.762

9.146.602

9411

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati
resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.
V nadaljevanju podajamo pojasnila k postavkam v bilanci stanja Mestne občine Novo mesto
(v nadaljevanju občina) na dan 31. 12. 2018.

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

4.4.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Stvarne pravice se obravnavajo kot neopredmetena sredstva. Začetno računovodsko
merjenje neopredmetenih sredstev v občini temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot
nabavna vrednost oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. Na drugi
strani pa občina za znesek ugotovljene nabavne vrednosti oblikuje ustrezen vir sredstev.
Pri obračunavanju amortizacije občina uporablja metodo enakomernega časovnega
amortiziranja. Za znesek obračunane amortizacije oziroma za znesek popravkov vrednosti
zmanjša ustrezne obveznosti do virov sredstev.
Gibanje neopredmetenih sredstev občine v proračunskem letu 2018 prikazuje spodnja
tabela.
Tabela št. 1: Gibanje neopredmetenih sredstev občine v proračunskem letu 2018
Z N E S E K (v EUR)
NAZIV

Neopredmetena
sredstva
Dolgoročno
odloženi stroški
Dolgoročne
premoženjske
pravice
Druga
neopredmetena
sredstva

Nabavna
vrednost (1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

Popravek
vrednosti
(1.1.)

Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje
popravka
vrednosti

Amortizacija

Neodpisana
vrednost
(31.12.)

4.401.087

4.053.989

13.898

0

0

126.161

234.835

0

0

0

0

0

0

0

4.401.087

4.053.989

13.898

0

0

126.161

234.835

0

0

0

0

0

0

0

Med neopredmetenimi sredstvi se izkazuje programska oprema, ki jo uporablja občina in
katere neodpisana vrednost znaša 32.383 EUR ter vrednost projektov, ki jih ima v
upravljanju javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o., katerih neodpisana vrednost znaša
202.452 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev se je v primerjavi s
proračunskim letom 2017 zmanjšala za 112.263 EUR.

Vrednost novih nabav programske opreme je v proračunskem letu 2018 znašala
13.898 EUR.
Amortizacija v proračunskem letu 2018 je bila obračunana v višini 126.161 EUR.
Občina priznava odhodke po načelu denarnega toka, zato v proračunskem letu 2018 ni
evidentirala dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev.

4.4.2 Opredmetena osnovna sredstva
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ima občina evidentirana zemljišča, zgradbe in
opremo. Začetno računovodsko merjenje opredmetenih sredstev v občini temelji na načelu
izvirne vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost oziroma po ocenjeni vrednosti, če
nabavna vrednost ni znana. Na drugi strani pa občina za znesek ugotovljene nabavne
vrednosti oblikuje ustrezen vir sredstev.
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev občine v proračunskem letu 2018 prikazuje tabela.
Tabela št. 2: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev občine v proračunskem letu 2018 v
EUR
NAZIV
Opredmetena
osnovna sredstva
Zemljišča
Zgradbe
Nepremičnine v
gradnji ali izdelavi
Oprema
Drobni inventar
Oprema v pridobivanju
Druga opredmetena
osnovna sredstva
Oprema v tuji lasti

Nabavna vrednost
Popravek
Povečanje
Povečanje Zmanjšanje nabavne Zmanjšanje
Neodpisana
(1. 1.)
vrednosti (1. 1.) nabavne vrednosti popravka vrednosti
vrednosti
popravka vrednosti Amortizacija vrednost (31. 12.)
172.106.323
26.465.686
111.407.458

46.496.780
0
42.710.339

27.387.440
249.311
8.580.908

202.948
0
150.999

10.452.728
266.446
161.091

161.091
0
161.091

3.541.426
0
3.116.276

139.064.872
26.448.551
74.010.752

28.512.123
5.238.072
14.522

0
3.771.919
14.522

17.401.451
334.170
370

0
51.821
128

9.799.674
51.823
128

0
0
0

0
421.928
370

36.113.900
1.378.392
0

253.089

0

764.210

0

173.565

0

0

843.734

215.373

0

0
57.021

0

0

0

0
2.851

215.373
54.170

Vrednost zemljišč na dan 31. 12. 2018 v občini znaša 26.448.551 EUR (od tega vrednost
zemljišč, danih v upravljanje javnemu podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. v višini
1.347.437 EUR in podjetju CeROD d.o.o. v višini 2.737.657 EUR). V proračunskem letu 2018
se je vrednost zemljišč v primerjavi s proračunskim letom 2017 zmanjšala za 17.135 EUR.
Občina je tekom proračunskega leta 2018 na novo pridobila zemljišča v višini 249.311 EUR,
odtujila pa v višini 266.446 EUR.
Med zgradbe občina šteje negospodarske stavbe, poslovne prostore občine, stanovanja,
infrastrukturne objekte (ceste za javni promet, objekte za varstvo in urejanje prometa,…).
Neodpisana vrednost zgradb in infrastrukturnih objektov je v občini na dan 31. 12. 2018
znašala 74.010.752 EUR (od tega infrastrukturnih objektov danih v upravljanje javnemu

podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. v višini 56.533.254 EUR in podjetju CeROD d.o.o. v
višini 4.283.274 EUR). V primerjavi s proračunskim letom 2017 se je neodpisana vrednost
zgradb in infrastrukturnih objektov povečala za 8 %. Nabavna vrednost zgradb in
infrastrukturnih objektov se je v proračunskem letu 2018 povečala za 8.580.908 EUR (od
tega se je nabavna vrednost infrastrukturnih objektov danih v upravljanje javnemu podjetju
Komunala Novo mesto d.o.o. povečala za 7.056.145 EUR – vodarna Jezero in Stopiče v
vrednosti 4.393.378 EUR, vodovod in kanalizacija Potov vrh v vrednosti 878.830 EUR,
vodovod in kanalizacija Šentjošt v vrednosti 755.014 EUR). V upravljanje vrtcu Pedenjped je
bil prenesen novozgrajeni vrtec Bršljin v vrednosti 1.117.849 EUR in Osnovni šoli Center
POŠ Mali Slatnik v vrednosti 589.407 EUR.
V proračunskem letu 2018 je občina tako zaključila projekte, ki jih je vodila kot investicije v
teku v višini 9.799.674 EUR in jih temu ustrezno pripoznala kot nove nabave zgradb in
infrastrukturnih objektov, ali pa jih prenesla v upravljanje javnemu podjetju Komunala Novo
mesto d.d. Občina je iz tega naslova v proračunskem letu 2018 povečala vrednost zgradb v
višini 7.830.375 EUR. Dejanska vrednost novih nabav zgradb in infrastrukturnih objektov v
proračunskem letu 2018 pa je znašala 750.534 EUR – nakup poslovnih prostorov v vrednosti
631.000 EUR in nakup objektov za varstvo in urejanje prometa na cestah, stezah in ulicah v
višini 112.744 EUR.
Odpisov zgradb in infrastrukturnih objektov je bilo v proračunskem letu 2018 v višini
161.091 EUR – odpisi zgradb in infrastrukturnih objektov danih v upravljanje javnemu
podjetju Komunala Novo mesto d.o.o.
Amortizacija zgradb in infrastrukturnih objektov je v proračunskem letu 2018 znašala
3.116.276 EUR.
Vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi je na dan 31. 12. 2018 znašala 36.113.900 EUR
(porast v primerjavi s proračunskim letom 2017 za 27 % oziroma za 7.601.777 EUR). Gre za
nedokončana vlaganja oziroma nepremičnine in infrastrukturne objekte v pridobivanju, ki se
po dokončanju na osnovi predloženega uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega
zapisnika aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi.
V spodnji tabeli so izkazane investicijske vrednosti večjih zgradb oziroma infrastrukturnih
objektov občine na dan 31. 12. 2018.

Tabela št. 3: Investicijske vrednosti zgradb oziroma infrastrukturnih objektov občine na dan
31. 12. 2018
Naziv
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske
Ureditev mestnega jedra Novo mesto
Olimpijski vadbeni center Češča vas
CČN in hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema
Ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture Livada
CEROD II
Infrastruktura gospodarska cona Brezovica
Rekonstrukcija Straške ceste in ureditev javne infrastrukture
Ureditev Levičnikove ceste
Rekonstrukcija ceste Drska
Izgradnja večnamenskega objekta Brezje

Investicijska vrednost na
dan 31. 12. 2018 v EUR
12.461.788
6.002.974
2.863.718
2.060.686
1.809.256
1.382.206
797.437
676.349
456.960
456.499
443.046

Neodpisana vrednost opreme na dan 31. 12. 2018 je v občini znašala 1.378.392 EUR, kar je
za 87.761 EUR manj kot na dan 31. 12. 2017. Neodpisano vrednost opreme dane v
upravljanje javnemu podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. je občina na dan 31. 12. 2018
izkazovala v višini 221.998 EUR, podjetju CeROD d.o.o. pa v višini 545.428 EUR. Novih
nabav je bilo v višini 334.170 EUR. Občina je v proračunskem letu 2018 na novo nabavila
druge opreme v višini 99.594 EUR (nakup sistema za projekt GONM v višini 35.345 EUR,
igrala za otroška igrišča po krajevnih skupnostih v višini 46.270 EUR), opreme za varstvo in
urejanje prometa na cestah v višini 85.422 EUR, računalnikov ter druge računalniške opreme
v višini 47.325 EUR, pohištva v vrednosti 29.810 EUR in sredstev za transport v višini
28.227 EUR. Občina je v letu 2018 vlagala tudi v nepremičnino v tuji lasti, in sicer v pritličje
upravne stavbe, v katerem je uredila sprejemno pisarno, v vrednosti 57.021 EUR.
V proračunskem letu 2018 je bilo odpisane za 51.821 EUR opreme – od tega opreme dane v
upravljanje javnemu podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. v višini 32.279 EUR. Občina je
odpisala in izločila za 19.542 EUR dotrajane opreme.
Na kontih drobnega inventarja občina izkazuje drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od
leta dni. Novih nabav drobnega inventarja v proračunskem letu 2018 je bilo za 370 EUR in je
bil odpisan v celoti ob nabavi. Izločenega je bilo za 128 EUR dotrajanega drobnega
inventarja.
Amortizacija opreme je v proračunskem letu 2018 znašala 421.928 EUR.
Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju so na dan 31. 12. 2018 znašala
843.734 EUR, kar je za 590.645 EUR več kot na dan 31. 12. 2017. Gre za opremo v
pridobivanju, ki se prenese javnemu podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. v upravljanje.

4.4.3 Dolgoročne finančne naložbe in dolgoročno dana posojila
a) Dolgoročne finančne naložbe
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami na dan 31. 12. 2018 občina izkazuje naložbe v
delnice, ki so v višini 62.026 EUR in naložbe v deleže v privatna in javna podjetja v višini
8.827.496 EUR.
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročno danih posojil občine v proračunskem letu
2018 prikazuje spodnja tabela.

Tabela št. 4: Gibanje dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročno danih posojil občine v
proračunskem letu 2018
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL

Znesek
naložb in
danih posojil
(1.1.)

Znesek
zmanjšanja
naložb in danih
posojil

Znesek povečanja
naložb in danih
posojil

Knjigovodska
vrednost naložb
in danih posojil
(31.12.)

Dolgoročne finančne naložbe

8.930.907

101.484

142.869

8.889.522

Naložbe v delnice v finančne institucije
Naložbe v delnice v privatna podjetja
Naložbe v deleže v javna podjetja
Naložbe v deleže v privatna podjetja

9.798
47.791
4.122.431
4.750.887

0
4.438
92.366
4.680

0
0
49.247
93.622

9.798
52.229
4.165.550
4.661.945

Dolgoročno dana posojila in depoziti

704.258

62

0

704.320

Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem

703.445

0

0

703.445

813

62

0

875

9.635.165

101.546

142.869

9.593.842

Druga dolgoročno dana posojila
SKUPAJ

Lastniški deleži v družbah, ki izvajajo javno gospodarsko službo so bili pridobljeni bodisi na
osnovi zakonov, ki določajo dejavnosti, katere je občina dolžna izvajati kot gospodarsko
javno službo oziroma dejavnosti v javnem interesu na način, da ustanovi javno podjetje
oziroma podeli koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe. Na osnovi zakona je bilo
leta 2010 premoženje občine, ki je bilo dano javnim podjetjem v upravljanje preneseno na
občino in se sedaj proti plačilu (obračunu) najemnine oddaja javnim podjetjem z namenom
izvajanja gospodarskih javnih služb.
Naložbe v lastniške deleže ostalih družb so premoženje občine, ki ga je občina pridobila na
različne načine; skozi ustanovitvene deleže ob ustanavljanju družb, skozi konverzijo svojih
terjatev v lastniške deleže, skozi lastninsko preoblikovanje družb na osnovi zakona.
Naložbe v delnice v državi
Naziv delnice
Delnice na podlagi sklepa o dedovanju
Delnice HIT Nova Gorica

Knjigovodska vrednost
na 31. 12. 2018 (v EUR)
9.798
52.228

Občina je izvedla vrednotenje delnic v podjetje Hit d.d. Nova Gorica. Iz tega naslova se je
vrednost naložbe v primerjavi s 01. 01. 2018 povečala za 4.437 EUR in na dan 31. 12. 2018
znaša 52.228 EUR.
Dolgoročne kapitalske naložbe v državi
Naziv javnega sklada ali druge
osebe javnega prava
ZARJA d.o.o. Novo mesto
Komunala Novo mesto d.o.o.
CeROD, d.o.o., Novo mesto
Televizija Novo mesto d.o.o.
Razvojni center Novo mesto
d.o.o.
Počitniška skupnost Krško
Cerod DBK d.o.o.

