MESTNA OBČINA NOVO MESTO

ODLOK O PRORAČUNU
ZA LETO 2007

Novo mesto, april 2007

Na osnovi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDTB) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB 1) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na svoji ___ redni seji, dne _________ sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.

2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen
s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina
Podsk.

Naziv konta

PRETEKLO

REALIZACIJA

PREDLOG

Indeks

LETO

I.-III.2007

PRORAČUNA 2007

predl.pr./

Konto

real.pret.l.
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

37.794.141

6.432.043

33.596.000

88,9

25.885.961

5.878.273

27.703.378

107,0

22.141.236

5.024.620

22.971.707

103,8

16.273.283

4.544.033

17.016.237

104,6

703 Davki na premoženje

4.408.240

248.307

4.626.577

105,0

704 Domači davki na blago in storitve

1.459.713

232.280

1.328.893

91,0

3.744.725

853.653

4.731.671

126,4

939.964

244.647

721.965

76,8
82,7

TEKOČI PRIHODKI
(70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine

30.269

16.850

25.038

712 Denarne kazni

167.358

45.077

166.571

99,5

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

447.248

12.951

431.597

96,5

2.159.886

534.129

3.386.500

156,8

5.418.148

44.849

1.861.000

34,3

48.761

5.066

61.000

125,1

714 Drugi prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

5.369.387

39.783

1.800.000

33,5

12.519

0

12.520

100,0

12.520

100,0

12.519

731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI

6.477.513

508.921

4.019.102

62,0

6.441.299

491.026

3.869.102

60,1

36.214

17.896

150.000

414,2

36.885.678

6.554.884

35.609.635

96,5

6.716.666

1.582.073

6.039.663

89,9

1.815.480

468.686

1.691.273

93,2

295.125

79.448

256.816

87,0

4.410.458

1.004.192

3.957.825

89,7

170.859

29.746

123.508

72,3

10.241

41,4

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sred.proračuna
741 evr.unije
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki deelodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

24.745

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

12.285.586

2.706.297

11.612.136

94,5

907.345

200.716

700.691

77,2

1.397.509

412.501

1.182.827

84,6

627.768

25.575

610.066

97,2

9.352.964

2.067.505

9.118.552

97,5

16.215.199

1.765.513

16.118.690

99,4

16.215.199

1.765.513

16.118.690

99,4

1.668.226

501.000

1.839.146

110,2

414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki

5.431

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

1.662.795

501.000

1.839.146

110,6

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

908.463

-122.841

-2.013.635

-221,7

PRETEKLO

REALIZACIJA

PREDLOG

Indeks

LETO

I.-III.2007

PRORAČUNA 2007

predl.pr./

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina
Podsk.

Naziv konta

Konto

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

186.502

18.572

104.000

55,8

186.502

18.572

104.000

55,8

92.240

18.572

104.000

112,7

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

94.262

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (44)

134.627

0

112.320

83,4

134.627

0

112.320

83,4

112.320

83,4

-8.320

-16,0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev

134.627

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

51.875

18.572

PRETEKLO

REALIZACIJA

PREDLOG

Indeks

LETO

I.-III.2007

PRORAČUNA 2007

predl.pr./

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina
Podsk.

Naziv konta

Konto

real.pret.l.
VII. ZADOLŽEVANJE (50)

50 ZADOLŽEVANJE (500)

0

0

2.200.000

0

0

2.200.000

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
55 ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila dolga

2.200.000
267.194

44.511

178.045

66,6

267.194

44.511

178.045

66,6

267.194

44.511

178.045

66,6

693.144

-148.780

0

0,0

-267.194

-44.511

2.021.955

-756,7

-908.463

-174.719

2.013.635

-221,7

291.970

925.349

925.349

316,9

291.970

925.349

925.349

316,9

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

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine oziroma na
oglasni deski občine.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v
posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa (proračunskega področja).
O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno: ob pripravi poročila o izvrševanju
proračuna v prvem polletju in ob koncu leta.

Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Novo mesto se lahko odpre nov konto, oziroma poveča obseg sredstev na kontu za
izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov
konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
5. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih vrednost se spremeni za več kot 20%
mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo
v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
6. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Župan lahko v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.

Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo
minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma
so sofinancirana s strani države.
7. člen
(vključevanje nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov v proračun)

Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov, opredeljenih z zakonom, tudi: prejemki iz državnega proračuna in drugih
virov za določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz
naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, požarna taksa, prihodki ožjih delov lokalne
skupnosti (prispevki občanov - samoprispevek), sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem
sektorju. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih
sredstev.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan
ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta

neposrednega

uporabnika in proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino se poveča
obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.

8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije

občine se oblikujejo v višini največ do

0,3 % zneska skupno doseženih letnih

prejemkov občinskega proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov (brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti).
Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, oziroma za namene, za katere se med letom izkaže, da
sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Župan je pooblaščen, da razporeja sredstva proračunske rezervacije.
O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v
zaključnem računu proračuna.
9. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva občine se oblikuje v višini največ do

0,5 % zneska skupno doseženih letnih prejemkov občinskega

proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov (brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti).
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 10% proračunske rezerve odloča župan Mestne občine
Novo mesto. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni odstotek, odloča občinski svet na predlog
župana.
O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu
proračuna.
10. člen
(enkratne dotacije)
Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni odobritvi
sredstev organizacijam, društvom ter pravnim in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku

ne sme presegati 834,59 EUR in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz
proračuna tekočega leta.

11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v
mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za
plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se
upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.

Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo
proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno
opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.

12. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in
za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in
načrtu razvojnih programov.
13. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ
do 20% vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
14. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna in posrednih proračunskih uporabnikov)
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ki se plačujejo po posameznih situacijah
je plačilni rok 60 dni.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti je plačilni rok 30 dni.
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen
plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku, razen če se
doseže nižjo ceno. Predčasno plačilo obveznosti je možno izjemoma ob primernem popustu.

Določbe tega člena veljajo tudi za posredne proračunske uporabnike.
15. člen
(določbe vezane na zakon, ki ureja javna naročila)

Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in
naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati interne predpise
za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki jih je izdal župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STAVRNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
16. člen
(upravljanje s premoženjem)

Župan je pooblaščen za sprejemanje posamičnih programov upravljanja in posamičnih programov prodaje nepremičnin,
vključenih v letni program prodaje nepremičnin, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje, razpolaganje in upravljanje
s stvarnim premoženjem občin.
17. člen
(odpis dolga)
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 208,65 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno
odpisati dolga.
O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.

18. člen
(poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske
uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2007, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna.
Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in
metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar
najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, predložiti občini, gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter
poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.

19. člen
(Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)

Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo
obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev. Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz
drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske uprave.
Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.
20. člen
(zadolževanje)
Župan je pooblaščen da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega
proračuna.

Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o kratkoročnem zadolževanju.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko dolgoročno zadolžujejo le s soglasjem občine. O
dajanju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(spremembe odloka)
Spremembe Odloka o proračunu se sprejemajo na enak način kot Odlok o proračunu.
22. člen
(roki za izdajo internih predpisov občine)
Župan Mestne občine Novo mesto izda navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2007 v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
23. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

24. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Novo mesto, april 2007
Alojzij Muhič, dipl.ekon.
ŽUPAN
Mestne občine Novo mesto

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2007
1. UVOD
Proračun Mestne občine Novo mesto je osnovni instrument, s katerim občina določi programe, pravice porabe in vse
javnofinančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Zakon o javnih financah opredeljuje proračun kot akt
države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki oziroma drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma
občine v enem letu.
Da lahko občina izvaja naloge in funkcije, ki so potrebne za učinkovito zadovoljitev javnih potreb občanov, mora ob ostalem na
primeren način zbirati sredstva in potem ta sredstva odgovorno in učinkovito razporediti in uporabiti. Proračun je instrument
prek katerega so te transakcije dejansko načrtovane in izvedene. V celotnem proračunskem procesu je potrebno upoštevati
osnovna proračunska načela za racionalno in učinkovito načrtovanje, vodenje ter upravljanje proračuna in celotnih javnih financ.
Proračunska načela so vodila, ki jih je treba upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa in so konkretizirana v posameznih
zakonskih rešitvah.
V letu 2007 je proračun pripravljen na osnovi sprejetega predpisa o programski klasifikaciji občinskih proračunov z namenom,
da bi se omogočila primerljivost med proračuni občin in državnim proračunom. Na ta način se še nadalje zasleduje cilje izvajanja
proračunske reforme, ki se v Sloveniji izvaja od leta 1999 dalje. To pomeni uskladitev javnih financ z mednarodno prakso,
izboljšanjem preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa
odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna.
Z uvedbo programske klasifikacije se izdatki občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v
skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:
•

področja porabe,

•

glavne programe in

•

podprograme.

1. Pravne podlage za sestavo proračuna
Predlog proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007 je pripravljen ob upoštevanju določil
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe),
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06),
Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 45/02),
Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), Pravilnika o programski klasifikaciji
izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št.57/05) in ob upoštevanju podzakonskega predpisa zakona o računovodstvu, t.i.
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list 54/02,
117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04 in 117/04).
2. Priprava izhodišč za sestavo predloga proračuna
Ministrstvo za finance je dne 14.7.2006, posredovalo občinam Izhodišča za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leto 2007.
V sklopu teh dokumentov so prikazani tudi osnovni makroekonomski okviri razvoja Slovenije do leta 2010 (bruto domači
proizvod, menjava s tujino, zaposlenost in produktivnost dela, prebivalstvo, zasebna potrošnja, plače, investicije v osnovna
sredstva, državna potrošnja, cene ter tečaj USD in EUR).

Pri pripravi proračuna občine in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračunskih sredstev so pomembni le
nekateri izmed obravnavanih podatkov zato se upoštevajo naslednja temeljna ekonomska izhodišča:
Osnovni makroekonomski okviri za leto 2007:
-

povzeto po globalnih makroekonomskih okvirih razvoja

VSEBINA

Kvantitativna izhodišča za leto 2007

BRUTO DOMAČI PROIZVOD
Letna nominalna rast BDP
Realna rast BDP v %
Letni deflator BDP

106,6
4,0
102,6

PLAČE
Povprečna plača v Sloveniji
- tekoče cene v (tolarjih) EUR
- letna nominalna rast v %

(303.680,00) 126,73
104,8

- realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v %
*javni sektor

2,1

*zasebni sektor

2,9

Rast prispevne osnove (mase plač)
- nominalna rast prispevne osnove (v %)
- realna rast prispevne osnove (v %)

105,6
3,4

CENE
- - letna stopnja inflacije (dec/dec)
- povprečna letna rast cen (I-XII/I/XII, povprečje

102,1
102,1

leta)
TEČAJ
Povprečni letni tečaj USD

199,7

Indeks rasti tečaja USD

100,1

Povprečni letni tečaj EUR

239,6

Indeks rasti tečaja EUR

100,0

Konec leta 2006 je bil sprejet novi Zakon o financiranju občin (ZFO-1), (Uradni list Rs, št. 123/06), ki se je začel uporabljati s
1.1. 2007. Zakon prinaša novosti na področju izračuna primerne porabe za občine in določa nova izhodišča sistema financiranja
občin in občinskih virov od 1.1.2007 dalje. Primerna poraba občine ostaja izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov
financiranja občine, se pa s spremenjeno zakonodajo spreminja sam izračun primerne porabe kot tudi opredelitev virov za
njeno kritje.
Na podlagi novega zakona je Ministrstvo za finance po sprejetju državnega proračuna občinam sporočilo podatke o prihodkih iz
glavarine in zneskih finančne izravnave.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki določenimi z
zakonom ne more financirati svoje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:
-

dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,

-

površini občine,

-

deleža prebivalcev mlajših od 15 let in

-

deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,

-

števila prebivalcev občine,

-

poprečnine.

V ZFO-1 je za leto 2007 sprejet znesek poprečnine1 v višini 469, 45 EUR ter za leto 2008 482,13 EUR.
Primerna poraba po izračunih Ministrstva za finance za leto 2007 v Mestni občini Novo mesto znaša

15.471.142 EUR.

Pripadajoča glavarina v obliki odstopljene dohodnine za leto 2007 pa znaša 17.830.898 EUR. Do finančne izravnave Mestna
občina Novo mesto ni upravičena.
V skladu s 13. členom Zakona o javnih financah, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu predlog
občinskega proračuna z obrazložitvami, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Sam proračun
pa se sprejema z odlokom.

1.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
V splošnem delu proračuna se prikazuje:
1.

realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto (2006),

2.

realizacija začasnega financiranja v obdobju 1-3/2007

3.

plan prejemkov in izdatkov za leto 2007.

Planirani prihodki proračuna za leto 2007 zajemajo vsa plačila, ki bodo vplačana v občinski proračun od 1. januarja 2007 do 31.
decembra 2007; planirani odhodki pa zajemajo vse izdatke, ki bodo izplačani v enakem obdobju.
Obrazložitev prihodkov in odhodkov je podrobno podana v nadaljevanju.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V skladu s predpisi so v bilančnih shemah planirani prihodki in drugi prejemki razčlenjeni na: davčne, nedavčne, kapitalske,
transferne prihodke in donacije; odhodki pa na: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske
transfere.
Obrazložitev planiranih prihodkov
Ocenjujemo, da bodo skupni prihodki Mestne občine Novo mesto v letu 2007 znašali 33.596.000 EUR. V strukturi globalne
bilance prihodkov v letu 2007 planiramo delež davčnih prihodkov v višini 64,0 %; delež nedavčnih prihodkov 13,2 %, delež
kapitalskih prihodkov 5,2%, delež transfernih prihodkov 10,3 %, kar znaša skupaj 92,7% vseh prihodkov proračuna.

70 Davčni prihodki
Davčni prihodki skupaj znašajo 22.971.707 EUR.

1

Izraz poprečnina je nov izraz v omenjenem zakonu in pomeni: na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog
občine.

700 Davki na dohodek in dobiček
Davki na dohodek in dobiček znašajo 17.016.237 EUR.
Največji delež davčnih prihodkov pričakujemo od prihodkov iz naslova dohodnine, ki znašajo 17.016.237 EUR. Dohodnina je
davčni prihodek, ki pripada občini, vendar se je v letu 2007 spremenil način financiranja občin preko prihodkov glavarine. Do
sedaj je bilo 65% prihodkov dohodnine vir državnega proračuna, 35% pa vir občinskih proračunov. Z novim zakonom o
financiranju občin bodo občine upravičene do skupnega zneska na ravni države v višini 884 mio EUR, drugo bodo prihodki
države. Načrtovani priliv za našo občino znaša okoli 15 mio EUR, zaradi preračunov in uskladitve z odhodki smo znesek nekoliko
povečali, tudi iz razloga, ker občina ni upravičena do finančne izravnave.
703 Davki na premoženje
Davki na premoženje znašajo 4.626.577 EUR.
Davki na premoženje so davki na nepremičnine in davki na premičnine, davki na promet nepremičnin in davki na dediščine in
darila. Davek na nepremičnine in premičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter davek
na posest plovnih objektov in motornih vozil.
Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme
premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.
Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.
Naštete davke smo ocenili na podlagi dinamike gibanja v preteklih letih.
Ti davki ne predstavljajo pomembne fiskalne osnove za financiranje javne porabe občin. Med temi pa ima še vedno vodilno
mesto nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uveden na osnovi zakona o stavbnih zemljiščih. Območja, na katerih
se plačuje nadomestilo in njegova višina je določena s posebnim občinskim aktom oziroma z odlokom o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča. Letni priliv ocenjujemo na 3.400.000 EUR.
704 Domači davki na blago in storitve
Domači davki na blago in storitve znašajo 1.328.893EUR. V to skupino sodijo:
Davek od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka pri igrah na srečo v državi.
Posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic, ki ga plačujejo pravne osebe in zasebniki po zakonu o začasni
ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic. Upoštevaje mesečno dinamiko tega vira v
preteklem letu in znižanje števila avtomatov, je planirani znesek nižji.
Turistična taksa je po novem zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih
določa občinski odlok, medtem ko vrednost točke določa pristojno ministrstvo, potrjuje pa jo Vlada RS.
Komunalne takse so določene z občinskimi akti na podlagi zakona o komunalnih taksah.
Pristojbine za izgradnjo gozdnih cest predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest. Planirane so v višini
12.519 eurov.