Knjigovodska vrednost
na dan 31. 12. 2017 (v
EUR)
4.667.803
2.836.705
817.223
20.132
468.503

Knjigovodska vrednost
na dan 31. 12. 2018 (v
EUR)
4.574.181
2.787.458
893.302
23.325
475.561

Lastniški delež MO
Novo mesto

62.952
0

64.439
9.229

1,7 %
46,1 %

69,8 %
65,8 %
52,7 %
22,2 %
50,4 %

Občina je izvedla vrednotenje dolgoročnih kapitalskih naložb v državi. Vrednost navedenih
naložb se je iz naslova vrednotenja povečala za 97.047 EUR ter zmanjšala za 142.869 EUR
– zmanjšanje naložbe v Zarja d.o.o. in JP Komunala Novo mesto d.o.o.
V proračunskem letu 2018 je občina s plačilom 9.229 EUR kupila osnovni vložek v
novoustanovljenem podjetju Cerod DBK d.o.o. Novo mesto. Lastniški delež občine v
novoustanovljenem podjetju znaša 46,1 %.
Na dan 31. 12. 2018 občina izkazuje vrednost dolgoročnih kapitalskih naložb v državi v višini
8.889.522 EUR.
b) Dolgoročno dana posojila in depoziti
Dolgoročno dana posojila in depoziti so dolgoročna posojila dana na podlagi posojilnih
pogodb. Dolgoročne naložbe v posojila in depozite ob začetnem pripoznavanju občina
ovrednoti po plačanem znesku, ki se šteje kot glavnica posojila oziroma depozita.
Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v državi je občina na dan
31. 12. 2018 izkazovala v višini 704.320 EUR. Največji delež predstavlja dolgoročno dano
posojilo Razvojnemu centru Novo mesto d.o.o. v višini 703.445 EUR za izvajanje dveh
projektov (Garancijska shema za Dolenjsko in Posojila za odpiranje novih delovnih mest t.i.
Mikrokrediti). Druga dolgoročno dana posojila na dan 31. 12. 2018 znašajo 876 EUR.

4.4.4 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje
Sredstva, dana v upravljanje občina izkazuje kot terjatev v vrednosti, enaki čisti vrednosti teh
sredstev. S knjiženjem terjatev za sredstva dana v upravljanje, občina povečuje oziroma
zmanjšuje splošni sklad. Terjatve se ob koncu vsakega poslovnega leta uskladijo na podlagi

podatkov, pravnih oseb, ki upravljajo sredstva. Pravne oseb oziroma javni zavodi imajo v
upravljanju osnovna sredstva, ki zajemajo objekte ter opremo.
Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje je na dan 01. 01. 2018 znašalo
56.681.883 EUR, na dan 31. 12. 2018 pa znaša 57.331.638 EUR. Povečanje terjatev za
sredstva dana v upravljanje je bilo v proračunskem letu 2018 v višini 4.067.322 EUR,
zmanjšanje pa za 3.417.567 EUR.
V spodnji tabeli je po prejemnikih predstavljen prikaz gibanja terjatev za sredstva dana v
upravljanje občine v proračunskem letu 2018.

Tabela št. 5: Gibanje terjatve za sredstva dana v upravljanje občine v proračunskem letu
2018 po prejemnikih
Znesek povečanja oz.
Naziv pravne osebe, ki upravlja Stanje terjatve na dan 01.01.
zmanjšanja stanja v letu 2018
sredstva
2018 v EUR
v EUR
Knjižnica Mirana Jarca

6.470.653

Dolenjski muzej
Zdravstveni dom Novo mesto

Stanje terjatev na dan
31. 12. 2018 v EUR

-351.344

6.119.310

6.449.619

-64.176

6.385.442

7.692.321

164.890

7.857.210

Osnovna šola Stopiče

4.574.448

-189.557

4.384.891

Osnovna šola Drska

4.646.065

-209.505

4.436.560

Dolenjske lekarne

5.462.868

276.412

5.739.280

Vrtec Ciciban Novo mesto

2.505.088

-47.653

2.457.435

Osnovna šola Bršljin

2.384.035

-90.825

2.293.211

Vrtec Pedenjped

2.540.334

947.017

3.487.351

Osnovna šola Grm

1.918.452

2.205

1.920.656

Gledališče APT Novo mesto

1.880.789

-107.419

1.773.370

Osnovna šola Šmihel

1.199.700

-30.725

1.168.976

OŠ in vrtec Brusnice

397.373

-4.385

392.988

Posvetovalnica za učence

28.332

-243

28.088

Gasilsko reševalni center

292.183

25.838

318.021

Razvojno izobraževalni center

254.011

-1.588

252.423

Osnovna šola Center

384.298

560.920

945.217

Osnovna šola Dragotina Kette

402.646

-71.023

331.623

Glasbena šola Marjana Kozine

353.650

11.450

365.100

Osnovna šola Otočec

128.828

26.317

155.144

6.716.190

-196.849

6.519.341

Zavod Novo mesto
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4.4.5 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice
Stanje denarnih sredstev v blagajni je na dan 31. 12. 2018 znašalo 200 EUR in predstavlja
znesek gotovine v pomožni blagajni upravnih taks, potreben za delovanje občinske blagajne.

Občina konec proračunskega leta 2018 ni imela nobenih vrednotnic.

4.4.6 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah je v občini na dan 31. 12. 2018
znašalo 110.256 EUR. Gre za knjižni denar občine na računu odprtem pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila, ki ga uporablja za plačevanje. Na dan 31. 12. 2017 je stanje
dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah znašalo 264.215 EUR, kar je za
153.959 EUR več kot na dan 31. 12. 2018.

4.4.7 Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve občina meri po začetni oziroma izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila.
Za znesek kratkoročnih terjatev do kupcev, ki se ob plačilu prizna kot prihodek, pa občina
izkaže neplačane prihodke.
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je na dan 31. 12. 2018 znašalo 1.051.289 EUR (od
tega je zapadlih terjatev za 25 % oziroma v višini 261.444 EUR – porast v primerjavi s
proračunskim letom 2017 za 10 odstotnih točk). V primerjavi s proračunskim letom 2017 so
se celotne terjatve do kupcev povečale za 20 % oziroma za 173.103 EUR.
V spodnji tabeli je prikazana specifikacija kratkoročnih terjatev do kupcev občine na dan
31. 12. 2018 po kupcih.
Tabela št. 6: Specifikacija kratkoročnih terjatev do kupcev občine na dan 31. 12. 2018 po
kupcih
Naziv kupca
Komunala Novo mesto d.o.o.
Markomark Nival d.o.o.
CeROD d.o.o.
Aico Trade d.o.o.
Krka d.d.
Sporti d.o.o.
Petrol d.d.

Vrednost terjatve na dan 31. 12.
2018 v EUR
611.736
162.075
60.868
29.232
21.620
18.656
18.300

Zapadlo na dan 31. 12.
2018 v EUR
0
162.075
0
0
0
18.656
0

Največji del terjatev predstavljata terjatvi za najem gospodarske javne infrastrukture do
javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. in podjetja CeROD d.o.o. v skupni višini
672.604 EUR (nezapadlo).

4.4.8 Dani predujmi in varščine
Med danimi predujmi in varščinami občina izkazuje predujme dana za kratkoročna sredstva,
kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti.
Na dan 31. 12. 2018 občina izkazuje preplačila obveznosti v višini 82.805 EUR. V preteklem
proračunskem letu je občina izkazovala dane predujme in varščine v višini 5.757 EUR.

4.4.9 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Celotne kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere občina
sestavlja premoženjsko bilanco občso na dan 31. 12. 2018 znašale 7.108.880 EUR. V
primerjavi s proračunskim letom 2017 so se terjatve povečale za 400 % oziroma za
5.686.865 EUR.
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta dan
31. 12. 2018 znašajo 6.936.212 EUR (porast v primerjavi s proračunskim letom 2017 za
448 % oziroma za 4.405.126 EUR). Razlog za porast navedenih terjatev je v povečanju
terjatev do Ministrstva za okolje in prostor v višini 5.567.877 EUR za povračilo vloženih
sredstev za izvedbo projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske in
občin, soudeleženk v projektu Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske, ki
znašajo 1.120.283 EUR. Zapadli del terjatev na dan 31. 12. 2018 znaša 1.308.164 EUR
(zapadle terjatve do občin soudeleženk v projektu Hidravlične izboljšave vodovodnega
sistema Dolenjske znašajo 655.050 EUR iz naslova zadržkov za še nedokončan navedeni
projekt).
V spodnji tabeli je prikazana specifikacija kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega
kontnega načrta občine na dan 31. 12. 2018 po uporabnikih enotnega kontnega načrta.
Tabela št. 7: Specifikacija kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta
občine na dan 31. 12. 2018
Naziv kupca
Ministrstvo za okolje in prostor
Občina Straža
Občina Škocjan
Občina Šentjernej
Zdravstveni dom Novo mesto
Občina Šmarješke Toplice

Vrednost terjatve na dan
31. 12. 2018 v EUR
5.567.877
627.782
229.826
149.145
147.948
113.531

Zapadlo na dan 31. 12. 2018 v EUR
0
626.268
229.826
149.145
120.918
113.531

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere občina sestavlja
premoženjsko bilanco občine, so na dan 31. 12. 2018 znašale 360.857 EUR (204.882 EUR
do javnih zavodov v lasti občine, 155.976 EUR do krajevnih skupnosti v občini). V primerjavi
s proračunskim letom 2017 so se te terjatve povečale za 38 %.
Med celotnimi kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta občina
izkazuje tudi terjatve do krajevnih skupnosti v občini iz naslova neporabljenih sredstev, ki jih

občina tekom proračunskega leta nakazuje krajevnim skupnostim za redno delovanje. Na
dan 31. 12. 2018 terjatve do krajevnih skupnosti v občini iz navedenega naslova znašajo
155.976 EUR (ob koncu proračunskega leta 2017 so terjatve do krajevnih skupnosti znašale
151.441 EUR).
Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ na dan 31. 12. 2018 znašajo 16.692 EUR.

4.4.10 Kratkoročne finančne naložbe
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami se evidentirajo kratkoročno dana posojila, naložbe v
vrednostne papirje, depoziti in druge kratkoročne finančne naložbe.
Občina na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb. Ob koncu
proračunskega leta 2017 je občina izkazovala kratkoročni depozit v višini 1.500.000 EUR.

4.4.11 Kratkoročne terjatve iz financiranja
Med kratkoročnimi terjatvami iz financiranja ima občina evidentirane terjatve do EBRD-ja za
povračilo sredstev za projekt ELENA. Na dan 31. 12. 2018 občina izkazuje terjatve v višini
42.635 EUR. Na dan 31. 12. 2017 občina ni izkazovala kratkoročnih terjatev iz financiranja.

4.4.12 Druge kratkoročne terjatve
Med druge kratkoročne terjatve občina uvršča terjatve do državnih in drugih institucij, ki
izhajajo iz ustreznih predpisov o davkih, prispevkih in podobnih dajatvah, zavarovanjih,
nadomestilih ter ostale kratkoročne terjatve iz poslovanja.
Občina med drugimi kratkoročnimi terjatvami evidentira terjatve do Finančne uprave RS za
javno finančne prihodke, terjatve za vstopni DDV, terjatve za komunalno opremljanje
stavbnih zemljišč, terjatve za občinsko takso in turistično takso ter terjatve za izdane
denarne kazni in globe s strani prekrškovnega organa.
Na dan 31. 12. 2018 je občina izkazovala druge kratkoročne terjatve v višini 1.900.497 EUR.
V primerjavi s proračunskim letom 2017 so se terjatve povečale za 8 %.