V tej podskupini prihodkov je praviloma najpomembnejši prihodek iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda in okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. V skladu s sklepom
občinskega sveta o prenosu neporabljene takse iz leta 2006 v 2007 je tudi ta del takse vir prihodkov v letu 2007.
71 Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki znašajo 4.731.671 EUR.
So druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino
davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke od obresti, ki predstavljajo priliv od nočnih depozitov oziroma avista obresti
in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na transakcijskem računu občine, in prihodke od udeležbe na dobičku in
dividend ter prihodke od premoženja, kjer so vključene najemnine za stanovanja in najemnine za poslovne prostore in ostale
najemnine.
Sledijo takse in pristojbine, katere ureja zakon o upravnih taksah tako, da so prihodki od taks vplačani v gotovini, doseženi pri
organih občin, v celoti prihodek občin, prihodki od taks, vplačanih v kolekih, pa se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune in
razporejajo v razmerju 70%:30% v korist države; nato sledijo globe in druge denarne kazni ter prihodki od prodaje blaga in
storitev.
Drugi nedavčni prihodki, od katerih največji delež pripada prihodkom iz naslova komunalnih prispevkov (1,6 mio EUR), ki so po
zakonu o stavbnih zemljiščih prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina se določa na podlagi programov
opremljanja stavbnih zemljišč. Tukaj so vključena še sredstva pridobljena iz samoprispevkov po krajevnih skupnosti in so na
odhodkovni strani namenjena za investicijsko izgradnjo. Drugi tekoči prihodki predstavljajo sredstva različnih prihodkov, ki se po
vsebini ne morejo razporediti na druge konte.
72 Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki znašajo 1.861.000 EUR.
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je: iz naslova
zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih
znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske
prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je od osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od
prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Program prodaje stvarnega premoženja je sestavni del proračuna.
Prihodki od prodaje premoženja so skladno z zakonom o javnih financah namenski prihodki, ki se v celoti namenjajo za
vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja.
73 Prejete donacije
Prejete donacije znašajo 12.520 EUR

74 Transferni prihodki
Transferni prihodki znašajo 4.019.102 EUR.
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna,
proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Tovrstni prihodki
niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki,
pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega
uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij – 740 so predvideni v

skupnem znesku 3,5 mio EUR, od tega predstavljajo sredstva državnega proračuna za izgradnjo CEROD – a, sredstva požarne
takse, ki imajo proti postavko na odhodkovni strani, druga sredstva iz državnega proračuna za investicije (šport, kultura,
komunalna infrastruktura). Transferni prihodki so za investicijsko vzdrževanje oziroma investicije in predstavljajo namenska
sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Sredstva so
planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo in na osnovi ocene kandidatur
občine, ki bodo vložene na različne razpise.

Obrazložitev planiranih odhodkov
Po novih bilančnih shemah se tokovi odhodkov in drugih izdatkov izkazujejo v bilanci odhodkov, ki obsega:
•

tekoče odhodke,

•

tekoče transferje,

•

investicijske odhodke in

•

investicijske transferje.

Planirani odhodki Mestne občine Novo mesto so v proračunu za leto 2007 prikazani z ekonomskega in vsebinskega vidika.
Odhodki so prikazani na tri načine in sicer po namenu, po uporabnikih (posamezni organi znotraj njih tudi po posameznih
področjih in proračunskih postavkah uporabnikih) in po programski klasifikaciji. Skladno z ekonomsko klasifikacijo so planirani
odhodki razvrščeni v skupine, podskupine in konte. Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz
javnofinančnih virov. Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje transakcij proračuna. Prav tako je ekonomska
klasifikacija zelo pomembna za spremljanje makroekonomske in fiskalne politike, kot je delež plač v izdatkih proračuna, delež
transferov posameznikom ali podjetjem.
40 Tekoči odhodki
Transferni prihodki znašajo 6.039.663 EUR.
Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov
delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih
proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v rezerve.
Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcem za
socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter vključujejo tudi plačilo obresti in sredstva rezerv.
Podrobno so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna

po posameznih nosilcih oziroma

dejavnostih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo
tudi stroške v zvezi z upravljanjem z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih
funkcionalnih namenih proračunske porabe.
41 Tekoči transferji
Tekoči transferji znašajo 11.612.136 EUR.
Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev
mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na
prejemnika. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferji in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih
dejavnosti in gospodarskih javnih služb.

Kadar so prejemniki sredstev javna ali privatna podjetja, finančne institucije ali zasebni tržni proizvajalci – 410, se tovrstna
nepovratna sredstva izkazujejo kot subvencije.
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
Kadar pa so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva), se ta sredstva izkazujejo
kot transferji posameznikom in gospodinjstvom (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije,
subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, regresiranje oskrbe v domovih, letovanja otrok in mladine …..).
412 Transferji neprofitnim organizacijam
Kadar pa so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot
transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva – kulturna, športna, in druge neprofitne
ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba.
413 Drugi tekoči domači transferi
Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferji (prispevek v
ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb ter najobsežnejše tekoče transferje, t. j. tekoče transferje v javne zavode
in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim
izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatki za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in
drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti). Tekoči transferji predstavljajo eno večjih
skupin proračunskih odhodkov.
42 Investicijski odhodki
Investicijski odhodki znašajo 16.118.690 EUR.
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in
drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine.
43 Investicijski transferji
Investicijski transferji znašajo 1.839.146 EUR.
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov
prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji nanašajo na investicije v požarno varnost in
komunalno področje.
Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferji, investicijski odhodki in investicijski transferi izkazani v posebnem delu
proračuna.
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč
predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil v višini 104.000 EUR. Odhodek pa predstavlja plačilo, ki pomeni povečanje
kapitalskih deležev v višini 112.320 EUR.

Račun financiranja
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem salde bilance prihodkov in
odhodkov, ter računa danih in prejetih vračil posojil.
•

Novo zadolževanje občine je predvideno v višini 2,2 mio EUR .

Na strani odlivov pa račun financiranja izkazuje:
•

Znesek odplačila glavnic za najeta posojila občine v preteklih letih, ki se odplačuje v breme proračuna letošnjega leta.
V letu 2007 bo obseg odplačil glavnic občinskega proračuna v višini 178.045 eurov.

Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja
financiranje občin. Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih
prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5%
realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete
donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije. Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko
občina zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne
infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo
glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov
sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba
odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije. V obseg zadolžitve se štejejo vsa najeta oziroma neodplačana
posojila iz preteklih let, prav tako tudi dana soglasja in poroštva občine. Višino zadolževanja občine se opredeli v letnem
poračunu.
Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnic poročati Ministrstvu za finance v skladu z Navodilom o pošiljanju podatkov o
stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 100/00).
V nadaljevanju prikazujemo bilance financiranja:

Prejemki v EUR
A – bilanca prihodkov in odhodkov
B - račun finančnih terjatev in naložb
C - račun financiranja

Izdatki v EUR

33.596.000

35.609.635

104.000

112.320

2.200.000

178.045

D – sprememba sredstev na računih

SKUPAJ

35.900.000

35.900.000

b) ODHODKI
01 Občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor in volilna komisija
01 011 101 Plače zaposlenih
01 011 102 Plače poklicnih funkcionarjev
01 011 103 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev
01 011 104 Drugi osebni prejemki zaposlenih
01 011 105 Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev
01 011 106 Prispevki delodajalca za zaposlene
01 011 107 Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje
Sredstva bodo namenjena za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, nadurno delo, regres za letni
dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarnostne
pomoči in odpravnine ter prispevke delodajalca za zaposlene.

01 013 301 Materialni stroški
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave, za vzdrževanje komunikacijske opreme in
računalnikov, za pisarniški material, storitve varovanja zgradb in prostorov, stroškov odvetnikov in drugih operativnih stroškov.

01 013 302 Stroški sodnih in upravnih postopkov
Sredstva so namenjena za razne sodne stroške, stroške notarjev ter stroške izvensodnih poravnav.

01 013 303 Investicijski odhodki – občinska uprava
Zaradi dotrajanosti občinskih upravnih prostorov na Seidlovi c.1 je le-te potrebno temeljiteje obnoviti, predvsem kotlovnico in
streho.

01 013 304 Inšpektorat
Sredstva so namenjena za odstranjevanje zapuščenih vozil in za eventuelne posege ob ukrepih inšpektorja.

01 013 305 Obveznosti iz delitvene bilance
Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti iz sprejetega Dogovora o ureditvi medsebojnih odnosov z Občino Mirna Peč iz
preteklih let.

01 013 306 Splošna proračunska rezervacija
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

01 013 308 Časopis Novo mesto
Sredstva so namenjena za izdajo Časopisa Novo mesto.

01 013 309 Investicijski odhodki Prenova zadnjega dela Rotovža
Sredstva bodo namenjena za usposobitev prostorov atrijskega dela Rotovža z namenom zagotovitve poslovnih prostorov za
potrebe delavcev občinske uprave zaradi porušitve objekta Novi trg 6.

01 016 002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje
Sredstva bomo porabili za organizacijo obiskov delegacij Mestne občine Novo mesto večinoma v tujini (hotelske in restavracijske
storitve, storitve prevajanja, stroški prevoza v tujini,…) pa tudi v drugih slovenskih občinah ter za organizacijo in izvedbo
obiskov tujih delegacij (predvsem iz prijateljskih mest) pri nas.

V letu 2007 pričakujemo:

•
•
•

delegacijo poljskega mesta Torun (april 2007),
delegacijo španskega prijateljskega mesta Vilafranca del Penedes (maj 2007),
delegacijo iz nemškega prijateljskega mesta Langenhagen (jeseni 2007), itd.

Delegacija MONM je v začetku marca 2007 že obiskala prijateljsko mesto Langenhagen (Nemčija), vendar načrtujemo še en
vsebinski obisk v jeseni. Smiseln bi bil obisk delegacije Novega mesta v Torunu (Poljska) v jesenskem času, saj je podpis
sporazuma odvisen od kakovosti sodelovanja v letih 2007-2008, zato je potrebno z mestom intenzivneje sodelovati. Načrtujemo
še obisk novomeške delegacije v Hannovru (november 2007) na tradicionalnem Martinovanju, ki ga organizira Slovensko
kulturno športno društvo Krka iz Hannovra. Tradicionalni so tudi obiski delegacije MONM v Bihaču.

01 016 003 Promocija občine in celostna podoba občine
Denarna sredstva bomo porabili za tekoče potrebe promocije oz. oglaševanja občine (izdajanje zloženk in brošur MONM,
promocijski članki/prispevki MONM v različnih časopisih, revijah, zbornikih, glasilih ter v radijskih in televizijskih oddajah, …).
V ta sklop sodijo tudi stroški, povezani s protokolom (nakup zastav, protokolarnih in promocijskih daril, uokvirjanje priznanj
MONM,…), založniškimi in tiskarskimi storitvami zloženk in brošur, komunikacijskim svetovanjem (Korpus, Ljubljana).

01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo
S sredstvi na navedeni postavki bomo pokrili stroške organizacije tradicionalnih prireditev MONM (npr. tradicionalnega koncerta
ob kulturnem prazniku, slovesne akademije ter podelitve nagrad in priznanj MONM ob občinskem prazniku ter spremljajočih
prireditev, svetovnem dnevu knjige, dnevu boja proti okupatorju, prireditev ob vseh treh spominskih dnevih Mestne občine
Novo mesto, tradicionalnega sprejema zlatih maturantov, sprejema osnovnošolcev od tednu otroka, tradicionalnih spominskih
slovesnosti ob dnevu mrtvih…). V postavki je vključena tudi »podpora« Založbi Goga, ki nam v zameno zagotavlja knjižno
gradivo in glasbene CD-je.

01 016 005 Javne prireditve
Mestna občina bo v letu 2007 organizirala ali soorganizirala več javnih prireditev (otroški parlament - DPM Mojca, Športnik leta,
Mojčin pustni karneval, itd.), prav tako bomo odobrili več najemov prostorov v Kulturnem centru Janeza Trdine različnim
društvom in ostalim ustvarjalcem, ki bodo organizirali prireditve humanitarnega značaja, posebnega družbenega pomena ali
dogodke, ki bodo prosto dostopni vsem občanom.
O upravičenosti do denarnih sredstev za posamezno vlogo odloči župan ali kolegij občinske uprave, glede na vsebino in višino
zaprošenih sredstev. Lokalne prireditve imajo prednost pred nacionalnimi.

01 016 007 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti iz podpisane pogodbe o nakupu delnic Zarje.

01 016 009 Evropska pisarna
Sredstva v višini 25.573 evrov so planirana za članarine v mednarodnih organizacijah.

01 017 101 Odplačilo dolga
Sredstva s te postavke so namenjena za odplačila glavnice dolgoročnih kreditov in obresti,ki izhajajo iz pogodb ter za plačilo
obresti za kratkoročno zadolževanje.

01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto
Podlaga za izplačila it te postavke je Pogodba o financiranju informativnega programa TV Novo mesto. Sredstva TV namenja za
oblikovanje svojega informativnega programa za predstavitev dogodkov v občini Novo mesto in širši regiji.

01 084 001 Financiranje političnih strank
Sredstva so namenjena za mesečne dotacije oziroma delovanje političnih strank.

01 084 002 Novoletna obdaritev otrok DPM Mojca
Postavka v višini 18.303 evre je v celoti namenjena društvu prijateljev mladine MOJCA za okrasitev Glavnega trga in obdaritev
otrok na območju mestne občine Novo mesto.

01 084 003 Druga društva in organizacije
Sredstva s te postavke v višini 26.609 evrov bodo razdeljena preko javnega razpisa.

01 084 004 Društvo upokojencev
Sredstva planirana v višini 14.897 evrov bodo porabljena za pokritje delovanja društva.

01 084 005 Vzdrževanje grobov
Sredstva v višini 4.223 evrov se bodo razdelila glede na programe in plane čiščenja grobišč.

01 084 006 Svetniške skupine-redno delo
Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih obveznosti svetniških skupin.

01 011 108 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev
V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov (v nadaljevanju: pravilnik) so sredstva namenjena za sejnine članov občinskega
sveta za redne seje občinskega sveta.

01 011 109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta
Sredstva so namenjena v skladu s pravilnikom izplačana za sejnine članom delovnih teles občinskega sveta (članom občinskega
sveta in zunanjim članom) za udeležbo na sejah delovnih teles.

01 011 110 Občinske nagrade in priznanja
01 011 111 Sejnine in drugi stroški
Sredstva so namenjena v skladu s pravilnikom članom Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za sejnine za seje
Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto ter za delo članov nadzornega odbora, opravljeno izven sej.

01 016 008 Stroški volitev
Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti prenesenih iz preteklega leta za izvedbo lokalnih volitev v letu 2006.

02

Predšolska vzgoja

Javno službo na področju predšolske vzgoje v Novem mestu izvajata dva javna zavoda, enote pri osnovnih šolah, Društvo
Ringa-raja (koncesija) in Petrov vrtec (pogodba).
Poleg sredstev za vrtce Mestne občine Novo mesto, proračun zagotavlja skladno z zakonodajo tudi sredstva za otroke s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, ki so vključeni v vrtce izven Novega mesta.
Poleg tega se v proračunu lokalne skupnosti zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v
nepremičnine in opremo javnih vrtcev. Za zasebne vrtce pa 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.

02 091 101

Vrtec Ciciban Novo mesto

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za 6 enot, 31 oddelkov, 495 otrok, 92 zaposlenih delavcev ter za investicijsko
vzdrževanje in investicije v nabavo osnovnih sredstev.

02 091 102

VVE Brusnice – enota pri osnovni šoli

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za 3 oddelke, 57 otrok, 9 zaposlenih delavcev ter za investicijsko vzdrževanje in
investicije v nabavo osnovnih sredstev.

02 091 103

VVE Stopiče – enota pri osnovni šoli

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za 5,5 oddelkov, 87 otrok, 17 zaposlenih delavcev ter za investicijsko vzdrževanje in
investicije v nabavo osnovnih sredstev.

02 091 106

Društvo Ringa Raja (koncesija)

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva 2 oddelka, 39 otrok, 6 zaposlenih delavcev ter za investicijsko vzdrževanje in investicije v
nabavo osnovnih sredstev.

02 091 107

Petrov vrtec (pogodba)

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za 2,5 oddelka, 39 otrok, 6 zaposlenih delavcev ter za investicijsko vzdrževanje in
investicije v nabavo osnovnih sredstev.

02 091 108 Vrtec Pedenjped
Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za 5 enot, 28 oddelkov, 485 otrok, 87,29 zaposlenih delavcev ter za investicijsko
vzdrževanje in investicije v nabavo osnovnih sredstev.

02 091 109 Varstvo otrok v drugih občinah
Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa
in plačilom staršev. Proračunska sredstva so namenjena za 30 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, ki
obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine Novo mesto.

02 091 110

Amortizacija

Sredstva s postavke v znesku 63.000 evrov so namenjena za manjša popravila in sanacije v vrtcih.

02 091 114 Investicijski odhodki - Vrtec Ostržek v Bršljinu
Zaradi prodaje Vrtca Videk, ki se je nahajal v industrijskem kompleksu Novoteksa, se bo v letu 2007 obnovil Vrtec Ostržek. Z
novim lastnikom je dogovorjeno, da se bo predšolska vzgoja v omenjenem vrtcu nemoteno nadaljevala do avgusta 2008, ko naj
bi vrtec izpraznili, otroke, ki sedaj obiskujejo vrtec Videk, pa bi preusmerili v vrtec Ostržek.

02 091 115 Investicijski odhodki – Vrtec Ciciban na Ragovski
Izdelana je projektne dokumentacije za obnovo vrtca Ciciban. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 1,6 mio EUR. Že v fazi
projektiranja smo predvideli, da se bodo dela izvajala fazno, po posameznih zaključenih sklopih, saj bo vrtec ves čas prenove
obratoval. Obnova vrtca je zamišljena v treh fazah, tudi projekti so izdelani tako. Po dogovoru z upravo vrtca je kot prva faza
predvidena obnova jugozahodnega kraka, ki zajema tri igralnice in telovadnico, sledi druga faza (osrednji del vrtca), ki obsega
obnovo petih igralnic, kot zadnja faza pa je predvidena obnova vrtca, kjer se nahajajo tri igralnice ter celotna uprava vrtca ter
delilna kuhinja. Ocenjena vrednost izvedbe prve faze obnove je 400.000 EUR.
Obnova vrtca se bo izvajala na podlagi lokacijske informacije. Sočasno je predvidena tudi izgradnja nove centralne plinske
kotlovnice na novi lokaciji, ker obstoječa lokacija kotlovnice vkopana v kleti ni primerna za plinsko kotlovnico. V projektu so
predvidena tri trošila oz. samostojna kurišča v vsakem sklopu vrtca (trije sklopi vrtca zaradi treh dozidav vrtca v različnih
časovnih razmikih), kar bo ceneje oz. racionalnejše tudi z vidika obratovalnih stroškov (v času počitnic je manj otrok v vrtcu,

zato se lahko zapolnijo igralnice v posameznih sklopih in tako prihrani na porabi energije za ogrevanje in toplo vodo). Glede na
razpoložljiva proračunska sredstva je variantno možno, da se v prvi fazi obnovi oz. uredi sistem centralnega ogrevanja.

02 091 116 Investicijski odhodki – Vrtec Podgrad
V letu 2006 smo na zahtevo Ministrstva za šolstvo in šport, da jim dostavimo podatke o uporabnih dovoljenjih za objekte, kjer
se izvaja predšolska in osnovnošolska dejavnost ugotovili, da nekaj teh objektov nima uporabnih dovoljenj. Eno od teh je tudi
vrtec na Podgradu, ki se nahaja v podružnični osnovni šoli, prenovljeni v letu 1997. Ena od učilnic se uporablja za potrebe
predšolske vzgoje, zato je potrebno ta prostor legalizirati, kar pomeni izdelati projektno dokumentacijo ter opraviti tehnični
pregled, na podlagi katerega bo izdano uporabno dovoljenje. Iz projektne dokumentacije bo tudi razvidno, katera dela po
trenutno veljavnih normativih za ureditev prostorov za potrebe vrtca bo potrebno še izvesti. Letos smo predvideli izdelavo
projektne dokumentacije.

02 091 117 Investicijski odhodki – Vrtec Marjetica (Lešnica)
Sredstva so namenjena za dokumentacijo za pridobitev ustreznih dovoljenj za obratovanje vrtca.

03

Izobraževanje

Izhodišče za plan za leto 2007 so realizirana sredstva za leto 2006, povečana za povprečno letno rast cen. Na vseh postavkah
pa to določilo ni bilo možno upoštevati, ker se je npr. pri plačah povečalo število količnikov za izplačilo ali pa so narasli neki
drugi stroški za več kot je letna rast cen, zato smo morali planirati več sredstev, če želimo zagotoviti vsa izplačila. Dodatna
razlaga je razvidna iz konkretne obrazložitve.

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše
Sredstva namenjamo za plače, prispevke delodajalca, davek na izplačane plače, regres za letni dopust in druge osebne
prejemke za 5 zaposlenih: dva psihologa, pedagoga, socialnega delavca in administrativno delavko, ter za tekoče in programsko
odvisne materialne stroške za delovanje posvetovalnice. V letu 2007 naj bi posvetovalnica po pogodbah sklenjenimi z drugimi
občinami prejela 16.692 EUR, kar je manj kot v preteklem letu.

03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine
Za 44 delavcev glasbene šole krijemo sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo, to je del drugih osebnih prejemkov, ki
jih za zaposlene v osnovnih šolah krije ministrstvo, za glasbene šole pa lokalna skupnost. Poleg tega glasbeni šoli zagotavljamo
tudi sredstva za izobraževanje učiteljev.

03 091 203 Osnovna šola Dragotin Kette
Iz te postavke Osnovni šoli Dragotin Kette zagotavljamo sredstva za izplačilo bruto plač, regresa za letni dopust in druge osebne
prejemke za varuha zaposlenega v šoli.

03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol
Na tej postavki so planirana sredstva za tekoče in druge materialne stroške osnovnih šol in glasbene šole, ter programsko
odvisni materialni stroški, ki jih osnovnim šolam zagotavlja država, glasbeni šoli pa lokalna skupnost.

03 091 205 Amortizacija
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje.

03 091 206 Projektno delo v osnovnih šolah
Sredstva so planirana za projektno delo osnovnih šol, ki ga učenci izvajajo v okviru pouka, interesnih dejavnosti in izven
navedenega, ter je medpredmetno zasnovano.

03 091 207 Tekmovanja učencev v znanju
Iz te postavke osnovnim šolam sofinanciramo tekmovanja iz znanja in sredstva namenjamo za dosežke, udeležbo in organizacijo
tekmovanj.

03 091 208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni
Sredstva namenjamo za sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni, ki jih morajo osnovne šole izvesti v skladu s
predmetnikom in učnim načrtom.

03 091 209 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme
Za sofinanciranje nakupa računalniške strojne in programske opreme osnovne šole kandidirajo na podlagi razpisa Ministrstva za
šolstvo in šport, ki šolam v določenem deležu tudi sofinancira nakup odobrene opreme. Naš delež sredstev je namenjen
sofinanciranju tistega dela sredstev, ki ga morajo za nakup računalniške opreme zagotoviti šole.

03 091 210 Raziskovalne naloge
Spodbujati želimo raziskovalno delo v OŠ, zato bomo sredstva namenili raziskovalnemu delu osnovnošolcev na predmetni
stopnji, ker je to nadgradnja projektnega dela v osnovnih šolah.

03 091 211 Zgodnje poučevanje tujega jezika v 4. razredu
Šoli krijemo stroške poučevanja tujega jezika v 3. oz. 4. razredu, ki se izvaja kot interesna dejavnost, po dve uri tedensko na
oddelek. Gre za poučevanje istega tujega jezika, s katerim učenci nadaljujejo v okviru predmetnika v 4. razredu 9-letke oz. v 5.
razredu 8-letke.

03 091 212 Sofinanciranje kosil
Zaradi socialne problematike je potrebno v proračunu zagotoviti določena sredstva za pokrivanje stroškov kosil za učence, ki
izhajajo iz socialno ogroženih družin. S planiranimi sredstvi za leto 2007 bomo cca 73 učencem krili stroške kosil, kar predstavlja
le 2,2% od 3259 učencev, kolikor jih v šolskem letu 2006/07 obiskuje naše osnovne šole.

03 091 213 Investicijski odhodki – OŠ Drska
Na osnovni šoli Drska je bilo

nujno potrebno obnoviti osrednji del strešne kritine (dokončan leta 1999, izvajalec del GPG

Grosuplje). Garancija je namreč potekla, izvajalec je šel v stečaj, tako da ne najdemo pravnega naslednika. Po ugotovitvah
strokovnjakov je bila edina prava rešitev celotna obnova zgornjega dela strehe (bitumenska kritina preko obstoječe trimo
pločevine). Sanacija je bila nujna, saj je ob vsakem večjem deževju voda pronicala v notranjost objekta in povzročala dodatno
škodo na opremi objekta. Dela so se izvedla v letu 2006, vendar je bil zaradi plačilnih rokov račun plačan januarja 2007. Dela so
stala 37.800,00 EUR.

03 091 214 Investicijski odhodki OŠ Grm
V letu 2006 je bila zamenjana polovica kritine na osnovni šoli Grm, preostala polovica je predvidena letos.

03 091 220 Investicijski odhodki – OŠ Dragotin Kette
Osnovna šola Dragotin Kette je za gibalno ovirane otroke nefunkcionalno zgrajena. Objekt nima nobenega dvigala niti dostopne
rampe za invalide, nima tudi prilagojenih sanitarij za gibalno ovirane otroke. Projektno dokumentacija izdeluje Krka d.d. Novo
mesto in jo bo kot sponzorska sredstva podarila osnovni šoli. Projekt predvideva vgradnjo prehodnega hidravličnega dvigala, ki
bo omogočal komunikacijo med etažami ter tudi dostop do podstrešja, ki se bo lahko naknadno preuredilo v uporabne površine.
Za doseg vseh prostorov v isti etaži se bodo izvedli novi povezovalni hodniki, ki se bodi locirali deloma kot novogradnje v
zunanjih vmesnih delih med bloki z razredi, deloma pa bi se izkoristili deli razredov, ki niso nujno potrebni. Tako se bo doseglo,
da so v vsaki etaži dosegljivi vsi prostori učilnic, sanitarije in dvigalo. Za invalide pa se bo priredilo tudi del sanitarij.

03 091 224 Investicijski odhodki- investicijska in projektna dokumentacija za OŠ in VVO Mali Slatnik
Letos načrtujemo izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za obnovo podružnične osnovne šole Mali Slatnik (matična
šola je Center) in hkrati legalizacijo prostorov predšolske vzgoje.

03 092 101 Tekmovanja dijakov v znanju
Iz te postavke bomo srednjim šolam namenjali sredstva za sofinanciranje tekmovanj iz znanja.

03 093 001 Sofinanciranje priprave programov višjih šol
Sredstva so namenjena višjim strokovnim šolam, ki delujejo kot organizacijske enote pri srednjih šolah in sicer za sodelovanje
pri pripravi novih ali pri prenovi obstoječih izobraževalnih programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe.

03 094 101 Razvoj visokega šolstva
Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto, katerega
ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. Višina sredstev za leto 2007 je dogovorjena s pogodbo št. 603-22/2006 o
financiranju URS.

03 094 102 Fakulteta za strojništvo
Sredstva so namenjena Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani za pokrivanje stroškov za službena potovanja profesorjev, ki
predavajo rednim študentom v dislociranih oddelkih visokošolskega strokovnega študija strojništva v Novem mestu.

03 095 001 Razvojno izobraževalni center
Razvojno izobraževalnemu centru bomo zagotavljali sredstva za plače, prispevke, regres za letni dopust in druge osebne
prejemke za lokalnega koordinatorja ter programsko odvisne materialne stroške za delo lokalnega koordinatorja. Zagotavljali
bomo tudi sredstva za delno pokrivanje tekočih materialnih stroškov za delovanje zavoda (elektrika, ogrevanje, komunala,
zavarovanje) in stroškov najema oz. uporabe prostorov na Ljubljanski cesti 28, ki se v proračunu v letu 2007 pojavljajo prvič.
03 095 002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih
V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih smo planirali sredstva za izvedbo oz. za sofinanciranje programov
izobraževanja odraslih, ki jih bomo dogovorili skupaj z Razvojno izobraževalnim centrom.

03 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji
Sredstva s te postavke so namenjena kritju stroškov za prevoz učencev v osnovno šolo in iz šole s šolskimi kombiji. Prevozi s
šolskimi kombiji so organizirani pri petih osnovnih šolah za prevoz na relacijah, kjer se ni možno posluževati javnih ali drugih
pogodbenih prevozov učencev. Stroški prevozov romskih učencev v OŠ Bršljin, Dragotin Kette in Šmihel so iz teh sredstev izvzeti
in prikazani posebej.

03 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva
Učenci se v šolo vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi mesečnih vozovnic in z organiziranimi pogodbenimi prevozi, ki
jih z avtobusi izvaja družba Veolia Transport Dolenjska in Primorska d.d.. Stroški organiziranega jutranjega prevoza romskih
učencev v OŠ Bršljin so prikazani posebej.

03 098 001 Štipendije
Sredstva so namenjena financiranju Štipendijske sheme za Dolenjsko in podeljenih štipendij za redno poklicno in srednje
izobraževanje, redno dodiplomsko izobraževanje, ter redno in izredno podiplomsko izobraževanje. V šolskem oz. študijskem letu
2006/07 naj bi zagotovili sredstva za delovanje štipendijske sheme, za 10 že podeljenih in za 8 novih štipendij.

03 098 002 Program pospeševanja izobraževalne dejavnosti
Iz te postavke bomo financirali ali sofinancirali različne projekte, ki prinašajo nove vsebine na področje izobraževanja kot npr.
projekt »Spodbujanje poklicnega izobraževanja s pomočjo poklicne vzgoje v osnovni šoli« in podobno, kar bo predstavljalo za
naš prostor novo pridobitev.

03 098 003 Projektno delo dijakov
Iz te postavke bomo na podlagi razpisa srednjim šolam in Klubu za nadarjene učence sofinancirali projektno delo dijakov.

04

Šport

Lokalna skupnost zagotavlja sredstva in pogoje za izvedbo obveznih programov predšolskega in šolskega športa za vse
(rekreacije) in skrbeti za uporabo društvom in občanom namenjenih športnih objektov, ki jih ima v lasti ali najemu.
Občina, na podlagi Pravilnika o izvedbi javnega razpisa na področju športa, mladine , tehnične kulture in preventivnih
programov zdravja v Mestni občini Novo mesto razpisuje programe, ki jim lokalna skupnost namenja prioriteto.
Preko javnega zavoda občina uresničuje del javnega interesa na področju gospodarjenja in vzdrževanja

javnih športnih

objektov ter strokovne in organizacijske izvedbe programa predšolskega športa, obšolskega športa v osnovnih in srednjih šolah
ter del izvedbe programa športne rekreacije ter v promocijo športa.

04 081 001 Agencija za šport
Iz postavke se financirajo plače, drugi osebni prejemki in prispevki delodajalca za 10 redno zaposlenih v Agenciji za šport Novo
mesto.

04 081 002 Trenerji mlajših kategorij
Iz te postavke se financirajo plače, drugi osebni prejemki in prispevki delodajalca za tri trenerje mlajših kategorij (atletika,
kolesarstvo).

04 081 003 Materialni stroški
Iz postavke se financirajo materialni stroški delovanja Agencije za šport in amortizacija športnih objektov v upravljanju Agencije
za šport. Materialni stroški se nakazujejo po dvanajstinah.

04 081 004 Amortizacija
Iz te postavke se financira investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Agencija za šport za izplačila pošiljala zahtevke s
priloženimi računi za opravljena dela oziroma nakup opreme.

04 081 005 Šport najmlajših
Iz postavke se financira organizacija, izvedba in material za akcije Zlati sonček ter participacija pri financiranju programov
Naučimo se plavati, Naučimo se smučati. V programe so vključeni vsi vrtci in šole iz Mestne občine Novo mesto, prejemnik
sredstev in izvajalec programa je Agencija za šport. Sredstva se izplačujejo po dvanajstinah.

04 081 006 Obšolski šport
Iz postavke se financira organizacija, izvedba in material za akcije Zlati sonček v prvi triadi osnovne šole in Martin Krpan ter
organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol ter pokritje stroškov sodelovanja ekip novomeških šol
na tekmovanjih višjega ranga. V program so vključene vse osnovne in srednje šole iz MO Novo mesto. Prejemnik sredstev je
Agencija za šport.