Tabela št. 8: Specifikacija drugih kratkoročnih terjatev občine na dan 31. 12. 2017 in na dan
31. 21. 2018
Druge kratkoročne terjatve

Stanje terjatve na dan
31. 12. 2017 v EUR

Stanje terjatev na dan
31.12.2018 v EUR

Terjatve do FURS za javno finančne prihodke

822.753

945.631

Terjatve iz naslova komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč

804.310

809.478

Terjatve za denarne kazni in globe

69.847

91.530

Terjatve iz naslova turistične takse

7.536

25.005

Terjatve iz naslova občinske takse

50.382

17.426

Ostale kratkoročne terjatve

10.975

11.426

Terjatve do FURS-a za javno finančne prihodke so na dan 31. 12. 2018 znašale
945.631 EUR in so se v primerjavi s proračunskim letom 2017 povečale za 15 %.
Terjatve iz naslova občinske takse so se zmanjšale za 65 % in na dan 31. 12. 2018 znašajo
17.426 EUR. Razlog zmanjšanja terjatev iz naslova občinske takse je v odpisu neizterljivih
terjatev (izbris iz sodnega registra, smrt dolžnika, sodba v imenu ljudstva) v višini
32.513 EUR. V proračunskem letu 2018 je občina na novo izdala odločb za občinsko takso v
višini 22.019 EUR, plačil pa je bilo v višini 22.461 EUR.
Terjatve iz naslova komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na dan 31. 12. 2018 znašajo
809.478 EUR in so se v primerjavi s proračunskim letom 2017 povečale za 1 %. V
proračunskem letu 2018 je občina na novo izdala odločb za komunalno opremljanje stavbnih
zemljišč v višini 1.604.380 EUR, plačil pa je bilo v višini 1.599.211 EUR.
Terjatve za denarne kazni in globe so se v proračunskem letu 2018 v primerjavi s
proračunskim letom 2017 povečale za 31 % in so na dan 31. 12. 2018 znašale 91.530 EUR.
Terjatve iz naslova turistične takse so na dan 31. 12. 2018 znašale 25.005 EUR in so se v
primerjavi s proračunskim letom 2017 povečale za 232 %. V proračunskem letu 2018 je bilo
prejetih odločb iz naslova turistične takse v višini 104.779 EUR in prejetih plačil v višini
87.304 EUR.

4.4.13 Neplačani odhodki
Stanje neplačanih odhodkov v občini je na dan 31. 12. 2018 znašalo 11.823.006 EUR. Med
neplačane odhodke občina evidentira odhodke, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali
v proračunskem letu 2018. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani
odhodek, se za znesek poravnave zmanjša izkazane neplačane odhodke in evidentira
ustrezni konto stroška občine. Največjo vrednost predstavljajo tekoči odhodki in tekoči
transferi, katerih vrednost znaša 3.546.993 EUR, investicijski odhodki in investicijski transferi
v višini 7.971.811 EUR ter neplačani izdatki, ki so v višini 304.202 EUR.

4.4.14 Aktivne časovne razmejitve
Aktivne časovne razmejitve občina na dan 31. 12. 2018 izkazuje v višini 672.277 EUR.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

4.4.14 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Občina med kratkoročnimi obveznostmi za prejete predujme in varščine izkazuje vnaprejšnja
plačila, denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov ter preplačila terjatev. Prejeti
predujmi so predujmi, ki jih občini plačajo kupci za bodočo dobavo proizvodov, blaga in
storitev, ki še niso poračunani z vrednostmi dobavljenih stvari ali opravljenih storitev.
Varščine se izkazujejo na kontih stanja ne pa tudi na kontih prihodkov.
Na dan 31. 12. 2018 občina med kratkoročnimi obveznostmi za prejete predujme in varščine
izkazuje obveznosti za prejetje varščine v višini 100 EUR (na dan 31. 12. 2017 je občina
izkazovala kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 25.580 EUR).

4.4.15 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih se uvrščajo obveznosti do zaposlenih za plače,
nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in
prispevke. Mednje sodijo tudi obveznosti do zaposlenih za regres za letni dopust, jubilejne
nagrade, odpravnine in podobno ter z njimi povezani davki in prispevki delojemalcev.
Občina je na dan 31. 12. 2018 izkazovala stanje obveznosti do zaposlenih v višini
224.052 EUR. V primerjavi z stanjem obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2017 je stanje
obveznosti poraslo za 9 %.
Tabela št. 9: Specifikacija kratkoročnih obveznosti do zaposlenih občine na dan 31 .12. 2017
in na dan 31. 12. 2018
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Obveznosti
nadomestila

za

čiste

plače

in

Obveznosti za čista nadomestila
Obveznosti za prispevke iz kosmatih
plač in nadomestila plač
Druge kratkoročne obveznosti do
zaposlenih

Stanje obveznosti

Stanje obveznosti

na dan 31. 12. 2017 v EUR

na dan 31. 12. 2018 v EUR

138.954

142.973

6.024

8.867

49.304

51.647

10.630

20.565

4.4.16 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev občina izkazuje z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin
o njihovem nastanku (račun, pogodba). Za znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev
pa na drugi strani izkaže neplačane odhodke, ob njihovem plačilu pa si občina prizna
ustrezen strošek.
Celotna vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi na dan 31. 12. 2018 znaša
8.187.790 EUR, (od tega obveznosti za zamudne obresti v višini 2.773 EUR) in do
dobaviteljev v tujini v višini 7.975 EUR. Obveznosti do dobaviteljev za nedokončane
gradbene projekte, ki so vključene med kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, občina na
dan 31. 12. 2018 izkazuje v višini 20.659 EUR. Celotne kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev so se v primerjavi s proračunskim letom 2017 povečale za 95 %.
Vrednost zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31. 12. 2018 znaša 4.459.881 EUR (na dan
31. 12. 2017 je znašala 355.894 EUR).
Tabela št. 10: Specifikacija kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2018
Naziv dobavitelja
CGP d.d., Novo mesto
Malkom Novo mesto d.o.o.
Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Markomark Nival d.o.o.
Lesnina MG oprema d.d.
KOP Brežice d.d.
Branko Gregorič s.p.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Elektro Gregorič d.o.o.
Samigrad d.o.o.
Energija Plus d.o.o.

Vrednost obveznosti na
dan 31. 12. 2018 v EUR
4.581.646
403.223
354.917
323.624
223.110
211.149
168.172
91.440
80.348
67.213
66.042
59.065

Zapadlo na dan 31. 12.
2018 v EUR
2.518.242
297.784
210.251
228.501
223.110
35.513
57.113
71.538
36.132
24.255
58.842
0

Vrednost kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zajema tudi kratkoročni del dolgoročnih
poslovnih obveznosti v višini 22.559 EUR za del, ki zapade v plačilo v proračunskem letu
2019. Vrednost kratkoročnih obveznosti v višini 16.130 EUR se nanaša na obveznost do
podjetja, kateremu se vlaganja v objekt poračunavajo z najemom poslovnega prostora v lasti
občine. Iz naslova najemne pogodbe za najem avtomobila pa obveznosti za proračunsko leto
2019 znašajo 6.429 EUR.

4.4.17 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2018 občina izkazuje v višini
312.473 EUR (padec v primerjavi s proračunskim letom 2017 za 11 %).

Največji delež med drugimi kratkoročnimi obveznostmi občine predstavljajo obveznosti za
davčne dajatve v višini 95.264 EUR. Sledijo obveznosti za dajatve v višini 85.374 EUR
(pretežno za davke in prispevke iz obračunanih plač), obveznosti za davek na dodano
vrednost v višini 71.996 EUR, obveznost do krajevnih skupnosti v občini za vračilo vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje v višini 48.127 EUR. Slednje obveznosti so se v proračunskem
letu 2018 zmanjšale za 36.075 EUR.
Tabela št. 11: Specifikacija drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2018
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Obveznosti za dajatve
Obveznosti za davek na dodano vrednost
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Obveznosti za davčne dajatve
Obveznosti do zavezancev za nedavčne dajatve

Stanje obveznosti
na dan 31. 12. 2018 v EUR
85.374
71.996
59.799
95.264
40

4.4.17 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do
uporabnikov, za katere se sestavlja premoženjska bilanca. Obveznosti občina izkazuje z
zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku (račun, pogodba). Za znesek
neplačanih obveznosti pa izkazuje neplačane odhodke, na dan poravnave, pa si prizna
ustrezen strošek.
Vrednost kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan
31. 12. 2018 občina izkazuje v višini 4.139.427 EUR in zajema tudi kratkoročni del
dolgoročnih obveznosti za najemnino za vrtec Pikapolonica v višini 39.562 EUR in
obveznosti, ki izhajajo iz naslova povračila vlaganj v izgradnjo parkirišča Zdravstvenemu
domu Novo mesto v višini 99.035 EUR. V primerjavi s proračunskim letom 2017 so se
kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta povečale za 291 %.
Razlog je v povečanju obveznosti do občin, ki sodelujejo v projektu Hidravlične izboljšave
vodovodnega sistema osrednje Dolenjske iz naslova vloženih zahtevkov na Ministrstvo za
okolje in prostor za povračilo vloženih sredstev s strani EU in države RS.
Največji znesek predstavljajo obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine, in
sicer v višini 2.579.009 EUR. Znesek v višini 2.506.880 EUR se nanaša na povračilo
vloženih sredstev po vloženih zahtevkih s strani MO Novo mesto na Ministrstvo za okolje in
prostor s strani EU in države RS drugim občinam, sodelujočim v projektu Hidravlične
izboljšave vodovodnega sistema osrednje Dolenjske. Obveznost do povračila vloženih
sredstev občinama, sodelujočima v projektu ELENA, pa znaša 27.944 EUR (Mestna občina
Kranj in Mestna občina Celje).
Obveznosti do krajevnih skupnosti občine iz naslova vračila samoprispevka na dan
31. 12. 2018 znašajo 40.102 EUR.

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine na dan 31. 12. 2018
znašajo 1.217.421 EUR (porast v primerjavi z proračunskim letom 2017 za 66 %), zapadli del
v višini 302.380 EUR (na dan 31. 12. 2017 je zapadli del znašal 2.199 EUR).
Tabela št. 12: Specifikacija kratkoročnih obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna
občine na dan 31. 12. 2018
Naziv posrednega uporabnika
proračuna občine
Zavod Novo mesto
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Vrtec Ciciban Novo mesto
GRC Novo mesto
Zdravstveni dom Novo mesto
OŠ Stopiče

Vrednost obveznosti na dan
31. 12. 2018 v EUR
251.593
196.101
179.774
110.300
110.022
96.389

Zapadlo na dan 31. 12. 2018
v EUR
56.703
0
0
33.401
90.782
14.048

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države občina izkazuje v višini
168.322 EUR (od tega ni zapadlih obveznosti na dan 31. 12. 2018).
Tabela št. 13: Specifikacija kratkoročnih obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna
države na dan 31. 12. 2018
Naziv posrednega uporabnika
proračuna države
DSO Novo mesto
VDC Novo mesto
DUO Impoljca
SVZ Hrastovec Slovenske gorice

Vrednost obveznosti na dan
31. 12. 2018 v EUR
88.779
34.430
17.786
14.058

Zapadlo na dan 31. 12.
2018 v EUR
0
0
0
0

Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov državnega proračuna občina na dan
31. 12. 2018 izkazuje v višini 36.077 EUR (od tega zapadli del obveznosti na dan
31. 12. 2018 v višini 1.500 EUR).

4.4.18 Kratkoročne obveznosti do financerjev
Med kratkoročne obveznosti do financerjev se uvrščajo kratkoročno prejeta posojila in
posojila na podlagi izkazanih kratkoročnih vrednostnih papirjev, razen čekov, ki se štejejo kot
odbitna postavka pri denarnih sredstvih.
Občina na dan 31. 12. 2018 izkazuje za 2.400.000 EUR kratkoročnih obveznosti do
financerjev. V celoti gre za obveznosti, za tisti del posojil, ki zapadejo v plačilo v tekom
proračunskega leta 2019.

4.4.19 Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Na dan 31. 12. 2018 občina izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini
26.072 EUR. Izkazana vrednost se nanaša na vračilo 10 % vrednosti nakazanih sredstev
Evropski banki za obnovo in razvoj za financiranje projekta ELENA.