04 081 007 Redno delo z mladimi
Iz postavke se financirajo programi rednega dela z mladimi v športnih društvih.

04 081 008 Projektno delo z mladimi
Iz postavke se financirajo programi projektnega dela z mladimi v športnih društvih.

04 081 009 Šolska športna društva
Iz postavke se financirajo šolska športna društva v vseh šolah v občini. Razdeljena so na podlagi športnih uspehov in udeležbe
šol na šolskih športnih tekmovanjih. Sredstva se nakažejo v enkratnem znesku po zaključku šolskega leta, šolam ali njihovim
športnim društvom.

04 081 010 Plavalni tečaji
Sredstva so namenjena za materialne stroške bazena za 10 urne plavalne tečaje novomeških vrtcev. V program so vključene
vse vzgojno varstvene organizacije v občini in obvezni programi plavalnih aktivnosti v osnovnih šolah (preverjanje in dodatni
tečaji). Sredstva se nakazujejo Agenciji za šport.

04 081 011 Športna rekreacija in množični projekti
Iz postavke se financirajo množični športni projekti in izvedba rednih programov rekreacije. Sredstva prejmejo organizatorji
prijavljeni na razpis.

04 081 012 Vrhunski in tekmovalni športi
Iz postavke se financirajo tekmovalni sistemi novomeških športnikov in moštev iz športnih društev. Sredstva prejmejo klubi.

04 081 013 Kategorizirani športniki
Iz postavke se financira športnike iz športnih klubov Mestne občine Novo mesto, ki so bili kategorizirani po kategorizaciji OKS –
Zvezi športnih zvez.

04 081 014 Planinska društva
Sredstva so namenjena delovanju planinskih in taborniških organizacij.

04 081 016 Šport invalidov
Iz postavke se financira športna dejavnost združenj invalidov s sedežem v MO Novo mesto in z večino članstva iz mestne
občine.

04 081 017 Strokovno izpopolnjevanje
Sredstva iz postavke so namenjena financiranju strokovnega izpopolnjevanja strokovnega kadra v športnih združenjih.

04 081 018 Večje športne prireditve doma
Sredstva iz postavke so namenjena financiranju večjih športnih prireditev doma, ki jih organizirajo klubi in društva s sedežem v
MO Novo mesto.

04 081 019 Nastopi športnikov v tujini
Sredstva iz postavke so namenjena financiranju športnih klubov in društev za nastope vrhunskih športnikov oziroma moštev v
tujini.

04 081 022 Investicijski odhodki – Rekreacijski center Portoval
V sklopu rekreacijskega centra Portoval je potrebno naročiti projektno dokumentacijo za izgradnjo vzhodne in zahodne tribune
ter projektno dokumentacijo za fiksni garderobni objekt ob novo zgrajenem nogometnem igrišču z umetno travo.

04 081 023 Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča
Sredstva so namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu vzdrževanju igrišč skozi sezono ter
ureditvi novih igrišč.

04 081 025 Investicijski odhodki – Velodrom
V letu 2005 je bila podpisana pogodba s Kolesarskim klubom Adria Mobil o upravljanju velodroma. Občina za investicijsko
vzdrževanje na podlagi pogodbe prispeva sredstva v višini 40.000 evrov.

04 081 029 Interventna sredstva na področju športa
Sredstva so namenjena sofinanciranju aktivnosti, ki se bodo izvajala v letu 2007 in jih ni možno predvideti.

04 081 030 Investicijski odhodki-Servisni objekt za tenis s kegljiščem v UN Portoval
Na sedanjega objekta ob tenis igriščih je predviden nov servisni objekt, v katerem bodo garderobe in sanitarije za tenisače in
kegljače, ustrezni klubski prostori, prostor za material, ki je potreben za funkcioniranje tenis igrišč, v zgornji etaži pa je
predvideno novo štiri stezno kegljišče in prostor za gostinski lokal. Celotna investicijska vrednost znaša 1.212.585 EUR.
Odobrena so tudi sredstva Ministrstva za šolstvo in šport v višini 74.191 EUR, ter sredstva Fundacije za šport v višini 66.000
EUR. Predvideno je, da bo investicija trajala dve leti in sicer od septembra 2007 pa do maja 2008.

04 081 031 Investicijski odhodki-športna dvorana Stopiče
Za realizacijo športne dvorane Stopiče v letu 2007 predvidevamo izvedbo javnega natečaja za najboljšo rešitev dvorane ter
izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Istočasno pa tečejo tudi priprave za sprejem ustrezne prostorske
dokumentacije (PUP).

05 Kultura
Proračunska sredstva MO Novo mesto namenjena kulturi zajemajo neprogramske stalne stroške (plače, prispevki, materialni
stroški za javne zavode), dotacije za kulturne in umetniške programe ter za zaščito arheološke in etnološke dediščine. Največji
finančni delež obsegajo plače, drugi osebni prejemki in prispevki zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je
ustanovila MO Novo mesto (KC Janeza Trdine, Knjižnica Mirana Jarca, Anton Podbevšek Teater ter v manjšem obsegu Dolenjski
muzej).

05 082 001 Knjižnica Mirana Jarca
Iz proračuna MO Novo mesto se zagotavljajo sredstva za 41 redno zaposlenih v Knjižnici Mirana Jarca, prispevki delodajalca in
drugi osebni prejemki, ki zajemajo potne stroške, regres za prehrano, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ob
upokojitvi ter izdatke za materialne stroške zavoda (stroški elektrike, ogrevanja, komunalni in drugi stroški ter stroški
zavarovanja objektov). V letu 2007 se zvišajo materialni stroški zaradi ponovnega obratovanja obnovljenega starega dela
knjižnice (elektrika, ogrevanje, komunalni stroški, varovanje). Zajeti so tudi programski stroški zavoda.

05 082 002 Kulturni center Janeza Trdine
Iz proračuna se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 8 redno zaposlenih v KC Janeza Trdine, izdatki za blago
in storitve ter upravljanje z Narodnim domom. Stroški pri plačah se nekoliko zvišajo zaradi odpravnine ob upokojitvi delavke.
Zajeti so tudi programski stroški zavoda.

05 082 003 Dolenjski muzej
Iz proračuna se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 3 redno zaposlene.
Na postavki izdatki za blago in storitve se financirajo materialni stroški za Jakčev dom in Dolenjski muzej. Postavka se zviša
zaradi pokrivanja dela stroškov za najemnino depojskih prostorov ter zavarovanja objektov, s katerimi upravlja Dolenjski muzej.
Zajeti so tudi programski stroški zavoda.

05 082 004 Drugi materialni stroški
Iz te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih storitev in varovanja za
Narodni dom ter komunalnih stroškov za Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino. Z uporabo prostorov v
Narodnem domu (številne prireditve in sprejemi) so se predvsem stroški elektrike bistveno zvišali. Sredstva so namenjena kritju
stroškov za prireditve, ki potekajo v organizaciji MO Novo mesto (kulturni praznik, občinski praznik, spominski dnevi).

05 082 005 Nabava knjig
Sredstva so zagotovljena za nakup knjižničnega gradiva za Knjižnico Mirana Jarca. Po Zakonu o knjižničarstvu smo dolžni
zagotoviti in izpolniti normativ nakupa knjig, ki ga določa Ministrstvo za kulturo po knjižničarskih standardih.

05 082 006 Investicijski odhodki – Knjižnica Mirana Jarca
V marcu 2006 smo pričeli z adaptacijo obstoječih objektov Rozmanova 26 in Rozmanova 28. Izvajalec del Malkom Novo mesto
d.o.o. je izvedel obnovo objekta Rozmanova ulica 28. Zaradi predelitve je bila naročena tudi oprema za eno etažo v pritličju. V
letu 2007 bo z deli nadaljeval na objektu Rozmanova 26, uredil atrij in preuredil garaže v skladišče knjižnega gradiva. Po
predvidevanjih bodo dela končana v januarju 2008, nato pa bo sledila še nabava celotne opreme adaptiranih objektov. Projekt
naj bi bil zaključen maja 2008.

05 082 007 Investicijski odhodki – Narodni dom
Za Narodni dom je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, izdelal konservatorski program.
V letošnjem letu predvidevamo izvesti javni natečaj za izdelavo idejnega projekta ter ostale investicijske in projektne
dokumentacije. Pred izvedbo natečaja pa je nujno sprejeti odločitev o vsebini oziroma namembnosti tega objekta.

05 082 008 Investicijski odhodki – Križatija
Obnova Križatije poteka že od leta 2000. Za dokončanje je potrebno obnoviti in zamenjati stavbno pohištvo, izvesti zamenjavo
elektro-instalacij, urediti ogrevanje objekta, ter ostala obrtniška dela (finalni tlaki, spuščeni stropi, finalizacija sten, ureditev
fasade…). V letu 2008 pa naj bi objekt v celoti dokončali z montažo ustrezne opreme ( vitrine), kjer bo nameščena stalna
arheološka zbirka.

05 082 009 Investicijski odhodki – Rotovž
Sredstva so namenjena za plačilo izvršenih in še ne plačanih del druge faze obnove Rotovža iz leta 2006.

05 082 018

Anton Podbevšek Teater (preimenovanje postavke Gledališče Novo mesto)

Iz postavke se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 6 redno zaposlenih in 2 novi zaposlitvi v letu 2007. Pri
materialnih stroških so upoštevani stroški elektrike, ogrevanja, komunalni stroški in prenova spletnih strani. V programskih
stroških so zajeti stroški štirih premiernih uprizoritvah s področja sodobnega plesa, musicala, otroške predstave ter sodobne
gledališke predstave (produkcija in postprodukcija: gostovanja drugih gledališč v Novem mestu ter APT-a v Sloveniji in tujini).

05 082 018 – investicijski odhodki – Anton Podbevšek Teater
Gledališče Novo mesto je bilo ustanovljeno maja 2005, poleti 2006 je bilo imenovano vodstvo gledališča, septembra 2006 pa se
je preimenovalo v Anton Podbevšek Teater. Ker je celoten obstoječi objekt – bivši Dom kulture v izredno slabem stanju, smo v
lanskem letu poskrbeli za najnujnejše: prenovili smo gledališko dvorano, da se predstave lahko izvajajo in usposobili del
upravnih prostorov, da gledališče lahko funkcionira. Hkrati smo izdelali še dokument identifikacije investicijskega projekta kot
temeljno osnovo za vse nadaljnje aktivnosti za potrebno prenovo gledališča. Vrednost prenove celotnega objekta, vključno z
investicijsko in projektno dokumentacijo, smo ocenili na 2,29 mio EUR. Letos za najnujnejša sanacijska dela potrebujemo
490.000 EUR in sicer za obnovo strehe, gledaliških garderob, sanitarij in kinodvorane. S prenovo preostalega dela pa bi
nadaljevali prihodnje leto.

05 084 001 Projekti poklicnih javnih organizacij
Planirana sredstva so predvidena za dotacije za projekte poklicnih javnih zavodov in se dodelijo na osnovi javnega poziva javnim
zavodom na področju kulture. Na javnem pozivu sodelujejo Knjižnica Mirana Jarca, KC Janeza Trdine, Dolenjski muzej, Anton
Podbevšek Teater, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Novo mesto ter Glasbena šola Marjana Kozine (za
delovanje Novomeškega simfoničnega orkestra).

05 084 002 Revija Rast
Revija, tiskana za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje za področje kulture, umetnosti in družboslovnih znanosti. Viri financiranja
so poleg občinskega, tudi sredstva Ministrstva za kulturo, sredstva občin soizdajateljic, sredstva iz naročnin ter sponzorstva in
donatorstva.

05 084 003 Redno delo kulturnih društev
Dotacije za redno delo kulturnih društev se dodeljujejo preko javnega razpisa. Financira se kulturno-umetniško ustvarjanje
ljubiteljskih društev, ki delujejo na področju zborovskega petja, plesne, gledališke dejavnosti. Število aktivnih in na novo
nastajajočih društev se iz leta v leto zvišuje (trenutno v občini deluje 34 aktivnih kulturnih društev).

05 084 004 Programi v javnem interesu
Proračunska sredstva so namenjena programom in projektom, ki so v javnem interesu na področju kulture in jih izvajajo
društva, ki po svoji kvaliteti izstopajo ter imajo tudi veljavo v slovenskem in mednarodnem prostoru. Sredstva se razdelijo na
podlagi javnega poziva. Pravne osebe (kulturna društva in Založba Goga) predložijo svoje programe in projekte ter finančna in
vsebinska poročila za predhodno leto.
Gre za najboljša kulturno-umetniška društva, ki dosegajo visoke rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih (do konca
leta 2006 so dotacijo prejemali Pihalni orkester Krka, Folklorno društvo Kres, Mešani pevski zbor Pomlad, Mestna godba Novo
mesto in Založba Goga).

05 084 005 Sofinanciranje kulturnih programov
Proračunska sredstva se razdelijo preko javnega poziva. Osnovni pogoj za sodelovanje na pozivu je odločba ali sklep o prejetih
sredstvih iz drugih virov, ki niso iz proračuna MO Novo mesto (sredstva iz državnih ali mednarodnih razpisov).

05 084 006 Projekti na področju kulture
Sredstva iz te postavke se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, na katerega se vsako leto prijavi več kandidatov (pravnih in
fizičnih oseb). Iz te postavke se financirajo gledališki, glasbeni, plesni, likovni, filmski in drugi kulturno-umetniški projekti. Iz leta
v leto se število vlog zvišuje, ravno tako zahtevnost projektov ter njihovi stroški.

05 084 007 Projekti za oživitev mestnega jedra
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in so namenjena projektom, ki potekajo v starem mestnem jedru z
namenom njegovega oživljanja.

05 084 008 Založništvo
Sredstva iz te postavke se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa pravnim in fizičnim osebam. Dotacije so namenjene
leposlovnim izdajam knjig (proza in poezija) avtorjev, ki delujejo v MO Novo mesto.

05 084 009 Perspektivni posamezniki
Sredstva iz te postavke so nepovratna in so namenjena izobraževanju uspešnih posameznikov, ki delujejo na področju
umetniškega ustvarjanja (glasba, likovna umetnost, fotografija, oblikovanje in drugo). Sredstva se dodeljujejo na osnovi
javnega razpisa, predvsem tistim uspešnim ustvarjalcem, ki se izobražujejo v tujini na rednih študijih ali na mednarodnih
seminarjih.

05 084 010 Novomeški poletni večeri
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega poziva. V zadnjih šestih letih so organizatorji poletnih večerov bili: JSKD, OI Novo
mesto, KC Janeza Trdine in Lokal Patriot. Vsebinsko poletni večeri zajemajo različne kulturno-umetniške vsebine (glasbene,
likovne, poulično gledališče, lutkovne predstave, literarne večere). Namenjene so različnim starostnim skupinam in okusom.

05 084 012 Obletnica rojstva pomembnih novomeščanov
V letošnjem letu obeležujemo 3 velike in pomembne jubileje: 100. obletnica rojstva Pina Mlakarja, 100. obletnica rojstva
Marjana Kozine in 100. obletnica arhitekta Edvarda Ravnikarja.
Sredstva so namenjena za organiziranje prireditev ob obletnicah.

05 086 001 Interventna sredstva za zaščito etnološke dediščine
Sredstva so namenjena ohranjanju etnoloških zbirk in predmetov, njihovem obnavljanju, restavriranju in vzdrževanju ter
predstavitvi javnosti. Z županovim sklepom in pogodbo se sredstva dodelijo Dolenjskemu muzeju, ki je strokovno usposobljen
za to dejavnost.

05 086 002 Akcije zaščite kulturne dediščine
Sredstva so namenjena ohranjanju arheološke dediščine, restavriranju in obnavljanju predmetov in objektov, ki imajo
zgodovinsko vrednost. Sredstva se dodelijo z županovim sklepom in pogodbo Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Novo
mesto, ki je strokovno usposobljen za to dejavnost.

05 086 003 Arheološki izkopi – Kapiteljska njiva
Sredstva so namenjena ohranjanju arheoloških zbirk in predmetov, njihovem obnavljanju, restavriranju in vzdrževanju ter
predstavitvi javnosti. Izkopavanja na Marofu potekajo pod strokovnim vodenjem Dolenjskega muzeja zato se jim dodelijo
sredstva z županovim sklepom in pogodbo.

06 Znanost
V letu 2007 se bodo 30. podelile nagrade za raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Prve nagrade so bile podeljene leta 1978. V
vsem tem času se je sofinanciralo veliko raziskovalnih nalog in podelilo veliko nagrad dijakom, študentom, učiteljem,
profesorjem, delavcem in drugim strokovnjakom, ki so s svojim delom prinesli napredek v naše življenje.
Znotraj tega področja bomo sofinancirali raziskovalne naloge in zagotavljali sredstva za nagrade za raziskovalno in inovacijsko
delo, oboje na podlagi javnega razpisa.
Raziskovalne naloge, ki jih sofinanciramo, so lahko s področja ekologije in urejanja prostora, prestrukturiranja in sanacije
podjetij (tehnološko tehnične raziskave), družboslovne raziskave ali raziskave s področja družbenih dejavnosti.
Razpis objavimo tudi za nagrade za raziskovalno in inovacijsko delo, s katerim običajno razpišemo 10 nagrad in sicer: 2 za
raziskovalno delo mladih, 2 za mentorsko delo z mladimi, 5 za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo in 1 za življenjsko delo.
Naš cilj na tem področju je večja povezanost z gospodarstvom in drugimi segmenti javnega življenja, kjer bi z neposrednim
stikom z vodilnimi ljudmi v različnih organizacijah, spodbujali potrebo po novih raziskavah in inovacijah. To povezovanje lahko
dosežemo preko Območne gospodarske zbornice Novo mesto, v zasebnem sektorju pa preko Podjetniškega centra Novo mesto.
Raziskave in razvoj na področju vzgoje in izobraževanja
Sredstva bomo na podlagi razpisa namenjali srednjim šolam za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih nalog, ki jih pod
mentorstvom profesorjev izdelajo dijaki srednjih šol in s katerimi pogosto tudi tekmujejo na različnih tekmovanjih.

06 048 701 Raziskovalne naloge
Vsako leto je objavljen razpis za izvajanje raziskovalnega programa, na podlagi katerega so sofinancirane raziskovalne naloge za
sofinanciranje raziskovalnega programa.

06 048 702 Nagrade za raziskovalno in inovacijsko delo
Sredstva bodo namenjena za izplačilo denarnega dela nagrad za raziskovalno in inovacijsko delo in za nekatere stroške,
povezane s samo prireditvijo podelitve nagrad.

06 097 001 Mladinske raziskovalne naloge
Na podlagi razpisa bodo sredstva iz te postavke namenjali za raziskovalne naloge dijakov. Sredstva bodo nakazana srednjim
šolam, ki bodo raziskovalne naloge na razpis prijavile, z njimi pa naj bi srednjim šolam vsaj delno krili stroške, ki nastanejo z
izdelavo naloge.
07 Interesne dejavnosti mladih

07 097 002 Tehnična kultura
Namen postavke je sofinanciranje delovanja organizacij in društev na področju tehnične kulture v MO Novo mesto. Sredstva se
razdeljujejo na podlagi javnega razpisa, in sicer za dejavnost tehnične kulture. Na razpis se lahko prijavijo organizacije in
društva s področja tehnične kulture s sedežem v MO Novo mesto. Razpis ni namenjen šolskim krožkom oz. šolskim društvom, ki
delujejo na področju tehnične kulture.

07 097 003 Mladinski projekti
Sredstva so namenjena za sofinanciranje mladinskih projektov, ki se bodo izvajala v naši lokalni skupnosti. Namenjena so
spodbujanju mladinske dejavnosti skozi kreativne projekte s področja človeških virov (socialni, zdravstveni, kulturni, prosti čas,
ekološki, subkultura mladih, mladinska in otroška književnost…). Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa. Na
razpisu lahko kandidirajo mladinske organizacije, druge organizacije ter posamezniki, stari med 16 in 27 let s sedežem oziroma
stalnim bivališčem v MO Novo mesto.

07 097 004 Sofinanciranje mladinskih programov
Postavka združuje več samostojnih postavk Društvo prijateljev mladine Mojca, Rock Otočec, DNŠ ter nekdanjo postavko
mladinski programi, na kateri so bila načrtovana precej nižja sredstva. Z združitvijo postavk se tudi ta postavka bistveno zviša.
Postavka mladinski programi zajema vse dejavnosti, ki so jih nosilci programov izvajali kontinuirano več let. Sofinancirani bodo
programi, ki potekajo že več let in so namenjeni otrokom in mladim s področja sociale, zdravstva, izobraževanja, kulture,
športa, turizma in imajo že dolgoletno tradicijo ter kvalitetno izdelan programski koncept. Sredstva se razdeljujejo preko
javnega razpisa.

07 097 006 Mladinska infrastruktura
Sredstva so namenjena delovanju mladinskega hotela in mladinske galerije oziroma vsebinam, ki se izvajajo v teh zavodih.
Izvajalci vsebin ali programski sklopi so povezani z otroci ali mladimi do 27. leta. Sredstva so razdelijo preko javnega razpisa.

07 097 008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti
Sredstva so namenjena delovanju študentskih organizacij in študentskih servisov, ki v MO Novo mesto potekajo kontinuirano že
več kot 10 let in imajo primerno kadrovsko, prostorsko in organizacijsko zasnovo. Sredstva se razdeljujejo preko javnega
razpisa.

07 097 009 Večdnevni mednarodni glasbeni festivali
Sredstva so namenjena sofinanciranju glasbeno-festivalske subkulture mladih, ki kontinuirano poteka že več kot 10 let in ima
ustrezno kadrovsko in organizacijsko zasnovo. Prijavitelji morajo imeti ustrezne reference in izkušnje na področju organiziranja
večjih festivalskih dogodkov. Hkrati mora njihov koncept vsebovati tudi preventivne oblike preprečevanja zlorabe prepovedanih
drog. Sredstva se razdeljujejo preko javnega razpisa.

08

Socialno varstvo

08 109 001 Splošni socialni zavodi
Sredstva iz teh postavk so namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnin v posebnih socialno varstvenih zavodih, katerim se tudi
nakazujejo sredstva iz proračuna. Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva
upravičenca in s tem obveznost občine do kritja razlike do polne vrednosti oskrbnin stroškov oskrbovanca izda Center za
socialno delo, v skladu z določili Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, na podlagi
katere mora občina oskrbovančevega stalnega prebivališča ta prispevek tudi poravnati.
V sedmih splošnih socialnih zavodih je nastanjenih 48 občanov MO NM, ki jim občina zagotavlja plačilo ali doplačilo oskrbnih
stroškov, ker sami ali njihovi preživninski zavezanci nimajo zadostnih sredstev za plačilo institucionalnega varstva.

08 109 002 Posebni socialni zavodi
Sredstva iz teh postavk so namenjena plačilu oziroma doplačilu oskrbnin v posebnih socialno varstvenih zavodih. Odločbo o
upravičenosti do delne/celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznost občine do kritja
razlike do polne vrednosti oskrbnin stroškov oskrbovanca izda Center za socialno delo, v skladu z določili Uredbe o merilih za
določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, na podlagi katere mora občina oskrbovančevega stalnega
prebivališča ta prispevek tudi poravnati in ga nakazati posebnemu socialno varstvenemu zavodu, v katerem upravičenec biva.
V petih posebnih socialnih zavodih in stanovanjski skupnosti Vezi Postojna, ki so namenjeni varstvu težje in težko duševno ter
telesno prizadetih odraslih oseb, je nameščenih 15 občanov MO NM.

08 109 003 Varstveno delovni center Novo mesto
Za vse vrste socialno varstvenih zavodov je podlaga za plačilo oziroma doplačilo oskrbnin odločba Centra za socialno delo o
vključitvi oseb v institucionalno varstvo oziroma v stanovanjsko skupnost ter o določitvi, ali občina plačuje oziroma doplačuje
razliko do polne cene oskrbnine za določenega oskrbovanca, ker nima dovolj lastnih sredstev za plačilo bivanja. V Varstveno
delovnemu centru Novo mesto je nameščenih 29 duševno prizadetih občanov MO NM, za katere občina doplačuje oskrbne
stroške zavoda.

08 109 005 Pomoč na domu
Mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je občina dolžna na podlagi 43. člena Zakona o
socialnem varstvu zagotavljati. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona natančneje določa, da se iz proračuna občine
financira pomoč družini na domu, in sicer najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve.
V naši občini to dejavnost izvaja javni zavod Dom starejših občanov Novo mesto na podlagi pogodbe o izvajanju in financiranju
javne službe pomoč družini na domu v Mestni občini Novo mesto.
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto. V
povprečju je na mesec 106 uporabnikov pomoči na domu v naši občini, od tega jih občina na podlagi odločbe CSD plačuje oz.
doplačuje 10 –15 na mesec v povprečju.

08 109 010 Družinski pomočnik
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v
duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb
(invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski
član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima na podlagi zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini
minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega.
V primeru družinskega pomočnika sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje
zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo.

09

Romi

09 091 101

Vrtec Pedenjped

Iz te postavke se zagotavlja sredstva za 21 otrok, 3 zaposlene delavce ter za najemnino za novozgrajeni objekt – Brezje 8.

09 091 201 Učna pomoč učencem v OŠ
OŠ Bršljin bomo iz te postavke zagotavljali sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlitev dveh vzgojiteljic
za delo v prvem razredu.

09 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji
Sredstva s te postavke so namenjena kritju stroškov za prevoz učencev v osnovno šolo in iz šole s šolskimi kombiji. Prevozi
romskih učencev s šolskimi kombiji se izvajajo pri OŠ Bršljin, Dragotin Kette in Šmihel.

09 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva
Na tej postavki so zajeti stroški organiziranega jutranjega prevoza romskih učencev v OŠ Bršljin.

09 106 001 Stanovanjsko reševanje Romov
V okviru te postavke so načrtovana sredstva za komunalno urejanje romskih naselij - urejanje poti, akcije čiščenja in urejanja
okolja ter pridobitev načrtov in drugih projektnih dokumentacij za ureditev infrastrukture.

09 109 001 Splošni socialni zavodi
V enem splošnem socialnem zavodu je nastanjena ena Romkinja, za katero občina na podlagi odločbe Centra za socialno delo
zagotavlja plačilo oskrbnih stroškov institucionalnega varstva.

10

Zdravstvo

10 076 001 Mrliško pregledna služba
Občina organizira in skrbi za delovanje te službe, ki obsega storitve mrliških pregledov pokojnikov, ki so imeli zadnje stalno
prebivališče v naši občini, prevozi pokojnika ter ostale storitve v zvezi z razjasnitvijo vzroka smrti.

10 076 002 Preventivni programi zdravja
Ena izmed zakonsko določenih nalog občine po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je oblikovanje in uresničevanje programa za
krepitev zdravja prebivalstva in zagotavljanje proračunskih sredstev za te programe. Sredstva iz te postavke se bodo namenila
za dejavnosti, usmerjene v kvaliteto življenja občanov, ki jih bodo organizirale organizacije, predvsem društva s področja
zdravstva. Razdelitev sredstev iz te postavke poteka na osnovi javnega razpisa.

10 076 003 Nakup reševalnega vozila
Mestna občina Novo mesto se je prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa urgentnega
reševalnega vozila za Zdravstveni dom Novo mesto. Reševalno vozilo je bilo dobavljeno decembra 2006, zato je potrebno v letu
2007 zagotoviti 1/3 vrednosti investicije.

10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih občanov
Občina je po zakonu zavezana k plačilu prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje oseb. Sredstva se nakazujejo Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi mesečnih zahtevkov.
Število zavarovancev se vsako leto povečuje. Za družinske člane se prispevka ne plačuje. Za naslednja leta predvidevamo rahlo
povečanje števila zavarovancev, zvišal pa se bo tudi znesek za plačilo prispevka, kateri se načeloma spremeni enkrat letno, na
začetku novega leta.

11 Komunalna dejavnost
11 049 001 Avtobusna postaja
V letu 2007 bodo sredstva na tej postavki zadostovala za izvajanje rednih vzdrževalnih del, ki obsegajo: čiščenje (letno –
zimsko), košnjo trave in vzdrževanje javnega dela avtobusne postaje (javne sanitarije, čistilka, potrošeni material in vodarina),
vzdrževanje javne razsvetljave ter najnujnejša popravila. Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v pogodbi, plačila pa se izvajajo na
podlagi izstavljenih računov.

11 049 002 Vodnjak na Glavnem trgu
V letu 2007 bodo sredstva s te postavke namenjena za redno vzdrževanje vodnjakov in kritju stroškov obratovanja, ki zajemajo
vodarino ter manjša popravila za vodnjak na Glavnem trgu, izlivko »Kapitelj«, fontano na Novem trgu in za rondo na Severni
obvoznici.
Izvajanje dejavnosti je v programu občine, plačilo je na podlagi izstavljenih računov, po pogodbi s Komunalo Novo mesto.

11 049 004 Obnova parkovne opreme
Sredstva s te postavke so namenjena za obnovo parkovne opreme (parkovne klopi, koški za smeti, kolesarski privezi), ki je
dotrajana ali uničena zaradi vandalizma. Sredstva s te postavke bodo zadostovala za minimalno zagotavljanje investicijskega
vzdrževanja oziroma obnove parkovne opreme (parkovne klopi, koške za smeti in kolesarske priveze). Dejavnost je v programu
občine. Izvajalce se izbere preko oddaje del s postopki javnega naročanja, situacije pa se plačuje na podlagi izstavljenih računov
izbranih izvajalcev.

11 049 006 Druge naloge komunalnega gospodarstva
Reševanje nepredvidenih tekočih nalog zaradi ukrepov inšpektorata (odvozi zapuščenih vozil, izvedba naloženih ukrepov, …).

11 049 007 Akcija zaščite naravne dediščine
Sredstva bomo namenili rednemu vzdrževanju Šanc ob Kapitlju, ter urejanju drevja po Mestni občini Novo mesto, ki je zaščiteno
kot kulturna dediščina.

11 049 009 Ureditev peš poti
V letu 2007 bodo sredstva namenjena predvsem drugi fazi obnove mostu v Ragov log. Tretjina teh sredstev pa bo namenjena
investicijskemu vzdrževanju sprehajalnih poti (Mordaksovo sprehajališče), ki niso zajeta v redno vzdrževanje zelenih površin.
Izvajalci dejavnosti bodo izbrani s postopki javnega naročanja, situacije pa plačane po izstavitvi računov.

11 051 001 Čiščenje javnih površin
Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem ročnemu in strojnemu čiščenju javnih površin ter zimskemu čiščenju po
normativih, ki so pogodbeno določeni. V čiščenje vključujemo pometanje, pospravljanje odpadkov in ostala manjša opravila
(popravila ograj ob mostičkih, popravila stopnic …). Osnova za izvedbo zimskega vzdrževanja je načrt zimskega vzdrževanja, v
katerem je opredeljena vrsta in obseg del in ga potrjuje župan na predlog strokovnih služb. Stroški izvajanja dejavnosti so
predvsem odvisni od vremenskih razmer. Redno izvajanje gospodarske javne službe čiščenja javnih površin ter izvajanje zimske
službe, se bo izvajalo preko javnega podjetja Komunala Novo mesto, ki je za izvajanje pooblaščena z odlokom ter je izvajanje
pogodbeno urejeno. Plačila se bodo izvajala skladno s pogodbo ter na podlagi predhodno potrjenih situacij in izstavljenih
računov.

11 051 003 Javne sanitarije
Predvidena sredstva so v preteklosti zadostovala za redno vzdrževanje javnih sanitarij in pokrivanje stroškov zaposlenega v
javnih sanitarijah v Novem mestu. Dejavnost je opredeljena kot obvezna gospodarska javna služba in se izvaja v okviru javnega
podjetja JP Komunala Novo mesto, katero je za izvajanje pooblaščena z odlokom, izvajanje pa je pogodbeno urejeno.

11 051 005 Invest. odhodki – CeROD
Sredstva so namenjena izvedbi – zaključku investicije Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – I. etapa, I. faze.
Skupna vrednost projekta je znašala 11.671.000 EUR. Za leto 2007 je predvidena preostala realizacija v višini
2.296.000 EUR.
Predvideni odhodki so vezani tudi na prihodke in sicer:
Zap. št.

Vir sredstev

1.

ISPA

733.050

2.

MOPE

254.925

3.

Ostale občine sofinancerke

424.287

4.