4.4.20 Neplačani prihodki
Med neplačanimi prihodki občina izkazuje prihodke, ki še niso bili poravnani, ob poravnavi
terjatev pa se priznajo ustrezni prihodki. Vrednost neplačanih prihodkov na dan 31. 12. 2018
občina izkazuje v višini 7.114.371 EUR.
Neplačani davčni prihodki na dan 31. 12. 2018 znašajo 960.919 EUR, neplačani nedavčni
prihodki znašajo 928.197 EUR in neplačani prejemki 5.225.255 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

4.4.21 Splošni sklad
V splošnem skladu občina izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na dan 31. 12. 2018 je
vrednost splošnega sklada v občini znašala 196.447.521 EUR in se je v primerjavi s
proračunskim letom 2017 povečal za 8 %.
Občina ima namensko oblikovani del splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena
sredstva, ki je na dan 31. 12. 2018 znašal 139.192.238 EUR in zajema neodpisano vrednost
omenjenih sredstev.
Splošni sklad za finančne naložbe je na dan 31. 12. 2018 znašal 9.593.842 EUR in vključuje
dolgoročne kapitalske naložbe, dolgoročno dana posojila in depozite.
Splošni sklad za sredstva, dana v upravljanje, ustreza terjatvam za sredstva, dana v
upravljanje, in na dan 31. 12. 2018 znaša 57.331.638 EUR.

4.4.19 Rezervni sklad
Občina je v proračunskem letu 2018 dodatno oblikovala rezervni sklad v višini 50.000 EUR in
je tako na dan 31. 12. 2018 znašal 293.261 EUR. Sredstva proračunske rezerve se
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Občina v
proračunskem letu 2018 ni imela omenjenih izdatkov tako, da se vrednost rezervnega sklada
tekom proračunskega leta 2018 ni zmanjšala.

4.4.20 Dolgoročne finančne obveznosti
Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi občina izkazuje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v
roku, daljšem od leta dni. V računovodskih izkazih jih občina pripozna kot obveznost, ko ob
upoštevanju datuma prejemkov oziroma koriščenja posojila za poravnavo poslovnih
obveznosti nastane obveznost po pogodbi ali drugem pravnem aktu. Zneske obračunanih
obresti občina izkaže kot neplačane odhodke, ob unovčenju pa si prizna ustrezen odhodek.
Vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti je na dan 31. 12. 2018 znašala 7.398.168 EUR,
vse do domačih poslovnih bank. V proračunskem letu 2018 se je občina dodatno dolgoročno
zadolžila v višini 215.637 EUR, in sicer v okviru zadolževanja občine v državnem proračunu.
Skupaj je občina v proračunskem letu 2018 odplačala za 1.878.738 EUR dolgoročnih
finančnih obveznosti.
Vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu 2019
znaša 2.400.000 EUR in je v bilanci stanja občine prikazana kot kratkoročna obveznost do
financerjev.
Tabela št. 14: Pregled dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2018 do finančnih
institucij in Ministrstva za finance (vključena tudi obveznost, ki zapade v letu 2019)

Naziv banke

Znesek odplačila glavnice v
proračunskem letu 2018 v EUR

Stanje dolga na dan
31. 12. 2018 v EUR

SKB Banka d.d.

837.191

6.862.032

Unicredit Bank d.d.

510.724

1.405.991

33.973

783.310

496.850

746.835
9.798.168

Ministrstvo za finance
Banka Koper d.d.
Skupaj

1.878.738

4.4.21 Druge dolgoročne obveznosti
Druge dolgoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2018 znašale 2.469.821 EUR, od tega so
vse dolgoročne obveznosti iz poslovanja. V primerjavi s proračunskim letom 2017 so se
povečale za 135 %. Razlog je pretežno v dejstvu, da občina zadržke od nedokončanih
gradbenih projektov priznava kot dolgoročne poslovne obveznosti. Slednje obveznosti na
dan 31. 12. 2018 znašajo 1.625.982 EUR (porast v primerjavi s proračunskim letom 2018 za
76 %).
Druge dolgoročne obveznosti zajemajo obveznosti za najemnino vrtca Pikapolonica v višini
60.103 EUR in obveznost do podjetja, kateremu se vlaganja v objekt poračunavajo z
najemom poslovnega prostora v lasti občine v višini 4.703 EUR. Vključujejo tudi obveznosti
iz naslova najemne pogodbe za najem avtomobila znašajo v višini 16.931 EUR.

V proračunskem letu 2018 je občina zavrnjene obveznosti iz naslova najemne pogodbe z
dobaviteljem Protekt d.o.o. knjižila med dolgoročne poslovne obveznosti. Vrednost
navedenih obveznosti na dan 31. 12. 2018 znaša 175.757 EUR. Obveznosti v višini 390.430
EUR se izkazujejo do podjetja Dolnov d.o.o. za OPPN Brod Drage in OPPN Mrzla dolina
zahod. Občina mora v roku 5-ih let komunalno opremiti navedena zemljišča, v nasprotnem
primeru pride do povračila denarnih sredstev podjetju Dolnov d.o.o. Obveznost do
Zdravstvenega doma Novo mesto iz naslova povračil vlaganj v izgradnjo parkirišča na dan
31. 12. 2018 znaša 156.805 EUR.
Vrednost drugih dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu 2019,
znaša 161.157 EUR in je v bilanci stanja prikazana kot kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev v višini 22.559 EUR ter kot kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta v višini 138.598 EUR.
Tabela št. 15: Pregled drugih dolgoročnih obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2018
Plačila v letu 2018

Naziv
Zadržki za nedokončane gradbene projekte

Stanje na dan 31. 12. 2018

7.594

1.625.982

0

378.586

41.264

255.840

Obveznost (zavrnjena) Protekt d.o.o.

0

175.757

Vrtec Pikapolonica - najemnina vrtec

41.801

99.666

5.358

23.360

16.126

20.833

112.143

2.580.024

Obveznosti
prispevka

iz

naslova

komunalnega

Povračilo stroškov Zdravstveni dom

TPV AVTO d.o.o. - poslovni najem
Novak Marija, Robert - poslovni najem
SKUPAJ

4.4.22 Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence
Znesek izkazan na kontih izvenbilančne evidence
na dan 31.12.2018
znaša
8.383.762 EUR in se nanaša na prejete garancije za pravilno in pravočasno izvedena dela
izvajalcev na področju investicij v višini 4.722.119 EUR. Prejete garancije so se v
proračunskem letu 2018 povečale za 1.267.396 EUR in zmanjšale za 1.419.013 EUR.
Kot izvenbilančno je občina v proračunskem letu 2018 prikazala tudi vrednost izvedbe
energetske sanacije zgradb in opreme javnih zavodov v okviru javno zasebnega partnerstva
v višini 3.086.019 EUR.

IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
4.1

Obrazložitev splošnega dela

4.2

Obrazložitev posebnega dela

4.3

Obrazložitev investicijskih odhodkov / povzetek načrta razvojnih
programov

4.4

Obrazložitev bilance stanja

4.5 Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema
EZR

4.5 POROČILO

O

UPRAVLJANJU

LIKVIDNOSTI

SISTEMA

ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
Poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa (v
nadaljevanju EZR) je pripravljeno v skladu z 12. členom Navodila o pripravi zaključnega
računa državnega proračuna in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS,
številka 12/01, 10/06, 08/07, 102/10).
EZR je poseben transakcijski račun občine preko katerega se evidentira denarni tok
proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju PU), vključen v sistem EZR. V sistem EZR so
vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov odprtih pri
Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev
sistema EZR je UJP odprl zakladniški podračun občine. Na podlagi zakona, ki ureja plačilne
storitve in sisteme imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.
V sistem EZR so vključeni naslednji PU:
- Vrtec Pedenjped Novo mesto,
- Anton Podbevšek Teater,
- Gasilsko-reševalni center Novo mesto,
- Dolenjske lekarne Novo mesto,
- Zavod Novo mesto,
- Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,
- Dolenjski muzej Novo mesto,
- Vrtec Ciciban Novo mesto,
- Osnovna šola Brusnice,
- Osnovna šola Otočec,
- Osnovna šola Bršljin,
- Osnovna šola Šmihel,
- Osnovna šola Stopiče,
- Osnovna šola Center,
- Osnovna šola Grm,
- Osnovna šola Dragotina Ketteja,
- Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto,
- Razvojno izobraževalni center Novo mesto,
- Posvetovalnica za učence in starše,
- Zdravstveni dom Novo mesto,
- Osnovna šola Drska,
- Krajevna skupnost Karteljevo,
- Krajevna skupnost Brusnice,
- Krajevna skupnost Gabrje,
- Krajevna skupnost Bučna vas,
- Krajevna skupnost Dolž,
- Krajevna skupnost Birčna vas,

- Krajevna skupnost Mali Slatnik,
- Krajevna skupnost Podgrad,
- Krajevna skupnost Prečna,
- Krajevna skupnost Bršljin Novo mesto,
- Krajevna skupnost Center Novo mesto,
- Krajevna skupnost Drska Novo mesto,
- Krajevna skupnost Gotna vas Novo mesto,
- Krajevna skupnost Kandija – Grm Novo mesto,
- Krajevna skupnost Ločna – Mačkovec Novo mesto,
- Krajevna skupnost Mestne njive Novo mesto,
- Krajevna skupnost Majde Šilc Novo mesto,
- Krajevna skupnost Regrča vas Novo mesto,
- Krajevna skupnost Šmihel Novo mesto,
- Krajevna skupnost Žabja vas,
- Krajevna skupnost Otočec,
- Krajevna skupnost Stopiče,
- Krajevna skupnost Uršna sela.
Denarna sredstva iz transakcijskih računov PU so se konec dneva zbrala na podračunu
EZR-ja. Iz slednjega so se zbrana sredstva preko noči nalagala v nočni depozit in se
naslednji dan zjutraj vračala na transakcijske račune PU. Obresti se niso pripisovale saj so
glede na trenutno stanje na trgu medbančnih depozitov obrestne mere negativne. Zaradi
vezave prostih denarnih sredstev preko noči v sistemu enotnega zakladniškega računa pa se
je občina izognila izdatkom zaradi negativnih medbančnih obrestnih mer.
Stanje denarnih sredstev na EZR občine je na dan 31. 12. 2018 znašalo 8.835 EUR, stanje
depozita pa je na dan 31. 12. 2018 znašalo 3.701.316 EUR.

UPRAVLJANJE SISTEMA ZAKLADNIŠKEGA PODRAČUNA EZR V PRORAČUNSKEM
LETU 2018

BILANCA STANJA ZAKLADNIŠEKEGA PODRAČUNA EZR OBČINE NA DAN 31.12.2018
Bilanca stanja EZR-ja občine na dan 31. 12. 2018 zajema podatke o stanju sredstev in
njihovih virov sredstev na dan 31. 12. 2018.
Aktivna stran bilance stanja izkazuje, da ima EZR občine na dan 31. 12. 2018 kratkoročni
depozit pri banki v višini 3.701.316 EUR. Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2018
znaša 8.835 EUR.
Pasivna stran bilance stanja izkazuje, da ima občina na dan 31. 12. 2018 kratkoročne
obveznosti do proračunskih uporabnikov iz naslova kratkoročnih depozitov v višini
3.710.151 EUR.
Tabela št. 1: Bilanca stanja zakladniškega podračuna EZR občine na dan 31. 12. 2018

Zap.št.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Konto
110
111
160
180
245
280
900

Naziv
Denarna sredstva
Kratkoročni depozit
Kratkoročne terjatev iz naslova obresti
Neplačani tekoči odhodki
AKTIVA SKUPAJ
Krat.obvez. do zakladniškega podračuna EZR
Neplačani prihodki
Splošni sklad za drugo
PASIVA SKUPAJ

Vrednost v EUR
8.835
3.701.316
0
0
3.710.151
3.710.151
0
0
3.710.151

Tabela št. 2: Stanje denarnih sredstev občine ter javnih zavodov in krajevnih skupnosti
občine, ki so del zakladniškega podračuna občine na dan 31. 12. 2018
Naziv podračuna
MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Stanje na dan 31. 12. 2018 v EUR
110.256

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

50.310

KS KARTELJEVO

14.140

ANTON PODBEVŠEK TEATER
GASILSKO-REŠEVALNI CENTER

806
115.172

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

34.965

ZAVOD NOVO MESTO

31.737

KNJIŽNICA MIRANA JARCA
DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO

104.719
52

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

55.983

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

89.689

OSNOVNA ŠOLA OTOČEC

62.548

OŠ BRŠLJIN

49.329

OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL

64.625

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

131.591

OSNOVNA ŠOLA CENTER

111.155

OSNOVNA ŠOLA GRM

157.881

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA

31.645

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

124.120

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER

367.389

POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

23.964
1.592.672

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

60.313

KS BRUSNICE

19.420

KS GABRJE

28.853

KS BUČNA VAS

4.953

KS DOLŽ

14.946

KS BIRČNA VAS

34.570

KS MALI SLATNIK

24.884

KS PODGRAD

19.697

KS PREČNA

11.678

KS BRŠLJIN NOVO MESTO

961

KS CENTER NOVO MESTO

46.509

KS DRSKA NOVO MESTO

13.720

KS GOTNA VAS NOVO MESTO

560

KS KANDIJA-GRM NOVO MESTO

4.425

KS LOČNA-MAČKOVEC NOVO MESTO

5.985

KS MESTNE NJIVE NOVO MESTO

19.470

KS MAJDE ŠILC NOVO MESTO

7.230

KS REGRČA VAS NOVO MESTO

21.837

KS ŠMIHEL NOVO MESTO

4.474

KS ŽABJA VAS

12.538

KS OTOČEC

587

KS STOPIČE

24.377

KS URŠNA SELA

3.418

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAKLADNIŠKEGA PODRAČUNA EZR OBČINE OD
01. 01. 2018 DO 31. 12. 2018
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov EZR-a je občina upoštevala načelo denarnega toka.
V proračunskem letu 2018 ni izkazovala prihodkov in odhodkov. Občina je prosta denarna
sredstva nalagala v nočni depozit, vendar iz tega naslova ni ustvarila prihodkov, ravno tako
ni ustvarila odhodkov iz naslova plačanih obresti.
Tabela št. 3: Izkaz prihodkov in odhodkov zakladniškega podračuna EZR občine od 01. 01.
2018 do 31. 12. 2018
Konto
40
71

Naziv

Vrednost v EUR

Tekoči odhodki
Nedavčni prihodki
Presežek odhodkov nad prihodki proračunskega leta 2018

0
0
0

Tabela št. 4: Prenos presežka upravljanja na dan 31.12.2018
Zap.št.
1.
2.