MONM-takse za odlaganje odpadkov

883.738

SKUPAJ

2.296.000

11 051 007 Invest. odhodki – CeROD II
Za realizacijo projekta Cerod II faza je potrebno pripraviti vlogo za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada, izdelati tender
dokumentacijo ter izvesti razpis za izvedbo. Ocenjeni stroški znašajo 155.300 EUR.
Navedeni stroški imajo na prihodkovni strani proračuna izvirna sredstva in sicer se bodo stroški pokrivali iz amortizacije podjetja
CeROD d.o.o. v deležu, ki pripada vsem občinam podpisnicam pogodbe.

11 051 008 Invest. Odhodki - odlagališče inertnih odpadkov
MO Novo mesto še nima urejenega odlagališča inertnih odpadkov, zato mora pričeti postopke za pripravo dokumentacije za
omenjeni projekt. Ocenjeni stroški znašajo 50.000 EUR.
Navedeni stroški imajo na prihodkovni strani proračuna izvirna sredstva in sicer se bodo stroški pokrivali iz amortizacije podjetja
CeROD d.o.o. v deležu, ki pripada Mestni občini Novo mesto.

11 052 001 Investicijski odhodki Kanalizacija v KS Brusnice
V letu 2007 nameravamo dokončati kanalizacijski sistem v KS Brusnice s hkratno rekonstrukcijo dotrajanih vodovodnih
cevovodov. Večji del odhodka je vezan na namenske prihodke iz sredstev javnega podjetja CeROD d.o.o., ki v skladu z pogodbo
o izgradnji in obratovanju CeROD nakazuje namenska sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture v KS Brusnice.

11 052 002 Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi
Sredstva se bodo namensko porabila za izgradnjo naslednjih kanalizacijskih sistemov:
-

Kanalizacija v KS Regrča vas

-

kanalizacija v KS Gotna vas

-

kanalizacija Suhadol

-

kanalizacija Podbreznik

-

kanalizacija v KS Dolž

-

kanalizacija Bučna vas.

Predvideni odhodki so vezani tudi na namenske prihodke v vrednosti 254.355,00 EUR (60.953.633,00 SIT). Občina se je prijavila
na razpis Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko za sofinanciranje investicije Kanalizacija Zajčji vrh in imamo
odobrena sredstva v vrednosti 254.355,00 EUR (60.953.633,00 SIT).
Sredstva se bodo nakazovala na podlagi sklenjenih pogodb ter s strani nadzornika potrjenih situacij o izvršenih delih.

11 052 003 Invest. odhodki – infrastruktura v romskih naseljih
Občina se je v letu 2006 prijavila na razpis Sklada za regionalni razvoj za pridobitev nepovratnih sredstev za osnovno
komunalno urejanje romskih naselij. Na podlagi odločbe imamo tudi v letu 2007 odobrena sredstva. Odhodek bo tako realiziran

glede na odobrena sredstva sklada, vendar se postavka povečuje zaradi neplačanih obveznosti. Sredstva se nakazujejo na
podlagi sklenjenih pogodb in izstavljenih situacij za izvršena dela. Sklad bo občini povrnil sredstva na osnovi izstavljenih
zahtevkov.

11 052 005 Invest. odhodki – kanalizacijski sistemi – okoljska dajatev
Zaradi preglednosti in zahtev uredb o zbiranju in porabi okoljskih dajatev odpiramo v letu 2007 novo postavko, na kateri bodo
evidentirani odhodki iz tega naslova. Okoljske dajatve se od 1.4.2007 nakazujejo v državni proračun. MOP bo za zbrano okoljsko
dajatev in koriščenjem le-te izvedel javni razpis. Občina bo okoljske dajatve, ki se zberejo na območju občine lahko koristila na
podlagi dokazil o namenski porabi ob predhodni odobritvi MOP.
Odhodek je vezan na prihodke iz naslova okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja. Iz prenesenih obveznosti iz leta 2006 se
bodo na podlagi že sklenjenih pogodb sredstva porabila za poplačilo obveznosti za izgradnjo kanalizacije v Srebrniče in
kanalizacije Klamfer.
Okoljske dajatve iz leta 2007 se bodo namensko porabila za izgradnjo naslednjih kanalizacijskih sistemov:
-

kanalizacija v KS Mali Slatnik

-

kanalizacija v KS Gabrje

-

kanalizacija Ragovo

Sredstva se bodo nakazovala na podlagi sklenjenih pogodb ter s strani nadzornika potrjenih situacij o izvršenih delih.

11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin
Vzdrževanje zelenih površin, ki je opredeljeno kot obvezna gospodarska javna služba in se izvaja preko koncesionarja. Obsega
81.944 m2 urejanja zelenih javnih površin z višjim standardom vzdrževanja (10 x letno) v samem mestu, preko 100.000 m2
sprehajališč z nižjim standardom vzdrževanja (3 x letno) in preko 25.000 m2 otroških igrišč (standard vzdrževanja ročna košnja
3x letno in strojna košnja 3x letno). V letu 2007 se bodo v redno vzdrževanje vključila tudi novonastala sprehajališča, brežine pri
trgovskih centrih, zeleni pasovi ob parkiriščih, novonastala igrišča, ki do letos niso bila vključena v redno vzdrževanje zelenih
površin in zaradi katerih je nastajal prenos sredstev iz leta v leto.

11 062 001 Prenova mestnega jedra
V letu 2005 smo pričeli z rekonstrukcijo komunalne infrastrukture Kareju II- Sokolska ulica, Kosova ulica, Muzejska ulica,
Cvelbarjeva ulica, Glavni in Društveni trg. Občina je sofinancirala izgradnjo javne razsvetljave, izgradnjo meteorne kanalizacije in
sanacijo vozišča. Investicijo - inženiring in nadzor je vodilo podjetje Topos d. o. o. Dela so končana v septembru 2006, v aprilu
2007 bo izveden tehnični pregled.

11 063 001 Regresiranje dostave pitne vode
Regresiranje se nanaša na celotne stroške prevoza pitne vode gospodinjstvom na območju, kjer ni možnosti priklopa na javni
vodovod, pod pogojem, da je izdano gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt. Dostava vode področjem, ki jih še ne
oskrbujemo s pitno vodo bo potrebna tudi v naslednjih letih. Vrednost proračunske postavke se v primerjavi z letom 2006
zmanjša zaradi novonastalih občin, te pa predstavljajo polovico sredstev s področja dostave pitne vode. Izvajanje dejavnosti je
v programu občine in je pogodbeno urejeno z izvajalci Komunala Novo mesto in GRC Novo mesto. Plačevanje dejavnosti bo na
podlagi pogodbe, potrjenih prevoznic in izstavljenih računov.

11 063 002 Investicijski odhodki – Vodovodni sistemi
V skladu s poslovnim planom javnega podjetja Komunala d.o.o. je plan na področju investicij in rekonstrukcij vodovodnega
sistema v vrednosti 1.481.389,00 EUR (355.000.000,60 SIT). Glede na razpoložljivost finančnih sredstev v proračunu za leto
2007 bomo planirali le manjše investicije in rekonstrukcije vodovodnih sistemov kot so:
-

Vodovod Gorenje Karteljevo – Knežija

-

Obnova vodovodov ob gradnji plinovoda in rekonstrukcijah državnih cest.

Investicije kot so:

-

izgradnja vodovoda Grčevje,

-

vodarna Jezero,

-

ter obnova vodovoda Stopiče,

bomo prioritetno vključili v plan za 2008. Projekt kvalitetne in zanesljive dobave pitne vode za območje Mestne občine Novo
mesto ter sosednjih občin, ki so vezane na novomeški vodovodni sistem in v katerem bo zajeta izgradnja vodarne Jezero
(čistilna naprava), obnova magistralnih vodov na relaciji Družinska vas – Novo mesto, obnova magistralnega vodovoda na
relaciji Stopiče – Novo mesto, obnova (povečanje) rezervoarja Kij in izgradnja vodovodnega sistem na območju Grčevja in Trške
gore, bomo prijavili na razpis za pridobitev državnih in kohezijskih sredstev.
Sredstva se bodo nakazovala na podlagi sklenjenih pogodb ter s strani nadzornika potrjenih situacij o izvršenih delih.

11 063 003 Rekonstrukcija in adaptacija centralne čistilne naprave
Sredstva so namenjena za delno pokritje stroškov izdelave investicijske in tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo in
adaptacijo centralne čistilne naprave ter primarnih kanalizacijskih vodov.

11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina
Iz te postavke so sredstva namenjena za nemoteno oskrbo z električno energijo s področja javne razsvetljave v celotni Mestni
občini Novo mesto. Izvajanje dejavnosti je v programu občine, plačevanje dejavnosti bo na podlagi izstavljenih računov
distributerja Elektro Ljubljana.

11 064 002 Javna razsvetljava – vzdrževanje
Dejavnost vzdrževanja javne razsvetljave je opredeljena kot obvezna gospodarska javna služba in se izvaja v obliki koncesije.
Planirana sredstva bodo namenjena izvedbi nujnih vzdrževalnih del na obstoječi javni razsvetljavi, ki obsegajo zamenjavo
okvarjenih delov (žarnice, kabli, varovalke, svetilke, potrošni material, ...). Plačila se izvajajo na podlagi koncesijske pogodbe in
izstavljenih računov.

11 064 003 Javna razsvetljava – investicijsko vzdrževanje
V letu 2007 bodo tako sredstva zadostovala za najnujnejše investicijsko vzdrževanje.

Izvajanje dejavnosti je v programu

občine, plačilo je na podlagi izstavljenih računov, po predhodnem izboru ponudnikov.

12 Promet
12 045 101 Subvencija mestnega potniškega prometa
Planirani obseg sredstev za subvencijo mestnega potniškega prometa za leto 2007 odstopa od plana koncesije zaradi prenosa
neplačanih obveznosti iz leta 2006 in primanjkljaja koncesije, ki nastaja zaradi neusklajenega zneska mesečne anuitete
koncesije z dejanskimi stroški. Sredstva se bodo porabila za kritje stroškov sistema in drugih aktivnosti, vezanih na mestni
promet, kot so različne marketinške aktivnosti in sodelovanje z organizacijami v prostoru.
Osnovna dejavnost koncesije je izvajanje prevozov v skladu s postavljenimi avtobusnimi linijami in voznim redom mestnega
potniškega prometa, skrb za vozni park (redno in investicijsko vzdrževanje) in informacijski sistem Prodata. Neposredno na
osnovne naloge se navezuje tudi skrb za prometno tehnične elemente avtobusnih postajališč in naloge povezane s tem.
Dodatne aktivnosti potekajo na področju približevanja sistema uporabnikom tako, da bi ugodili potrebam občanov po prevozu
predvsem na relaciji dom-delo-dom in dom-šola-dom, na področju obveščanja, izvajanja monitoringa, obdelave podatkov in
izdelave poročil. V okviru koncesije se vsako leto omogoča tudi brezplačne prevoze predšolskih otrok v okviru obiska kulturnih
prireditev ali športnih dogodkov in brezplačne prevoze članov društva delovnih invalidov Novo mesto.
12 045 102 Urejanje mirujočega prometa
Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje in urejanje javnih parkirnih prostorov na območju ožjega in širšega mestnega jedra,
drugih delih mesta in na območju Mestne občine Novo mesto, ki niso v vzdrževanju Komunale Novo mesto. Glede na pobude
invalidskih organizacij se bodo urejali tudi novi parkirni prostori za invalide. Enako tako bomo na obstoječih javnih pakirnih

površinah sledili potrebam urejanja parkirnih prostorov za dostavna vozila in obnovo parkirnih prostorov na Avtobusni postaji
Novo mesto. Sredstva so namenjena tudi za tiskanje raznih dovolilnic, ki jih je po odloku dolžna pripraviti in izdajati občinska
uprava. Glede na to, da se stanje na razvoju mirujočega prometa spreminja bomo del sredstva namenili tudi za izdelavo
katastra parkirnih mest. Del sredstev bomo namenili za pripravo dokumentacije za določitev lokacij za parkiranje tovornih vozil
in šolskih avtobusov, ki vsakodnevno prihajajo v mesto in sedaj nimajo ustreznih parkirnih mest.

12 045 103 Urejanje kolesarskih stez
Razvoj kolesarskega prometa na območju mesta Novo mesto in širše ter gradnja posameznih odsekov državnih kolesarskih poti
zahteva, da se mora vsako leto čim več pozornosti posvečati urejanju kolesarskega prometa in vzdrževanju kolesarskih površin,
pravilnem označevanju in vodenju kolesarskega prometa ob (samostojno vodenje)

in na cestni infrastrukturi (vzporedno

vodenje). Na območju Novega mesta je do sedaj zgrajeno približno 22 km kolesarskih stez. Z razvojem kolesarske mreže se
povečuje tudi število kolesarjev in te ne moremo prepustiti samim sebi, vendar jim se morajo zagotoviti varni pogoji v prometu.
Sredstva bi porabila za ureditev in vzdrževanje kolesarski stez (barvanje voznih površin v križiščih, postavitev vertikalne
prometne signalizacije) zaradi lažjega in varnejšega poteka kolesarskega prometa v območju križišč in priključevanjem
kolesarskih stez na vozišče.

12 045 104 Signalizacija
Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da javne in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet, morajo biti
opremljene s predpisano prometno signalizacijo in opremo, ki udeležence cestnega prometa opozarja na nevarnosti na cesti ali
delu ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna obvestila za varen in neoviran promet. Prometna
signalizacija mora biti postavljena v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Prometna
signalizacija se bo postavljala po uradni dolžnosti, v sodelovanju s Policijsko postajo Novo mesto, krajevnimi skupnostmi, krajani
in drugimi dejavniki v prostoru s ciljem, da se izboljša in poveča varnost prometa. V tem letu bomo nadaljevali predvsem s
prioriteto urejanja označitve naselij in križiščih v katerih se spreminja potek prednosti oziroma režim. Sredstva se bodo porabila
za postavitev in izvedbo:
•

Vertikalna prometna signalizacija (prometni znaki za: nevarnost, izrecne odredbe in obvestila).

•

Horizontalna prometna signalizacije (kolesarske steze, peš prehodi, vzdolžne črte, parkirni prostori in prostori za invalide).

•

Obvestilna signalizacija (razne obvestilne table, ulične table).

•

Prometna ogledala za izboljšanje preglednega trikotnika v križiščih.

•

Za urejanje območij omejene hitrosti po odredbah, ki jih je sprejela občinska uprava.

•

Označitev stacionaže odseka ceste

12 045 105 Prometna varnost in preventiva
Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na ravni lokalne skupnosti
organizirajo in povezujejo posameznike, različna društva, zveze, šole, podjetja in institucije, da s svojim prostovoljnim ali
profesionalnim prispevkom organizirajo akcije, prireditve in izvajajo preventivne programe. To so predvsem aktivnosti, ki
razvijajo in uveljavljajo ukrepe za povečanje varnosti na področjih prometne vzgoje, izobraževanja, preventivnih akcij, varnih
šolskih poti, podajanje mnenj in ocen o prometnih ureditvah ...).
SPVCP Mestne občine Novo mesto sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (DRSC Ljubljana), Policijsko
postajo NM, ZŠAM Novo mesto, Vzgojno varstvenimi zavodi in šolami. Sredstva se koristijo za posamezne aktivnosti, ki so
določena v planu za leto 2007.
12 045 106 Semaforske naprave
V letu 2006 je Mestne občina Novo mesto v skladu z Zakonom o javnih cestah prevzela od Direkcije Republike Slovenije za ceste
Ljubljana v vzdrževanje vse svetlobne prometne znake (SPZ) v naseljih Mestne občine Novo mesto (semaforske naprave,
svetlobni znaki in prehodi za pešce z utripajočimi lučmi). Sredstva so namenjena za vzdrževanje SPZ. SPZ vzdržuje koncesionar,
ELEKTROMEHANIKA, Gregorič s.p., po pogodbi, ki je bila sklenjena v letu 2006. Razen vzdrževanja SPZ bomo skupaj z

koncesionarjem skrbeli za modernizacijo teh naprav. V primeru, da bo potrebno spremeniti krmilne programe na posameznih
semaforskih napravah bomo skupaj z DRSC dogovorili zamenjavo le teh (soglasje mora podati DRSC).

12 045 107 Arhitektonske ovire
Sredstva so namenjena odpravi arhitektonskih ovir na javnih prometnih površinah zlasti na pločnikih v povezavi pločnik-prehodi
za pešce in po potrebi gradnja manjših dostopnih klančin. S namenskimi sredstvi nameravamo nadaljevati z odpravo ovir na
vseh cestah in ulicah. Gre za olajšanje življenja predvsem za telesno prizadete udeležence v prometu, ker telesna prizadetost,
bodisi trajne ali predhodne, ki so povezane z omejitvami gibanja, povzročajo funkcionalno oviranim ljudem veliko težav v
prometnem okolju. Z Zakonom o varnosti cestnega prometa je v 17. členu določeno, da so za nemoten in varen promet na
občinskih cestah odgovorne lokalne skupnosti, kar zajema tudi ta segment ureditve prometne infrastrukture tako, da se
zagotovi varno udeležbo vsem udeležencem v prometu.