Naziv
Stanje denarnih sredstev na zakladniškem podračunu na
dan 31. 12. 2018
Promet v dobro na zakladniškem podračunu na dan 31. 12.
2018
Presežek upravljanja za proračunsko leto 2018

Vrednost v EUR
3.710.151
-3.710.151
0

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO
2018

Novo mesto, marec 2019

V. KRAJEVNE SKUPNOSTI letna poročila

2

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Birčna vas v obdobju 01.01.2018 do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja, prejetih donacij in
sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 70.936,22 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda,
komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih odhodkov ter investicijskih
odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 39.779,25 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša 31.156,97 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 34.569,84 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40
4020

Realizacija:
2017
4

Realizacija:
2018
4

36.609

39.779

TEKOČI ODHODKI

9.224

13.273

8.132

8.541

4022

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

129

333

4025

Tekoče vzdrževanje

0

622

4029

Drugi operativni odhodki

889

3.777

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

27.386

26.507

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

0

4204

Rekonstrukcije in adaptacije

0

9.150

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

27.386

7.593

0

9.764

42050001 Vzdrževanje-sredstva telekomunikacij

0

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

65.777

70.936

71

NEDAVČNI PRIHODKI

0

0

7102

Prihodki od obresti

0

0

7141

Drugi nedavčni prihodki

0

0

73

PREJETE DONACIJE

0

0

0

0

0

0

70.936

7301

Prejete donacije in darila od domačih pravnih
oseb
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih
oseb

74

TRANSFERNI PRIHODKI

65.777

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

65.777

70.936

PRESEŽEK/IZGUBA

29.168

31.157

7300

Pripravila: Maja Ejup

Krajevna skupnost Birčna vas,
Datum: 12.1.2019
Zadeva: Poslovno poročilo o delu Krajevne skupnosti Birčna vas
1. Letni cilji
Cilji na področju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani
prihodkov kot na strani odhodkov. O porabi sredstev smo razpravljali in sprejemali odločitve
v okviru sveta KS, ob upoštevanju splošnih načel varčnega in gospodarnega upravljanja s
razpoložljivimi sredstvi, ki so opredeljena v zakonu o javnih financah. Spremljanje poslovanja
krajevne skupnosti se je vršilo skozi mesečna poročila, ki smo jih posredovali Mestni občini
Novo mesto in na koncu skozi zaključni račun krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Birčna vas si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
















Obnova lokalnih cest in javnih poti po krajevni skupnosti
Prijava na razpis MO o sofinanciranju projektov – Ureditev prostora za druženje
krajanov v centru Birčne vasi, preplastitev dela javne ceste na Vrhu pri Ljubnu,
preplastitev dela ceste v Stranski vasi
Nabava igral in zunanjih fitnes naprav v Birčni vasi
Ureditev prometne signalizacije – ogledala, prometni znaki
Ureditev avtobusnega postajališča v Birčni vasi – priprava projektov
Sodelovanje pri pripravi projektov za rekonstrukcijo dela ceste v Birčni vasi –od
železniškega podvoza do šole
Ureditev ekoloških otokov
Organizacija in izvedba čistilne akcije
Organizacija in izvedba tradicionalnega pohoda po vaseh krajevne skupnosti
Organizacija strokovne ekskurzije krajanov v Benečijo
Organizacija in izvedba kulturnih dogodkov v krajevni skupnosti
Izdaja lokalnega glasila »Šum sekvoj«
Sodelovanje pri urejanju portala KS pri MO
Sodelovanje z organizacijami in društvi v KS in pomoč pri njihovem delovanju
Sodelovanje z varnostnim sosvetom

2. Planirani prihodki
Krajevna skupnost pridobiva sredstva iz občinskega proračuna za redno delo KS, iz
krajevnega samoprispevka, ki so ga krajani plačevali od 2006 do 2010 ter iz sredstev vračil
izgradnje telekomunikacijskega omrežja.
3. Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Plan dela v letu 2018 je bil realiziran v okviru finančnih možnosti, ki jih je imela krajevna
skupnost. Poleg nekaterih načrtovanih smo uspeli realizirati tudi nekaj drugih nalog:
Zgoraj navedene zastavljene cilje smo izvedli, kolikor je bilo v naši moči, oziroma pristojnosti.
V postopku izdelave projektov je še avtobusno postajališče v Birčni vasi in rekonstrukcija
dela ceste v Birčni vasi –od železniškega podvoza do šole. To sta večja projekta, ki jih
vodijo pristojne službe na MO Novo mesto.
Velik poudarek smo tudi v letu 2018 namenili različnim družabnim prireditvam, ki jih vsako
leto organiziramo in izvedemo v krajevni skupnosti: kulturne prireditve, družabna srečanja ,
pohod po KS Birčna vas, vsakoletna čistilna akcija. Aktivno smo sodelovali s krajevnimi
organizacijami (Rdeči Križ, Združenje borcev za vrednote NOB, Društvo upokojencev) in
društvi (prostovoljnimi gasilskimi društvi, športnimi društvi), ki delujejo v naši krajevni
skupnosti. Vsem tem društvom smo namenili tudi finančno pomoč za njihovo delovanje v
dogovorjeni obliki.

.
Ocenjujemo, da smo sredstva, ki so nam bila na voljo porabili gospodarno in učinkovito. Svet
krajevne skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu
z začrtanim finančnim planom.
Predsednica sveta KS
Majda Meštrić

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Bršljin v obdobju 01.01.2018 do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja, prejetih donacij in sredstev, prejetih
iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 28.894,31 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 35.378,78 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
-6.484,47 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 960,93 EUR.

Konto

Opis

1

2

Realizacija:
2018
4

Realizacija:
2017
3

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

8.180

35.379

40

TEKOČI ODHODKI

3.688

5.486

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.023

2.334

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.251

1.489

4025

Tekoče vzdrževanje

1.412

1.661

4029

Drugi operativni odhodki

2

2

41

TEKOČI TRANSFERJI

250

250

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

250

250

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.243

29.643

4202

Nakup opreme

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

0

0

4.243

29643

26.356

28.894

NEDAVČNI PRIHODKI

4.156

0

7102

Prihodki od obresti

4.156

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

22.200

28.894

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

22.200

28.894

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

18.176

-6.485

Pripravila: Maja Ejup

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Brusnice v obdobju 01.01.2018
do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 118.812,68 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 152.642,42 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
33.829,74 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 19.420,14 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

Realizacija:
2017
3

Realizacija:
2018
4

124.744

152.642

TEKOČI ODHODKI

28.811

48.770

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

10.633

31.252

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

9.466

10.825

4025

Tekoče vzdrževanje

5.157

537

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

875

965

4029

Drugi operativni odhodki

2.680

3.193

41

TEKOČI TRANSFERJI

24.080

200

412000

Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam

24.080

200

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

71.853

103.672

4202

Nakup opreme

4.879

3.904

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

64.643

99.768

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

64.643

99.768

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

0

0

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0

0

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

143.817

118.813

71

NEDAVČNI PRIHODKI

126.488

101.829

7103

Prihodki od premoženja

1.430

810

71030404 Prihodki od drugih najemnin - uporaba mrliške vežice

715

455

71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobnine

715

355

7141

Drugi nedavčni prihodki

125.058

101.019

74

TRANSFERNI PRIHODKI

17.275

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

17.275

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

8.637

16.983
16.983
16.983

740101

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

8.638

0

19.073

- 33.829

PRESEŽEK/IZGUBA
Pripravila: Maja Ejup

KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE
Velike Brusnice 13
8321 Brusnice

Datum: 10.2.2019

IBAN (SI56 0128 5645 0832 214)
Davčna številka (47179554)
Kontakt (Anton Vovko, tel. 051-685-898

POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU
RAČUNU ZA LETO 2018 - KS Brusnice
Dolgoročni cilji, za katere se je prizadevala KS Brusnice v preteklem letu 2018 na
splošno so bili:
- zagotavljanje kvalitetnejših javnih storitev v KS ter izboljšanje kakovosti življenja ljudi na
vseh področjih,
- še okrepiti družabno življenje v naši KS (organizacija Praznika češenj ter sodelovanje pri
ostalih športnih in kulturnih prireditvah) ter sodelovanje z vsemi društvi in organizacijami v
naši KS, poudarek je bil na športnih in kulturno dejavnih društvih,
- na področju obrtniške dejavnosti so bila prizadevanja KS usmerjena na prizadevanje za čim
boljše sodelovanje z vsemi obrtniki iz naše KS.
Letni cilji, oziroma realizacija le-teh je bila povezana z številnimi težavami in problemi, a kljub
temu se lahko v letu 2018 pohvalimo z naslednjim, saj smo uspešno izpeljali nekatere večje
programe s pomočjo sofinanciranja MO Novo mesto:
-

ureditev javnih poti – asfaltirali smo še preostanek odseka na povezovalni cesti Velike
Brusnice – Dolenji Suhadol v dolžini 190 metrov,
dokončanje projekta SPREHAJALNA POT Ratež – Gumberk,
razširitev ceste na odseku Ratež – Sela pri Ratežu v dolžini 240 metrov,
prenova in dograditev otroških igral pri vrtcu OŠ Brusnice,
sanacija vdrtin na cesti Ratež-mimo gasilskega doma,
izdelava meteorne kanalizacije Sela pri Ratežu, pod kmetijo Medle, dn 310, dolžine 170
metrov,
ražširitev ceste ter asfaltiranje odseka Velike Brusnice – Križe, v dolžini 110 metrov,
urejanje javnih poti v KS, po neurjih, urejanje bankin ter meteornih prepustov,
vzdrževalna dela pri mrliški vežici, podjemna pogodba, stroški električne energije in
vode ter odvoz smeti in samo zavarovanje objekta,
pomoč pri organizaciji prireditev-donacija »PRAZNIK ČEŠENJ BRUSNICE« in
gasilska prireditev ter PDG Ratež_u pomagali pri nakupu novega vozila,
finančna pomoč vsem delujočim društvom (14) v naši KS Brusnice, posebno pa
organizacijam kot so Rdeči križ, upokojenci ter Društvo borcev, vinogradniki, Športno
-1-

-

društvo Ratež, Suhadol ter Brusnice, kolesarsko društvo Sandi Papež Podgorje pri izvedbi
državnega prvenstva. skupno smo pokrili tekoče stroške društvom, ki predstavljajo cca
24,850 evrov vseh prihodkov v naši KS,
odmera javnih poti po vaseh, vris ter odpis privat zemlje za rabo javne ceste ( Velike
Brusnice proti Banu, Sela pri Ratežu, Velike Brusnice),
redna dejavnost KS Brusnice zajema telefonijo tako tudi internet za PGD Brusnice kot
telefonsko naročnino, pisarniški material ter stroške računalniške opreme,
Sicer pa se je spremljanje poslovanja KS Brusnice izvajalo trimesečno s poročili, ki smo jih
dajali na vpogled MO NM in na koncu leta z zaključnim računom.

Kot povzetek k zaključnemu računu za leto 2018 lahko potrdimo smotrno porabo vseh sredstev
ter njihovo namensko rabo – izgradnja komunalne infrastrukture v KS Brusnice.

Pripravil:
Vovko Anton, (predsednik sveta v 2018)
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POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Bučna vas v obdobju 01.01.2018
do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 23.290,99 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 28.821,08 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
-5.530,09 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 4.952,51EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

TEKOČI ODHODKI

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4029

Drugi operativni odhodki

41

TEKOČI TRANSFERJI

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4202

Nakup drugega pohištva

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

73
74

PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ:

Pripravila: Maja Ejup

Realizacija:
2017
3
37.834

Realizacija:
2018
4

28.821

5.718
1.106
2.795
1.158
657
2
0

6.057

0
32.116
1.025
31.091
23.210

0

6.452
0
6.452
0
16.758
16.758
-14.624

2.475
2.342
625
613
2

0

22.764
0
22.764

23.291
6.929
0
6.929

500
15.862
15.862

-5.530

KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS
DOLENJE KAMENCE 30
8000 NOVO MESTO
Datum: 24.12.2018

Zadeva: POSLOVNO POROČILO O DELU KRAJEVNE SKUPNOSTI BUČNA VAS ZA LETO 2018

1. LETNI CILJI
Cilji na področju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje tako na
strani prihodkov, kot na strani odhodkov. Temeljito na načelih varčnega in
gospodarnega upravljanja z razpoložljivimi sredstvi, katera so opredeljena v zakonu o
javnih financah.
Spremljanje poslovanja Krajevne skupnosti se je vršilo skozi poročila ,ki smo jih
posredovali Mestni občini Novo mesto in na koncu skozi zaključni račun Krajevne
skupnosti Bučna vas, ki si je v letu 2018 zadala naslednje cilje:
-ureditev makadamskih poti
-preplastitev ceste z asfaltom v Kamenju
-javna razsvetljava na Hudem
-pločnik in javna razsvetljava z preplastitvijo ceste Kamence-Potočna vas-Muhaber
-projektna dokumentacija za javno razsvetljavo po ostalih ulicah Ks
- javna razsvetljava po ostalih ulicah Ks
2. PLANIRANI PRIHODKI
Krajevna skupnost pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, del sredstev pa
pridobi iz naslova najemnin za grobna mesta na pokopališčih Dolenje in Gorenje
Kamence.

3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV
Plan dela v letu 2018 ni bil v celoti realiziran.
Narejena je bila projektna dokumentacija za javno razsvetljavo.
Izmed treh ponudnikov smo izbrali najcenejšega izvajalca izdelave PD za JR.
Urejene so makadamske poti .Narejena je preplastitev cestišč v Gorenjem in
Dolenjem Kamenju. Tudi javna razsvetljava na Hudem je dograjena.
Na projektu pločnik in javna razsvetljava Kamence-Potočna vas-Muhaber so bile še
vedno težave pri lastnikih parcel kjer bi potekal pločnik, zato smo dela izvedli le delno
na Muhaberju, kjer je narejen delni pločnik in javna razsvetljava. Dograjena je bila

tudi delna javna razsvetljava Dolenje Kamence -Markljeva ulica in delno po Turkovi
ulici.
Ks daje velik poudarek tudi družabnim prireditvam, ki jih organizira v sodelovanju z
Turističnim društvom Bezgavec: smučarski izleti, kresovanje, pohodi, čistilna akcija,
kolesarski izleti, izleti z avtobusom v kraje z posebnimi znamenitosti, itd.
Sodelujemo tudi z ostalimi društvi , ki sodelujejo v naši Ks: PGD Kamence, RK.
Za področje reševanja romske problematike deluje tudi v Ks varnostni sosvet, ki
povezuje delo članov v Ks, predstavnikov policije, občine ,šole , CSD Novo mesto in
RCI, ki jo predstavlja Silvo Mesojedec.
Pri romskem vprašanju se stvari premikajo zelo počasi. Problemi s preglasno glasbo,
pirotehniko med prazniki in z streljanjem so še vedno prisotni in s tem je ogrožena
tudi varnost krajanov. V sodelovanju z MO Novo mesto in ostalih javnih služb bo
potrebno še naprej delati na tem vprašanju. Na Ks je bil letos prisoten tudi
predsednik države g. Borut Pahor, kateremu je bila romska problematika podrobno
predstavljena. Obljubil nam je pomoč, vendar bi skoraj rabili nekoga, ki bi se poklicno
ukvarjal samo s tem da bi stvari peljal naprej z polnim zagonom in opozarjal
vsakodnevno o situaciji.

Ocenjujemo, da smo sredstva ,ki so nam bila na voljo porabili gospodarno in
učinkovito.
Svet Ks je skrbel ,da so se proračunska sredstva porabila namensko in v skladu z
začrtanim planom.

Andrej Redek
Predsednik Ks Bučna vas

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Center v obdobju 01.01.2018 do
31.12.201
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 55.308,16 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 11.167,44 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
44.140,72 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 44.141,32 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

Realizacija:
2018
4

Realizacija:
2017
3
23.075

11.167

TEKOČI ODHODKI

6.068

6.157

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

1.868

3.739

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

254

321

4025

Tekoče vzdrževanje

2.217

1.343

4029

Drugi operativni odhodki

1.729

502

41

TEKOČI TRANSFERJI

0

0

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

0

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

17.007

5.010

0

0

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

17.007

5.010

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

67.248

55.308

71

NEDAVČNI PRIHODKI

0

0

7102

Prihodki od obresti

0

0

73

PREJETE DONACIJE

800

50

730

Prejete donacije

800

50

74

TRANSFERNI PRIHODKI

66.448

55.258

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

66.448

55.258

PRESEŽEK/PRIMANJKLAJ

44.173

44.141

Pripravila: Maja Ejup

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
Zadeva: Vsebinsko in poslovno poročilo o delu Krajevne skupnosti
Center Novo mesto za leto 2018

1. Pregled aktivnosti v letu 2018
-

Večji (tako vsebinski kot finančni) projekti so bili v letu 2018 vezani
na Program krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto. V okviru
teh smo izvedli naslednje projekte:
o Ureditev zelenice med Jerebovo ulico in Ulico talcev
o Postavitev pitnika v Parku EU
o Ureditev piknik prostora v Parku EU
o Dokončanje ureditve Skritega parka na Rozmanovi ulici 10.

-

Člani sveta KS Center smo se v letu 2018 srečali na 3. rednih sejah,
veliko aktualnih problemov pa zaradi vsakodnevnih obveznosti članov
sveta rešujemo sproti preko elektronske pošte, preko
korespondenčnih sej in izrednih sej, ki so se pogosto nanašale na
aktivnosti in dogodke, povezane s prenovo mestnega jedra in
prometnimi zadevami. Prav slednje (prometne zadeve) so pogosto
predmet razprav, veliko zadev je nerešenih, s strani krajanov pa
dobivamo veliko pripomb in pobud. Na drugi strani je s strani Mestne
občine Novo mesto odziv pri reševanju te problematike zelo slab.

-

V mesecu januarju smo organizirali ogled predstave Trojno življenje
Antigone v gledališču APT.

-

V sodelovanju z Mestno občino Novo mesto smo kupili lesen gol ob
igrišču v Parku EU.

-

Na našo pobudo je Komunala Novo mesto ogradili še nekaj dodatnih
mest za komunalne odpadke.

-

Skupaj s Krajevno skupnostjo Mestne njive in OŠ Center smo obnovili
igrala na igrišču te šole.

-

Konec aprila smo organizirali otvoritev Skritega parka, ki se ga je
udeležilo preko 50 krajanov in drugih prebivalcev mesta.

-

V mesecu maju smo se udeležili Iger krajevnih skupnosti Mestne
občine Novo mesto.

-

V septembru smo organizirali tradicionalni piknik Krajevne skupnosti
Center.

-

Oktobra smo izdali glasilo Krajevne skupnosti Center, pri katerem so
sodelovali številni sokrajani in drugi.

-

Jeseni smo posredovali pri sanacije poškodovane ograje na igrišču v
Parku EU, ki je bila posledica vandalizma. Zaradi dolgotrajnih
postopov s policijo in zavarovalnico je bila ograja sanirana šele v
januarju.

-

V novembru smo se udeležili otvoritev stopnišča, ko povezuje
Župančičeva sprehajališče in Breg, ki je bilo obnovljeno na pobudo
Sveta KS Center.

-

Organizirali smo tradicionalno izdelavo okrasja (adventnih venčkov)
in izvedli okrasitev mestnega jedra v sodelovanju s Kmetijsko šolo
Grm.

-

Udeležili smo se tradicionalnega prednovoletnega srečanje
upokojencev iz Krajevnih skupnosti Center in Mestne njive v
organizaciji Rdečega Križa ter sofinancirali pogostitev.

V letu 2019 bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki so tradicionalnega značaja
(piknik, okraševanje ulic, udeležba na olimpijadi… ) ter aktivnostmi kulturno
družabnega značaja, ko skupaj s krajani obiščemo kulturno umetniške
prireditve. Izvedli bomo nekaj novih investicij, sofinanciranih v okviru
Programov krajevnih skupnosti MONM in preko argumentiranem razprave
skušali vplivati k vzpostavitvi prometnega režima v krajevni skupnosti, ki bo
prednostno namenjen krajanom in pešcem ter bo zagotavljal nemoteno
delovanje poslovnih dejavnosti.

Osrednja področja našega delovanja ostajajo:
-

kakovost življenja krajanov v širšem smislu,
promet in javni promet,
zdravo in varno življenje,
razvoj družabnosti,
ureditev Glavnega trga,
Sodelovanju pri razvoju Celostne prometne strategije in
Uspešna prijava projekta med programe krajevnih skupnosti.

2. Planirani prihodki
Krajevna skupnost se financira iz sredstev občinskega proračuna.

3. Ocena uspeha pri doseganju ciljev
V KS Center smo z realizacijo zastavljenih ciljev delno zadovoljni. Veseli nas
dejstvo, da smo v preteklem letu k aktivnem sodelovanju uspeli pritegniti
nove krajane s katerimi skupaj izvajamo določene projekte. Tudi v
sodelovanju z njimi smo za prihodnje leto prijavili nekatere večje projekte v
Programe krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto.
Prizadevali si bomo za ureditev prostorov za potrebe delovanja Sveta
krajevne skupnosti Center.
K slabši oceni uspešnost pomembno vpliva slabo sodelovanje in odzivnost
oziroma popolna neodzivnost MONM na področju prometa. Odzivov s
strani predstavnika tega oddelka praktično in tako je onemogočeno
posredovanje pri reševanju težav krajanov na področju prometa!
Matija Škof,
Predsednik
Sveta KS Center Novo mesto
Novo mesto, 21. januar 2019

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST DOLŽ v obdobju 01.01.2018 do
31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 26.634,63 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 13.663,91 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
12.970,72 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 14.945,66 EUR.
Realizacija:
Realizacija:
Konto
Opis
2017
2018
1
2
4
4

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

49.172

13.664

40

TEKOČI ODHODKI

5.401

4020

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

14.389
11.577

4022
4025

Tekoče vzdrževanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4029

Drugi operativni odhodki

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4202

Nakup pisarniškega pohištva

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja, grobnine

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

73

PREJETE DONACIJE

7300
7301

Prejete donacije in darila od domačih pravnih
oseb
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih
oseb

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
Pripravila: Maja Ejup

2.092
477
240
3
34.783
0
0
4.500
30.283
46.028
1.930
0
1.730
0
200
10.899
10.899
0
33.199
33.199
-3.144

3.021
2.378
0
0
2

8.263
0
0
8.263
0

26.635
1.531
0
1.531
0
0

0
0
0

25.104
25.104

12.971

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Drska v obdobju 01.01.2018 do
31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 21.708,39 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 12.466,26 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
9.242,13 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 13.719,91 EUR.