12 045 108 Avtobusna postajališča
Sredstva se bodo namenila za opremljanje avtobusnih postajališč z zavetišči za potnike in drugo opremo, ki je sestavni del le
teh in za redno vzdrževanje avtobusnih postajališč (talna in vertikalna prometna signalizacija). Del sredstev bodo porabljena za
plačilo izvedenih del v letu 2006 (dobava in montaža treh zavetišč za potnike na avtobusnih postajališčih). Trenutno se na
vozišču cest po katerih poteka mestni potniški promet je nahaja 45 avtobusnih postajališč. Obveza Mestne občine je, da se
zaradi varnosti prometa le ta redno vzdržujejo. Zaradi tega se bo del sredstev namenil za izdelavo projektov PGD, PZI, za
gradnjo avtobusnih postajališč s potrebno infrastrukturo in vzdrževanje obstoječih. Enako tako je potrebno urediti varne
dostopne pešpoti do avtobusnih postajališč in obračališč s ciljem izpopolnjevanja nivoja storitev v mestnem potniškem prometu.

12 045 109 Ureditev zaznamovanih prehodov za pešce
Sredstva so namenjena za urejanja varnih prehodov za pešce. Z ureditvijo mestnega potniškega prometa in avtobusnih
postajališč je potrebno urediti tudi varno prečkanje ceste, zlasti je to potrebno na cestah z močnimi prometnimi tokovi. Zaradi
varnosti peš prometa je take prehode za pešce potrebno poleg talne in vertikalne signalizacije opremiti s predpisano močjo
svetilke cestne razsvetljave, kar je zakonsko opredeljeno. V letu 2007 planiramo, da bi rešili problem prehoda v Malem Slatniku,
Gotni vasi in Ločni. Za prehod v Malem Slatniku je izdelan projekt PGD, PZI. Prehodi se nahaja na državnih cestah, zato je
potrebno pridobiti soglasje DRSC in pripraviti kompletno dokumentacijo.

12 045 110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa
V sklopu programa urejanja con »območje za pešce«, »območje omejene hitrosti« in »območje umirjenega prometa« je
dovoljeno postavljati naprave in izvajati fizične ukrepe za umirjanje prometa. Pričakujemo, da bodo krajevne skupnosti, krajani
posameznih delov mest ali ulic in drugih naselij v Mestni občini Novo mesto zahtevali, da se začnejo izvajati določila Zakona o
varnosti cestnega prometa. Zakon dopušča, da se posamezni deli ulic ali mesta uredijo tako, da bo motorni promet v
podrejenem položaju ostalem prometu kot je to peš promet ali kolesarski promet. Del sredstev bomo namenili za boljšo
označitev obstoječih ukrepov za umirjanje prometa.

12 045 111 Nacionalni program varnosti cestnega prometa
V Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (Skupaj za večjo varnost), so
postavljeni temeljni cilji in poti za uresničevanje , da se zmanjša število smrtnih žrtev na cestah. V Nacionalnem programu je kot
izhodišče uporabljena vizija nič (nič mrtvih na cestah), ki obvezuje vse organe samoupravnih lokalnih skupnostih, da svoje
odločitve in ravnanja usmerijo k njeni uresničitvi. Na podlagi programa bomo namenjena sredstva usmerili za realizacijo
projektov za izboljšanje varnost cestnega prometa. Posebno pozornost bomo usmerili na zbiranju podatkov o prometnih
nesrečah, identifikaciji nevarnih mest, odsekov ali območij, ogroženih skupin, skrb za varne šolske poti, načrtovanje ukrepov,
izvajanje ukrepov, opazovanje učinkov in vrednotenje rezultatov.

12 045 401 Letališče Prečna
Mestna občina Novo mesto mora kot solastnik letališča Novo mesto v Prečni in v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe o
Upravljanju športnega letališča Novo mesto zagotavljati določena sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela in investicijsko
vzdrževanje. Sredstva se bodo porabila za vzdrževalna dela, ki se nanašajo na vzdrževanje travnatih površin, obnovo vzletno
pristajalne steze, naprav za odvodnjavanje, ohranitev prostega profila steze ipd. Razen tega je potrebno na letališču planirati
investicijsko vzdrževanje-ureditev rezervoarja za gorivo s črpalko. V naslednjih letih pa bi bilo potrebno planirati ureditev trajne
obvozne ceste za kmetijske stroje.

13 Cestno gospodarstvo
13 045 101 Vzdrževanje občinskih cest
Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Mestne občine Novo mesto 179 km lokalnih cest izven mesta Novo
mesto, 29 km lokalnih cest in 58 km mestnih ulic v mestu Novo mesto, ter 297 km javnih poti izven mesta Novo mesto.
Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi,
dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije,
čiščenje, popravila cestne opreme,…).

Stroški za potrebna dela (lokalnih cest) po pravilniku o rednem vzdrževanju znašajo cca. 3.000 €/km ceste !
Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o nivoju rednega vzdrževanja …. 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 občinskih cest. Vrednost vzdrževalnih del po programu
vzdrževanja občinskih cest in po podeljeni koncesiji, ki smo jo podelili CGP, cestno gradbenemu podjetju d. d., Novo mesto,
znaša 2.395.260 €. Z novonastalima občinama se bo navedeni znesek znižal za 30%, torej na 1.676.682 €.
Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega vzdrževanja občinskih cest, ki je odvisno
od dolžine zime, zunanjih temperatur in izdatnosti snežnih padavin. Teoretično so lahko stroški izvajanja večji od ocenjenih v
koncesiji, glede na izkušnje izvajanja zimske službe iz zadnjih treh let, ko so bile v povprečju »hude« zime, pa bo strošek
izvajanja službe znašal cca 80 % od ocenjenih v koncesijski pogodbi.
Glede na to, da je vzdrževanje občinskih cest obvezna gospodarska služba na lokalnem nivoju, jo mora občina izvajati.
Dejavnost se bo izvajala v obliki koncesije, katera je za obdobje dveh let podeljena podjetju CGP Novo mesto. Dejavnost se bo
izvajala na podlagi potrjenih letnih in mesečnih planov vzdrževanja občinskih cest. Plačevanje bo potekalo na osnovi potrjenih
situacij o izvršenih delih.

13 045 102 Popravilo mostov
S sredstvi bomo izvedli nujna investicijska vzdrževanja lesenih mostov Otočec, Šentpeter in Zalog. Izvajanje dejavnosti je
opredeljeno v zakonodaji. Plačevanje del bo izvedeno na osnovi koncesijske pogodbe, ter izdanih računov oziroma situacij.

13 045 103 Odškodnine in drugo
Neurejena lastninska razmerja iz preteklih desetletij še vedno zahtevajo zemljiško knjižno urejanje predvsem tistih cest, ki jih
zaradi dotrajanosti ponovno saniramo. V Mestni občini Novo mesto je preko 100 km lokalnih cest, ki po posegu niso bile
zamejničene in zemljiško knjižno urejene. S predvidenimi sredstvi bomo izvedli nekaj najnujnejših odmer in odkupov zemljišč.
Izvajanje dejavnosti je v programu občine. Izvajalca se izbira na podlagi javnih razpisov, plačila pa potekajo na osnovi
sklenjenih pogodb, ter izdanih računov oziroma situacij.
13 045 104 Obnova mejnikov ob javnih poteh
S temi sredstvi bomo vzpostavili meje med javno in zasebno lastnino (ekspropiracije) in postopoma odpravili neurejeno stanje iz
preteklih desetletij.
Obnove mejnikov so prvi korak za nadaljnje rešitve na občinskih cestah (ukrepi Inšpektorata, odškodnine, ukinitve ...).

13 045 105 Vzdrževanje javnih objektov preko KS
Sredstva so namenjena letnemu in zimskemu vzdrževanju javnih površin v zunanjih krajevnih skupnostih, ki niso zajeta v sistem
letnega in zimskega vzdrževanja v okviru izvajanja dejavnosti v občini. To so predvsem površine, ki so v upravljanju krajevnih
skupnosti in sicer igrišča, parkirišča pri pokopališčih, dovozi do osnovnih šol in druge javne površine. Višina sredstev po
posameznih krajevnih skupnostih je določena glede na več kriterijev (velikost krajevne skupnosti, število prebivalcev, …) in bo
potrjena s sklepom župana.
Sredstva se nakazujejo krajevnim skupnostim na začetku trimesečja v pavšalnem znesku v štirih enakih zneskih.

13 045 106 Vzdrževanje gozdnih cest
V letu 2007 bomo vzdrževali gozdne ceste, ki potekajo po zasebnem in državnem gozdu, po predhodni oceni nujnosti
vzdrževanja po odsekih, ki jih opredeli Zavod za gozdove. Sredstva se bodo zbrala preko pristojbine, ki jo plačujejo lastniki
gozdov in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v zakonodaji in v programu občine. Izvajalec bo izbran na podlagi določb Zakona o javnih
naročilih, plačilo pa bo izvedeno na podlagi izdanih situacij oziroma računov.

13 045 107 Projekti za investicije v cestno gospodarstvo
S temi sredstvi omogočamo pripravo tiste dokumentacije za rekonstrukcijo cest, ki se bodo uvrščale v proračun v naslednjih
letih:
-

rekonstrukcija ceste Straška cesta (vhod v Livado)

-

rekonstrukcija ceste Črmošnjice pri Stopičah.

Izvajalec bo izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa bo izvedeno na podlagi izdanih situacij oziroma
računov.

13 045 108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest
Od preko 208 km lokalnih cest je več kot polovico cest brez zapornega sloja, kar je razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest.
V kolikor bi hoteli v 10-ih letih preplastiti te ceste, bi letno potrebovali okoli 333.840 € za cca. 10 km/leto. V nasprotnem
primeru bodo potrebna znatno večja sredstva, saj bo potrebno cestišča rekonstruirati. Z predvidenimi sredstvi bomo lahko
preplastili cca. 8.000 m2 cest. Nujno potrebni odseki preplastitev so:
-

Smrečnikova ulica

-

Prečna

2800 m2
800 m2

-

Stopiče

2300 m2

-

Sokolska ulica

1500 m2

-

Majstrova ulica

600 m2

Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v zakonodaji in v programu občine, plačilo je na podlagi zbiranja ponudb.

13 045 110 Obnove občinskih cest
Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo občinskih cest:
-

Seidlova cesta

-

V. Brusnice - Leskovec

Izvajalci bodo izbrani na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa bo izvedeno na podlagi sklenjenih pogodb ter
izdanih situacij oziroma računov.

13 045 111 Novogradnje – državne ceste
Predvidena sredstva so namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri gradnji državnih cest:


Avtocesta Mačkovec – Lešnica (Deviacija 1-12)



Šmihelska cesta odkupi: Galič, Zarja

skupaj z DDC. Podrobneje je struktura investicij razvidna v načrtu razvojnih programov.
Izvajanje dejavnosti je v programu občine, plačilo bo na podlagi sofinancerskih pogodb z državo oziroma DDC ter izstavljenih
situacij oziroma računov.

13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste
Predvidena sredstva so namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri rekonstrukciji državnih cest:
Ratež – Velike Brusnice (obveznost zaradi izgradnje CEROD) –
Topliška cesta – križišče Drska – pokopališče Srebrniče
Šmarješka cesta
Ljubljanska cesta
Kandijska cesta
Podrobneje je struktura investicije razvidna v načrtu razvojnih programov.
Izvajanje dejavnosti je v programu občine, plačilo bo na podlagi sofinancerskih pogodb z državo oz. DDC- jem, ter izstavljenih
situacij oziroma računov.

14 Kmetijstvo
14 042 102 Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in
modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, s ciljem izboljšanja dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
ustvarjanja novih delovnih mest in uveljavljanja podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.

14 042 107 Štipendiranje bodočih naslednikov kmetij
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov srednjega strokovnega in poklicnega šolstva
Kmetijske šole »Grm« Novo mesto, ki so predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih
starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.

14 042 108 Plačilo zavarovalnih premij
Sredstva s te postavke so namenjena povečanju obsega zavarovanj in s tem zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih
in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati
izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.
Cilj ukrepa je vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov, plodov in domačih živali.

14 042 111 Zatočišče za zapuščene živali
Namen ukrepa je plačevanje stroškov, ki jih ima koncesionar za ulov, nastanitev, oddajo in evtanazijo zapuščenih živali.
Omenjen izdatek je zakonska obveznost po zakonu o zaščiti živali (Uradni list št. 98/99).

14 O42 114 Investicije v kmetijska gospodarstva
Planirana sredstva so namenjena posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in
kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Z ukrepom bomo zasledovali naslednje cilje: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje
živali.

14 042 115 Zaokrožitve zemljišč

Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture (72% vseh kmetij v občini ima v lasti manj
od 5 ha kmetijskih površin), je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju
občine s ciljem omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.

14 042 116 Spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost
dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti in promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem
širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ. Z ukrepom bomo zasledovali naslednje cilje: doseganje višje dodane vrednosti za
osnovne kmetijske proizvode, utrjevanje tržnega položaja kmetov, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov in povečanje
števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti.

14 042 117 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja
storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti, s ciljem povečevati konkurenčnost
kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje oz. strokovno usposabljanje njihovih nosilcev.

14 042 118 Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
Namen ukrepa je sofinanciranje investicij v neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah, neposredno prodajo
kmetijskih proizvodov izven kmetije, v storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodja in živali ter oddajo le teh v najem in v izobraževanje na kmetijah, povezano z gozdarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.
Z ukrepom želimo doseči utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih
gospodarstev in povečati število kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov in storitev s kmetij.

14 042 119 Izvajanje lokalne razvojne strategije
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje lokalne razvojne strategije programa Leader in za delovanje Lokalne akcijske skupine.

14 042 120 Varstvo pred boleznimi in škodljivci
Namen ukrepa je nadomestiti upravičencem stroške preprečevanja in izkoreninjanja bolezni in škodljivcev živali ali rastlin,
nastale z zdravstvenimi pregledi, testiranji, nakupom in uporabo cepiva, s ciljem izvajanja preventivnega varstva pred boleznimi
in škodljivci organiziranim proizvajalcem.

15 Obrt in podjetništvo
15 041 101 Projekti na področju malega gospodarstva
Sredstva na tej postavki v višini 114.213 EUR bodo namenjena za izvedbo različnih programov vzpodbujanja podjetništva, in
sicer za: usposabljanje in izobraževanje za podjetnike, vavčersko svetovanje, podjetniško svetovanje, podjetniške ideje,
pripravo poslovnih načrtov in investicijskih programov, inovativno dejavnost v podjetništvu, povezovanje majhnih in srednje
velikih podjetij na skupnih razvojnih programih – razvijanje podpornega okolja za razvoj grozdov in vzpostavljanje gospodarskih
povezav, informiranje, udeležbo na sejmih, sponzorstva in druge oblike promocijskih aktivnosti vzpodbujanja podjetništva.

15 041 102 Plačila bančne provizije
Plačila bančne provizije se nanašajo na posojila dodeljena v letih od 1990 do 1995, ki jih banka vodi na osnovi Pogodbe o
poslovanju po pooblastilu. Provizija se obračunava dvakrat letno v višini 1,5% od stanja kreditov, za kar je v letu 2007 potrebno
zagotoviti 1.252 EUR.

15 041 103 Podjetniški center Novo mesto
Postavka se nanaša na sofinanciranje redne dejavnosti Podjetniškega centra. Obveznost izhaja iz 26. člena družbene pogodbe o
ustanovitvi Podjetniškega centra Novo mesto d.o.o., ki je bila podpisana 16.10.1997. Obveznost za leto 2007 bo znašala 71.005
EUR in se nanaša na izvajanje nekaterih vsebinsko zaokroženih dejavnosti s področja pospeševanja podjetništva. Predvsem gre
za dejavnosti z izobraževalnega, svetovalnega, informacijskega, finančnega,… področja.