Konto

Opis

1

2

Realizacija:
2017
4

Realizacija:
2018
3

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

28.334

12.466

40

TEKOČI ODHODKI

12.752

10.710

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

5.636

5.791

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

350

225

4025

Tekoče vzdrževanje

4.669

3.172

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

2.094

1.170

4029

Drugi operativni odhodki

3

353

41

TEKOČI TRANSFERJI

1.500

1.500

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

1.500

1.500

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

14.082

256

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

0

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

14.082

256

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

23.723

21.708

71

NEDAVČNI PRIHODKI

316

120

7102

Prihodki od obresti

0

0

7103

Prihodki od premoženja

240

120

7141

Drugi nedavčni prihodki

76

0

73

PREJETE DONACIJE

871

250

730

Prejete donacije

871

250

74

TRANSFERNI PRIHODKI

22.535

21.338

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
Pripravila: Maja Ejup

22.535

21.338

-4.611

9.242

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Gabrje v obdobju 01.01.2018 do
31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 36.215,69 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 8.817,98 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
27.397,71 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 28.852,53 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

TEKOČI ODHODKI

4020

Realizacija:
2018
3
31.589

Realizacija:
2018
4
8.818

10.314

5.482

Pisarniški in splošni material in storitve

4.215

1.115

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

5.866

4.133

4025

Tekoče vzdrževanje

229

229

4029

Drugi operativni odhodki

5

5

41

TEKOČI TRANSFERJI

0

0

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

0

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

21.275

3.336

4202

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

0

2.694

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

21.275

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

25.478

36.216

71

NEDAVČNI PRIHODKI

3.370

18.355

7102

Prihodki od obresti

0

0

7103

Prihodki od premoženja

3.370

3.385

7141

Drugi nedavčni prihodki

13

14.970

73

PREJETE DONACIJE

500

0

7300

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

500

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

21.608

17.861

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

21.608

17.861

PRESEŽEK/IZGUBA

-6.111

27.398

7401

Pripravila: Maja Ejup

642

POROČILO DELOVANJA KS GABRJE V LETU 2018

Gabrje, Gomile 10, SI - 8321 Brusnice
Mob: 031 799 704
e-pošta:ks.gabrje@novomesto.si

Decembra meseca 2018 smo organizirali postavitev novoletnega drevesca in božične razsvetljave v
središču vasi, katero smo konec januarja 2019 odstranili. Februarja in marca so se predstavniki sveta
udeleževali vseh občnih zborov lokalnih in regionalnih društev ( PGD Gabrje, DU Gabrje, LD Trdinov
vrh, Rdeči križ - okrajna enota Gabrje, Vinogradniško društvo Janez Trdina). Na teh občnih zborih smo
od društev izvedeli kakšni so njihovi cilji, na kakšen način so sodelovali s svetom KS Gabrja in na
kakšen način si želijo nadaljnega sodelovanja. Svet je ugotovil, da so območna društva v dobrem
stanju obenem pa jim ponudil več sodelovanja v tekočem letu.
Aprila smo s sodelovanjem PGD Gabrje organizirali še tradicionalno kresovanje pri kulturnem domu.
Pripravili smo material za kres, postavili mlaj in kres. Prostovolnje prispevke, ki so bili zbrani na ta
večer smo prepustili PGD.
Nadaljevali z urejanjem večnamenskega prostora pri kulturnem domu v Gabrju. Zamenjali smo vsa
okna in glavna vhodna vrata. Zamenjali smo tudi okna na stari osnovni šoli, prebelili del prostorov,
uredili kurilne prostore in kopalnico. S PGD Gabrje smo do konca postavili skladišče za orodje ob
gasilskem domu. Oktobra smo pričeli z utjevanjem in asfaltiranjem 3 občinskih poti: Sadeže, Kavce,
Grček. Nakupili smo traktor s koso. Pozdravne kozolčke pa izdelane ravnokar postavljamo. Izgradnja
eko otokov smo prestavili v naslednje leto.
Konec oktobra smo organizirali delovno akcijo na kateri smo s pomočjo krajanov očistili pločnik,
parkirišče pri cerkvi in širšo okolico.
Leto smo zaključili z organizacijo dedka Mraza in postavitvijo božične jelke in novoletne osvetlitve.
Preko celega leta smo s pomočjo društev skrbeli za dve nepremičnini v lasti MO Novo mesto: Kulturni
dom Gabrje in stara osnovna šola, dve igrišči in mrliško vežico. Prostore smo preko zime ogrevali,
čistili preko celega leta, zamenjali inventar... Igrišči smo vzdrževali s pomočjo športnikov.
Svet krajevne skupnosti se je sestajal vsakomesečno preko celega leta izvzevši mesec avgust. Na sejah
smo pregledali finančno stanje KS, dela, ki so bila opravljena v preteklem mesecu in dela, ki nas še
čakajo tekoči in naslednji mesec ter obravnavali razne pritožbe, pohvale in kritike občanov.
V prihodnjem letu načrtujemo:
- ureditev, asfaltiranje 1 poti v KS v sodelovanju z MO NM in krajani
- ureditev kuhinje v Kulturnem domu in izolacija dvorane

-ureditev središča vasi in prostorov za gasilsko društvo PGD Gabrje
- ureditev eko otokov
- sanacija zidu okoli pokopališča

Z vsem spoštovanjem Vaš svet KS Gabrje.
Predsednik sveta Rok Mežnar.

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Gotna vas v obdobju 01.01.2018
do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 12.693,06 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 12.663,32 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
29,74 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 559,89 EUR.
Konto

Opis

1

2

Realizacija:
2018
4

Realizacija:
2017
3

13.052

12.663

TEKOČI ODHODKI

3.721

5.259

1.001

2.304

4022

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

171

520

4023

Prevozni stroški in storitve

0

0

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40
4020

4025

Tekoče vzdrževanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4029

Drugi operativni odhodki

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

927

781

1.499

1.408

122

2

9.331

7.404

0

0

9.331

7.404

12.913

12.693

220

0

0

0

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

220

0

7141

Drugi nedavčni prihodki

0

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

6.347

12.693

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

6.347

12.693

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

-139

30

Pripravila: Maja Ejup

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Kandija-Grm v obdobju
01.01.2018 do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 25.734,26 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 24.003,59 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
1.730,67 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 4.424,92 EUR.

Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

TEKOČI ODHODKI

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

41

TEKOČI TRANSFERJI

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

73

PREJETE DONACIJE

7300

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

PRESEŽEK/PRIMANJLJAJ

Pripravila: Maja Ejup

Realizacija:
2017
4
15.509
7.550
3.143
1.671
2.734
2
0
0
7.959
7.959
18.924
180
0
180
0
0
18.744
18.744
3.415

Realizacija:
2018
4
24.004
11.787
6.013
152
5.621
1

0
0

12.216
12.216

25.734
0
0
0

1.170
1.170

24.564
24.564

1.730

Krajevna skupnost Kandija
Sm retnikova u lica 15
8000 Novo mesto

-

Grm

Datum: 20.1.201.9

Zadeva: Poslovno poroiilo o delu KS Kandija Grm v letu 2018

Po

zakljuiku leta in za pripravo poslovnega poroiila za leto 2018 vam posredujemo podatke o delu v

na5i krajevni skupnosti.
1. Obrazloiitev doseikov in teiave pri poslovanju v 2018:

Svet KS Kandija Grm.je v letu 2018 deloval s ciljem, da se v najvedji moini meri realizira program

sprejetih nalog za minulo leto.

naii obiani, saj smo jim tako izboljlali nekatere iivljenjske
pogoje, poskrbeli smo za boljSo varnost v KS, pokazali smo naSo skrb in odgovornost za okolico,
podprli smo delovanje posameznih organizacij in druStev, pobude obianov smo posredovali na
ustrezne sluibe MO in drugim poslovnim subjektom.
Z vsem doseienim so najbolj zadovol.ini

Kot teiavo lahko zapiSemo omejen vir financiranja, ki je praviloma vezan le na sredstva MO Nm.
Donacije s strani podjetij so namrei vse bolj redke in zmanjiane.

2. Poroiilo o doseienih ciljih in rezultatih:

V letu

2018 je v okviru danih sredstev bilo realizirano:

1. Sanirali smo stopnice po celotni KS in postavili ograje kjerje 5e ni bilo.
2. Po pogodbi z MO NM smo plaievali meseino koSnjo in tilEenje otroSkih in Sportnih
naii

3.
4.

5

6.
7.
8.

igriid po

KS.

Opravljeno je bili strokovno vzdrievanje - obrezovanje dreves v naselju.
Obnovili smo polkodovane oglasne table v KS.

opravili smo mizarsko vzdrievalna dela v prostorih Ks in postavili del lesene ograje

na

otro!kem igri5tu.

Sodelovali smo v iistilni akciji 2018.
Bili smo soorganizatorji Sportne prireditve "Kolesarska dirka okoli Grma,,.
Dvorana KS.ie na razpolago za delo in sreievanje KO RK, KOZB, gobarskega druitva, Kluba AA,
skupini oblanov za obtasna rekreativna in druiabna sreianja.
Pomagali smo pri izvajan,iu programov pGD Smlhel, KO RK, KO ZB NOB.
10. Predstavniki KS so sodelovali na sredanju starostnikov, krvodajalcev in obiskih na domu pri
jubila ntih.

9.

Krajevna skupnost Kandija Grm se je v 2018 financirala iz sredstev prejetih iz obdinskega proraduna
MO Novo mesto in donacije podjetja Revoz.

lz razpoloiljivih sredstev smo tekoae plaiali vse prejete raiune za elektriko, telefon, kurjavo

in

storitve ostalim izva.jalcem po predloienih ratunih.
Zastavljeni program del za 2018 smo tako
razpoloiljivim finaninim sredstvom.

v celoti realizirali, saj smo njegov obseg prilaga.jali

Finandni pregled vseh opravljenih transakcij je razviden iz izpiskov UJP Novo mesto, ki smo jih redno
dostavljali Finantni sluibi MO Novo mesto.

V

KS Kandija Grm ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in uainkovito, predvsem pa
strogo namensko. Svet krajevne skupnosti je skrbel, da so se prejeta proraiunska sredstva porabljala
le v viSini in za namen, ki smo ga dogovorili s programom dela za leto 2018.

S

spo5tovanjem,
Predsednik sveta

KS

Kandija Grm

sreirf\,o
'/Dul,"o

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Karteljevo v obdobju 01.01.2018
do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 10.046,44 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 4.734,86 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
5.311,58 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 14.139,81 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

TEKOČI ODHODKI

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4021
4022

Drobno orodje in naprave
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4029

Drugi operativni odhodki

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4202

Nakup opreme

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

73

PREJETE DONACIJE

7301

Prejete donacije in darila od domačih pravnih
oseb
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih
oseb

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

7300

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Pripravila: Maja Ejup

Realizacija:
2017
3
13.248
5.613
2.276
158
2.684
0
491
5
7.635
0
7.635
0
19.974
3.144
0
3.144
3.000

Realizacija:
2018
4
4.735
4.735
1.646
0
2.592
0
493
4

0
0
0
0

10.046
737
0
737

0

3.000

0

0
13.830
13.830
6.726

0

9.309
9.309

5.311

Mestna obdina Novo mesto
Krajevna sku pnost Karteljevo
Dolenje Karteljevo 29
8000 Novo mesto
Datum: 16.01.2019

Zadeva: Poslovno porodilo o detu Krajevne skupnosti Karteljevo v letu 2018 in plan del
v letu 2019

'1. Letni cilji
1.1.

Cilji na podrodju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani
prihodkov kot na strani odhodkov. Temeljijo na nadelih vardnega i; gospodarnega
upravljanja z razpololljivimi sredstvi, katera so opredeljena v zakonu o javnih financah.
Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vr5ilo skozi meseena por'odila, ki smo jih
posredovali Mestni ob6ini Novo mesto in na koncu skozi zakljudni radun Krajevne skupnosti
Karteljevo.
1.3.

V letu 2018 je Svet sprejel naslednje programske cilje:

2.

vzdrievalna dela v okolju z ureditvijo vodotokov
vzdrievalna dela na cestni infrastrukturi
ureditev manjkajodih EKO otokov
ureditev pokopali56a - zasBditev in ograla
postavitev manjkajodih oglasnih vitrin
nakup opreme za prostore KS in prostore mladih
odkup zemlji5da - cesta
skupaj z MO NM in Komunalo Novo mesto nadaljevati z aktivnostmi pri pripravi in
zagonu projekta za vodovod, cesto, kanalizacijo, distilno napravo in vodo hram.

Realizacija ciljev

V letu 2018 so bila v Krajevni skupnosti Karteljevo opravljena naslednja dela:

3.

manj5a vzdrZevalna dela na cestni infrastrukturi
manjsa ostala vzdrlevalna dela v okolju z ureditvijo vodotokov
skupaj z MO NM in Komunalo Novo mesto smo nadaljevali z aktivnostmi pri pripravi
in zagonu projekta za vodovod, cesto, kanalizacijo, distilno napravo in vodo hram.

Prihodki

3.1. Realizirani prihodki v letu 20'lB v visini

-

'19.874,67 EUR in sicer:

sredstva na TRR iz leta 2017 v viiini 9.410,31 EUR
prejeta sredstva iz proraduna za tekode delo KS v visini g.727,36 EUR
prihodki od obresti 00,00 EUR
najemnina od grobov 577,00 EUR
prihodki-uporaba hi5e slovesa 160,00 EUR
Drugi nedavdni prihodki 00,00 EUR
Prejete donacije 00,00 EUR

-

Prejeta sredstva za investicije obdanov 00,00 EUR

3.2

V sredstvih za tekode delovanje so tudi sredstva, ki sta se
tajnica sveta odpovedala in se nakazujejo na ra6un KS.

4.

Odhodki

jih predsednik in

4.1. Tekodi odhodki v viSini 4.794,86 EUR in sicer:
- za energijo in komunalne storitve
- za druge operativne odhodke
- za pisarniSki, splo5ni material in storitve

- za najemnine- pokopalis6e, telovadnice

4.2. Investicijski odhodki v visini 00,00 EUR in sicer:

4.3. stanje na transakcijskem radunu na dan 31.12.2019 14.139.g1

5.

EUR.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Plan del v letu 2018 je bil delno realiziran v skradu z moznostmi.

Ocenjujemo, da smo porabljena sredstva, porabili gospodarno in udinkovito. Svet krajevne
'uporabila
skupnosti je skrbel, da so se prora6unska sredsiva
namensko in v skladu z
zadrtanim finan6nim planom.

6.

i.

Plan del v letu 2019
vzdrlevalna dela v okolju z ureditvijo vodotokov
vzdrZevalna dela na cestni infrastruktur,
ureditev manjkajodih EKO otokov
ureditev pokopali5da - zasaditev in ograja
postavitev manjkajodih oglasnih vitrin
nakup opreme za prostore KS in prostore mladih
odkup zemlji5da - cesta
skupaj z MO NM in Komunalo Novo mesto nadaljevati z aktivnostmi pri pripravi in
zagonu projekta za vodovod, cesto, kanalizacijo, distilno napravo in vodo hram

Predsednik

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Ločna Mačkovec v obdobju
01.01.2018 do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 14.961,17 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 13.025,60 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
1.935,57 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 5.984,69 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

TEKOČI ODHODKI

4020
4022

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

7141

Drugi nedavčni prihodki

73
7300

PREJETE DONACIJE
Prejete donacije in darila od domačih pravnih
oseb

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
Pripravila: Maja Ejup

Realizacija:
2017
3
14.148
13.951
6.114
2.944
4.615
278
197
0
197
13.648
3.287
0
3.287
0
3.300
3.300
7.061
7.061
-500

Realizacija:
2018
4
13.026
9.998
3.154
3.217
3.584
43

3.028
0
3.028

14.961
2.550
0
2.550
0
0
0

12.411
12.411

1.935

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Majde Šilc v obdobju 01.01.2018
do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 18.621,67 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 11.892,59 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
6.729,08 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 7.229,59 EUR.

Konto

Opis

1

2

Realizacija:
2018
4

Realizacija:
2017
3

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

15.159

11.893

40

TEKOČI ODHODKI

6.286

7.897

4020

1.688

4.346

4022

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

197

941

4025

Tekoče vzdrževanje

3.828

2.608

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

570

0

4029

Drugi operativni odhodki

3

3

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.873

3.996

4202

Nakup opreme

1.269

0

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

0

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

74
7401

7.604

3996

20.128

18.622

100

0

0

0

100

0

TRANSFERNI PRIHODKI

20.028

18.622

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

20.028

18.622

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

4.969

6.729

Pripravila: Maja Ejup

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Mali Slatnik v obdobju
01.01.2018 do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 20.049,36 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 26.081,97 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
5.276,80 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 24.883,95 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40
4020

Realizacija:
2017
3

Realizacija:
2018
4

12.689

26.082

TEKOČI ODHODKI

6.955

12.047

Pisarniški in splošni material in storitve

2.186

6.010

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

3.872

3.834

4025

Tekoče vzdrževanje

910

2.195

4029

Drugi operativni odhodki

5

5

41

TEKOČI TRANSFERJI

0

0

0

0

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.734

14.035

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

2.696

0

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

3.038

600

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

0

13.435

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

17.966

20.049

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7.214

6.740

7102

Prihodki od obresti

7.214

0

7103

Prihodki od premoženja

0

6.740

7141

Drugi nedavčni prihodki

0

0

73

PREJETE DONACIJE

0

0

7300

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

0

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

10.752

13.309

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

10.752

13.309

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

5.277

Pripravila: Maja Ejup

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Mestne njive v obdobju
01.01.2018 do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 25.749,45 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 6.573,25 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
19.176,20 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 19.470,32 EUR.
Konto

Opis

1

2

Realizacija:
2018
4

Realizacija:
2017
3

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

6.107

6.573

40

TEKOČI ODHODKI

1.449

1.936

4020

455

906

4022

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

20

142

4025

Tekoče vzdrževanje

594

505

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

300

300

4029

Drugi operativni odhodki

80

83

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.659

4.637

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

0

0

4.659

4.637

21.462

25.749

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

0

0

7102

Prihodki od obresti

0

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

21.462

25.749

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

21.462

25.749

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

15.355

19.176

Pripravila: Maja Ejup

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST OTOČEC v obdobju 01.01.2018
do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 40.250,85 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 44.048,51 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
-3.797,66 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 586,55 EUR.
Realizacija:
Realizacija:
Konto
Opis
2018
2017
1
2
4
4

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

51.658

44.049

40

TEKOČI ODHODKI

14.310

4020
4022

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

15.373
6.921

4.392

4025

Tekoče vzdrževanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4029

Drugi operativni odhodki

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4202

Nakup opreme za tiskanje

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

4.975
1.562
200
1.715
36.285
276
1.475
0
15.442
39.856

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714
73

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE

7301

Prejete donacije in darila od domačih pravnih
oseb
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih
oseb

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

7300

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
Pripravila: Maja Ejup

6.564

2.128
600
6

29.738
0
29.738
0
350

40.251

19.788
0
19.788
0
390
1.075

20.758

1.075

500

0

0

18.993
18993

18.993

-11.802

-3.798

0
20.758
0
0

500

18.993

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Podgrad v obdobju 01.01.2018
do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 201 znašajo 26.971,58 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 30.493,61 EUR.
3. Rezultat:
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša 3.522,03 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 19.696,99 EUR.

Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40
4020

Realizacija:
2017
3

Realizacija:
2018
4

11.459

30.494

TEKOČI ODHODKI

8.889

5.987

3.718

2.378

4022

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4.167

3.592

4025

Tekoče vzdrževanje

0

0

4026

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

4029

Drugi operativni odhodki

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

7141

Drugi nedavčni prihodki

0

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

8.669

21.849

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

8.669

21.849

1.270

3.522

PRESEŽEK/IZGUBA

Pripravila: Maja Ejup

1.000

0

4

18

2.570

24.570

96

0

2.474

24.570

12.729

26.972

4.060

5.122

0

0

4.060

5.122

KS PODGRAD
Podgrad 38
8000 NOVO MESTO

POSLOVNO POROČILO KS PODGRAD ZA LETO 2018
1. Napeljava vodovoda na pokopališči Jurna vas
2. Napeljava javne razsvetljave v naselju Koroška vas
3. Izdelava projekta za gradnjo Poslovilne vežice na pokopališču
Veliki Cerovec
4. S strokovnimi službami MO se je izvedlo merjenje prometa v
Koroški vasi
5. Dokončal in uredil se je pločnik, stopnice in ograja za dostop
do pokopališča v Podgradu
6. Sodelovanje z organizacijami in društvi na območju KS
7. Nadaljujejo se aktivnosti na realizaciji mehkih projektov v KS
iz sredstev EU

Podgrad,23.01.2019
Predsednik sveta KS
Marjan ERPE

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Prečna v obdobju 01.01.2018 do
31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 42.829,84 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 33.512,09 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
9.317,75 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 11.678,48 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40
4020

Realizacija:
2017
3

Realizacija:
2018
4

88.959

33.512

TEKOČI ODHODKI

7.239

16.105

2.722

9.757

4022

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

2.210

1.950

4025

Tekoče vzdrževanje

1.669

4.265

4029

Drugi operativni odhodki

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

73

639

134

81.720

17.407

367

0

0

0

81.353

17.407

105.663

42.830

375

195

0

0

375

195

PREJETE DONACIJE

0

7.000

7300

Prejete donacije in darila od domačih pravnih
oseb

0

7.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

105.288

35.635

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

105.288

35.635

PRESEŽEK/IZGUBA

16.704

9.318

Pripravila: Maja Ejup

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST REGRČA VAS v obdobju
01.01.2018 do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 27.106,43 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 11.573,83 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
15.532,60 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 21.836,55 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

TEKOČI ODHODKI

4020
4022

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4029

Drugi operativni odhodki

41

TEKOČI TRANSFERJI

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Pripravila: Maja Ejup

Realizacija:
2017
3
21.406
12.071
6.906
4.181
978
0
5
0
9.335
854
8.481
14.673
8.498
0
8.498
6.175
6.175
-6.733

Realizacija:
2018
4
11.574
10.954
6.125
3.719
1.055
50
4

300
320
0
320

27.106
7.628
0
7.628

19.479
19.479

15.532

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Stopiče v obdobju 01.01.2018 do
31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 38.538,28 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 17.741,90 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
20.796,38 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 24.376,66 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

TEKOČI ODHODKI

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4029

Drugi operativni odhodki

41

TEKOČI TRANSFERJI

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7141

Drugi nedavčni prihodki

73

PREJETE DONACIJE

7300

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

PRESEŽEK/PRORAČUN
Pripravila: Maja Ejup

Realizacija:
2017
3
29.794
13.441
3.187
7.029
866
2.351
8
0
0
16.353
160
4.790
11.403
30.271
11.248
0
11.103
145
404
340
340
18.683
18.683
477

Realizacija:
2018
4
17.742
11.029
2.814
6.540
418
1.248
8

0
0

6.713
0
2.873
3.841

38.538
18.643
0
10.091
145
8.408

3.202
3.202

16.693
16.693

20.796

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Šmihel v obdobju 01.01.2018 do
31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 16.166,06 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 16.371,85 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
-205,79 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 4.473,58 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

TEKOČI ODHODKI

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje

4029

Drugi operativni odhodki

41

TEKOČI TRANSFERJI

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

7141

Drugi nedavčni prihodki

73

PREJETE DONACIJE

7300

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

PRESEŽEK/IZGUBA

Pripravila: Maja Ejup

Realizacija:
2017
3
31.589
10.314
4.215
5.866
229
5
0
0
21.275
21.275
25.478
3.370
0
3.370
13
500
500
21.608
21.608
-6.111

Realizacija:
2018
4
16.372
6.877
5.171
400
1.304
2

0
0

9.495
9.495

16.166
400
0
400
0
100
100

15.666
15.666

-206

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Uršna sela v obdobju 01.01.2018
do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 43.252,70 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 44.732,53 EUR.
3. Rezultat:
Presežek/primanjkljaj prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša
- 1.479,83 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 3.417,82 EUR.
Konto

Opis

1

2

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

TEKOČI ODHODKI

4020
4022

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

4025

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4029

Drugi operativni odhodki

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI

7102

Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

74

TRANSFERNI PRIHODKI

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
Pripravila: Maja Ejup

Realizacija:
2017
3
38.417

Realizacija:
2018
4

44.733

8.709
2.642

8.178

4.056
541
399
1.071
29.708
0
5.835
24.233
42.139

3.495

4.320
0
4.320
37.819
37.819
3.722

2.685

0
0
1.999

36.554
0
1.339
35.215

43.253
4.360
0
4.360

38.893
38.893

-1.480

POJASNILO – POROČILO ZA KRAJEVNO SKUPNOST Žabja vas v obdobju 01.01.2018
do 31.12.2018
1. Prihodki:
Prihodki so sestavljeni iz tekočih nedavčnih prihodkov in sicer prihodkov od premoženja,
prejetih donacij in sredstev, prejetih iz proračuna lokalne skupnosti v letu 2018.
Skupaj prihodki v letu 2018 znašajo 39.000,26 EUR.
2. Odhodki:
Odhodki so sestavljeni iz tekočih odhodkov in sicer pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekočega vzdrževanja, drugih operativnih
odhodkov ter investicijskih odhodkov.
Skupaj odhodki v letu 2018 znašajo 26.724,99 EUR.
3. Rezultat:
Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov znaša 12.275,27 EUR.
4. Denarna sredstva na računih:
Stanje na računu na dan 31.12.2018 je znašalo 12.538,20 EUR.

Konto

Opis

1

2

Realizacija:
2017
3

Realizacija:
2018
4

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

TEKOČI ODHODKI

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

4025

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

4029

Drugi operativni odhodki

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

32.147

18.395

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

60.464

39.000

71

NEDAVČNI PRIHODKI

0

0

7102

Prihodki od obresti

0

0

73

PREJETE DONACIJE

0

2.000

73000

Prejete donacije od domačih pravnih oseb

0

2.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

60.464

37.000

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

60.464

37.000

24.511

12.275

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
Pripravila: Maja Ejup

35.953

26.725

3.806

8.330

862

8.330

547

0

1.098

2.280

1

2

32.147

18.395