15 041 104 Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov
Ta postavka pomeni rezervacijo ocenjenih oziroma predvidenih sredstev za pripravo RRP in pripravo novih projektov pri
kandidiranju na razvojna sredstva države in EU. Predstavlja delež Mestne občine Novo mesto v regionalnih razvojnih projektih,
ki potekajo za celotno JV Slovenijo. Za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 2007-2013 JV Slovenije so
planirana sredstva v višini 7.303 EUR.

15 041 105 Garancijski sklad – vložek, dejavnost
Gre za sofinanciranje izvajanja že sprejetega večletnega poslovnega načrta - programi za podjetnike: izvajanje »Garancijske
sheme za Dolenjsko« - razpisi in podelitev investicijskih posojil ter garancij za podjetnike (nižje obrestne mere za posojila,
ugodnejše razmerje med obrestnimi merami za posojila in dane depozite, varnejše poslovanje) in izvajanje projekta
»Mikrokrediti«: posojila za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest (nižje obrestne mere za posojila, čim ugodnejše
razmerje med obrestnimi merami za posojila in dane depozite, varnejše poslovanje, nova delovna mesta,…). Za ta namen je na
tej postavki potrebno zagotoviti 115.357 EUR.

15 041 106 Evropski projekti za vzpodbujanje podjetništva in inovativnosti
V Oddelku za razvoj smo uspešno začeli s prijavami na razpise Evropske unije za projekte spodbujanja podjetništva in
inovativnosti. V letu 2005 sta bila v okviru VI. okvirnega programa EU odobrena dva projekta, CRIPREDE in ARRGOS 3%. Ti
projekti so financirani do 100% upravičenih stroškov. Izbran je bil AC model financiranja. To pomeni, da prihodki posameznega
projekta popolnoma pokrijejo vse odhodke. V letu 2006 je bilo zaradi 85 odstotnega predfinanciranja na prihodki pokritih
tolikšen delež odhodkov, razlika v višini 15% pa bo izplačana v letu 2007. V letu 2007 bodo prihodki znova pokrili 85% vseh
stroškov v tem letu, razlika v višini 15% pa bo izplačana v letu 2008, ko stroški ne bodo več nastajali.

16 Turizem
16 047 301 Programi TIC, DTZ, turističnih društev
Sredstva so namenjena za delovanje turistične zveze, turističnih društev in ostalih društev, ki delujejo na področju turizma, za
financiranje izobraževanj, udeležb na seminarjih, za stroške naročil in izdelav publikacij ter za aktivnosti, ki jih izvaja TIC.

16 047 302 Promocija
Za izvedbo promocijskih aktivnosti bomo sredstva namenili za udeležbe na sejmih, borzah in predstavitvah, za izdelavo,
oglaševanje na elektronskih medijih ter tiskanih medijih in ponatis turističnih brošur. Samostojno in v sodelovanju z ostalimi
turističnimi ponudniki se bomo predstavili na najpomembnejših turističnih sejmih.

16 047 303 Turistične prireditve
Turistične prireditve prispevajo k povečanju turističnega povpraševanja na območju.
Organizatorjem turističnih prireditev bomo pomagali s sofinanciranjem, usmerjanjem, spodbujanjem in organiziranjem
turističnih prireditev, predvsem za prireditve v sklopu »Veselega decembra« in Svetovnega dneva turizma.

16 047 304 Projekti na področju turizma
Iz proračunske postavke se bodo financirali pomembnejši projekti na področju turizma v letu 2007, kot so:

•
•
•
•

Sodelovanje v čezmejnih projektih (INTERREG IIIA),
Sodelovanje v LEADER projektih,
Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine,
Izdelava tematskih poti (kolesarska, jahalna, arheološka, pohodne,…) ,

•
•
•
•
•

Nadaljevanje informatizacije na področju turistične ponudbe,
Izdelava enotne turistične signalizacije,
Izdelava ostalih občinskih in regijskih razvojnih projektov in programov v turizmu.
Sodelovanje v projektu »Turistični vodnik Dolenjske in Bele krajine«
Sodelovanje v Združenju zgodovinskih mest

16 047 305 Združenje vinskih mest
Sredstva so namenjena stroškom pri promocijskih in ostalih aktivnostih s potomko najstarejše trte na Otočcu, in aktivnosti na
vinsko turističnih cestah na območju MONM.
Sredstva se črpajo na podlagi sporazumov, pogodb in izvedenih situacij po izstavljenih računih in je program občine, ki ima
pravno podlago v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma.

16 047 307 Teden Cvička
S sodelovanjem z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, bo tudi letošnjem letu ponovno organizirana tradicionalna prireditev
»Teden cvička« v Novo mesto. Tri dnevna prireditev je predvidena v Novem mestu, od 25.05. do 27.05. Po lanskih ocenah je
prireditev obiskalo preko 30.000 obiskovalcev. V strokovnem delu pa je na ocenjevanje vin prispelo preko 900 vzorcev različnih
vin, od tega je bilo 528 vzorcev cvička.

17 Stavbna zemljišča
17 062 001 Pridobivanje stavbnih zemljišč
Pod to postavko se zagotavljajo sredstva za odkupe zemljišč za izgradnjo javne infrastrukture po že sprejetih zazidalnih in
ureditvenih načrtih in drugih zemljišč, potrebnih za realizacijo določenih projektov, sredstva za njihov odkup pa niso zajeta v
konkretnih investicijskih projektih.

17 062 002 - Urejanje stavbnih zemljišč
Pod postavko urejanje stavbnih zemljišč so v proračunu MONM za leto 2007 planirana sredstva za potrebne parcelacije zemljišč
vezane na postopke prodaje zemljišč.
V letu 2007 se večji del sredstev predvidi za parcelacijo zemljišč na območju bivšega zazidalnega načrta Regrške košenice, z
realizacijo katere bo možna prodaja večjega dela nepremičnin za katere so zainteresirani posamezni uporabniki (najemniki
občinskih zemljišč) in tudi nekaj gradbenih parcel za katere predvidevamo, da jih bo možno prodati kot lokacije za gradnjo.
Preostali del pa za parcelacijo nepremičnin (nove vloge ), ki jih je pred izpeljavo postopkov prodaje potrebno razparcelirati
(predvsem zaradi zavarovanja javnega interesa, ali je predvidena prodaja dela nepremičnine).
Vse nepremičnine, ki so predmet razpolaganja je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo ovrednotiti s strani cenilcev oziroma
ocenjevalcev, ki imajo v skladu z 80.e členom zakona o javnih financah priznano sposobnost za ocenitev stvarnega premoženja.
Za realizacijo navedenih nalog potrebujemo sredstva v višini 50.075,11 EUR.

17 062 003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
Komunalni prispevek se na območjih, kjer ni programov opremljanja oziroma programi opremljanja še niso usklajeni z Uredbo o
vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04- Uredba) in Pravilnikom o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04-Pravilnik), odmerja po veljavnih občinskih predpisih, vendar najdlje do 20.
julija 2007. To pomeni, da občine lahko najkasneje do 20. julija 2007 izdajajo odmerne odločbe o komunalnem prispevku na
podlagi splošnih občinskih aktov o komunalnem prispevku (Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo
mesto) oziroma na podlagi programov opremljanja, izdanih na podlagi Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč. Najkasneje do 20. julija 2007 so občine dolžne razveljaviti oziroma uskladiti s Pravilnikom splošne akte, ki določajo
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka in so bili sprejeti na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97 in 110/02 – v nadaljevanju: ZSZ) in v skladu z Navodilom o izračunu komunalnega prispevka oziroma

sprejeti nov program opremljanja za območje celotne občine. OP je zato konec leta 2006 izvedel javni razpis za izdelavo
programa opremljanja zemljišč za gradnjo v mestni občini Novo mesto, ki bo po 20.7.2007, v kolikor še ne bo sprejet nov
Zakon o prostorskem načrtovanju, pomenil pravno podlago za odmero komunalnega prispevka.
V letu 2007 je zato potrebno zagotoviti denar za izdelavo navedenega programa opremljanja zemljišč za gradnjo (program
opremljanja za celotno območje MONM - prevzem obveznosti iz proračunskih postavk 17062002 in 17062004 – pogodba že
podpisana za vrednost 69.942,00 EUR), za uskladitev obstoječih programov opremljanja z novo zakonodajo in za nove
programe opremljanja (na območjih

17 062 004 - Strokovne podlage za delo
Planirana sredstva pod to postavko so predvidena za strokovno literaturo, izdelavo cenilnih mnenj, objavo javnih dražb in
javnega zbiranja ponudb za prodajo stvarnega premoženja, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno objaviti v
Uradnem listu RS
Mestna občina Novo mesto mora za potrebe postopkov prodaje stvarnega premoženja speljati postopke v skladu z določili
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, ki med drugim določa, da se
prodaja premoženja izvede na podlagi ene izmed metod prodaje (javna ponudba, javno zbiranje ponudb, javna dražba), saj je
potrebno zagotoviti transparentnost postopka, ki zagotavlja enako možnost vključevanja v postopke vsem subjektom, ki
izpolnjujejo pogoje, zato je potrebno postopke podpreti z javnim zbiranjem ponudb ter z drugim obveščanjem javnosti
(Dolenjski list, Delo, Finance in drugo).
Za realizacijo navedenih nalog po grobi oceni potrebujemo 62.600 EUR.

17 062 005 Komunalno opremljanje UN Bršljin
V letu 2006 je podjetje Real d.o.o. na podlagi sklenjene pogodbe z Mestno občino Novo mesto financiral celotno izvedbo
rekonstrukcije dela Kočevarjeve ulice in ceste Žlebej ter ceste »I« s komunalno infrastrukturo.
Dela so bila končana v avgustu 2006, pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje. Skupna vrednost del je znašala 98.531.606,13
SIT. Pri tem je bil Real d.o.o. glede na obveznost plačila komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta
S4 dolžan zagotoviti 41.013.230,05 sit, občina pa mu povrniti razliko v višini 51.403.883,62 sit. Polovico navedenih sredstev je
občina Realu povrnila konec leta 2006, preostanek v višini 105.500 EUR pa bremeni proračun za leto 2007.
Poleg tega je na navedeni postavki v letu 2007 potrebno zagotoviti še sredstva v višini 125.000 EUR za nadaljnje reševanje
premoženjsko pravnih odnosov z lastniki nepremičnin, ki jih je potrebno odkupiti zaradi načrtovane izvedbe 2. faze
rekonstrukcije Ljubljanske ceste od križišča pri Elektru do križišča pri BTC.

17 062 007 Izvedba ZN Podbreznik
Komunalno infrastrukturo v ZN Podberznik izvaja podjetje SCT d.d.. Dela po pogodbi so končana, razen zaključnega sloja
asfalta, ureditve dela pešpoti, ter izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste od profila 32 do profila 39. Vsa ta dela bo izvajalec po
sklenjenem aneksu k pogodbi izvedel do 30.11.2007, Mestna občina Novo mesto pa mora sočasno zagotoviti še izvedbo
rekonstrukcije vodovodnega omrežja, javne razsvetljave in preostalega infrastrukturnega omrežja. Pogodba je sklenjena po
sistemu »na ključ«, večina del v vrednosti 292.427.666,65 SIT je bila izvedena in plačana v letu 2006 , tako da je potrebno za
leto 2007 planirati le sredstva v višini 140.000 EUR. Poleg tega je potrebno zagotoviti še sredstva za odkupe zemljišč po že
sklenjenih pogodbah v letu 2006, za odškodnine po služnostnih pogodbah, ki jih moramo skleniti z lastniki zemljišč v letu 2007
zaradi izvedbe meteorne kanalizacije do reke Krke in za dokončno ureditev preostalega lastništva na zemljiščih, potrebnih za
izgradnjo javnega infrastrukturnega omrežja in parka. Za to po grobi oceni potrebujemo cca 242.000 EUR.

17 062 008 Izvedba UN Livada
Mestna občina Novo mesto za območje nekdanjih vojaških objektov v Bršljinu pripravlja spremembe in dopolnitve Odloka o ZN
Livada, s katerim je med drugim predvidena tudi izgradnja skupnega infrastrukturnega omrežja. Projekti za navedeno omrežje
so bili v preteklem obdobju že izdelani, nerešena pa so ostala določena premoženjsko pravna razmerja z lastniki zemljišč, po
katerih je predvidena izgradnja javnega infrastrukturnega omrežja. V letu 2007 načrtujemo pridobiti še preostala zemljišča,
potrebna za izgradnjo oziroma nadgradnjo javnega infrastrukturnega omrežja, uskladiti izdelano projektno dokumentacijo z

novo zakonodajo in pridobiti dovoljenje za gradnjo. Za to po grobi oceni potrebujemo cca 100.000 EUR. Samo izvedbo javnega
infrastrukturnega omrežja pa je realno načrtovati takoj v začetku prihodnjega leta.

17 062 014 Univerzitetni kampus Novo mesto
Za razvoj visokega šolstva je Mestna občina Novo mesto v letu 2006 sprejela Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
Univerzitetni kampus Novo mesto (UL RS, št.118, 17.11.2006 ) in ustanovila Univerzitetno raziskovalno središče Novo mesto.
Z namenom realizacije navedenega projekta je bil konec leta 2006 izveden postopek zbiranja ponudb za izdelavo

idejne

zasnove Univerzitetnega kampusa Novo mesto - 1. faza, pogodba z izbranim izdelovalcem pa je bila sklenjena v začetku leta
2007. Navedena idejna zasnova bo podlaga za nadaljnja usklajevanje s strokovnjaki s tega področja, z nosilci tega projekta,
bodočimi uporabniki,…… in za izdelavo potrebne investicijsko tehnične dokumentacije za izgradnjo Univerzitetnega kampusa
Novo mesto. Idejna zasnova Univerzitetnega kampusa Novo mesto -1. faza bo izdelana v prvi četrtini tega leta . Za izdelavo
idejne zasnove in za izdelavo projektov PGD, PZI za načrtovano 1. fazo, ostalo investicijsko dokumentacijo potrebujemo cca
1.400.000 EUR, za odkupe zemljišč pa cca 540.000 EUR.

17 066 002 Vzdrževanje parkirne hiše
Vzdrževanje in upravljanje parkirne hiše je bilo s strani Mestne občine Novo mesto in lastnikov preostalih parkirnih prostorov
predano JP Komunala Novo mesto. S tem v zvezi je bila sklenjena pogodba o upravljanju, na podlagi katere se glede na plan
vzdrževanja in tekočih investicijskih vlaganj vsako leto določi strošek upravljanja, ki odpade na parkirno mesto na mesec
(Mestna občina Novo mesto je lastnica 197. parkirnih mest).
V letu 2007 planiramo odhodke v višini 66.700,00 €.
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Stanovanjsko gospodarstvo

18 061 001 Stroški banke
Pod to proračunsko postavko so zajete storitve, ki jih MONM plačuje banki za vodenje stanovanjskih posojil dodeljenih občanom
s strani mestne občine v preteklih letih. Gre za pogodbeni odnos in izplačevanje teh obveznosti na podlagi izstavljenih računov s
strani banke za štiri trimesečna obdobja. Za leto 2007 je potrebno na tej postavki zagotoviti 12.500,00 €.

18 061 002 Drugi stroški
Druge stroške pod to postavko predstavljajo stroški za objekte, ki so last MONM, kot so tekoče vzdrževanje stanovanj in
poslovnih stavb (obnova strehe in prehod na ogrevanje s plinom na Rozmanovi ulici 30, tekoče vzdrževanje objekta Rozmanova
ulica 10 in Kočevarjeva ulica 10a), njihovo zavarovanje, obratovalni stroški, investicijsko vzdrževanje in centralna kurjava,… in
jih MONM na podlagi novo sklenjene pogodbe o upravljanju, poravnava Zarji d. d. Novo mesto. Zajeti so tudi vsi ostali stroški
na stanovanjskem področju (električna energija, komunalne storitve, itd.) med katerimi so vključena tudi sredstva za najem
poslovnih prostorov za Založbo Goga in Klub zdravljenih alkoholikov Novo mesto. Sredstva se črpajo mesečno na podlagi
izstavljenih računov s strani upravljavcev infrastrukturnih vodov in Zarje d. d. Novo mesto. Na tej postavki v letu 2007
planiramo 70.000,00 €.

18 061 003 Stroški upravljanja s stanovanji
Mestna občina Novo mesto ima sklenjeno pooblastilno pogodbo z Zarjo d. d. Novo mesto (številka: 360-01-18/2005 z dne 18.
10. 2005), po kateri omenjeno podjetje upravlja stanovanja in poslovne prostore mestne občine. Za omenjeno storitev Zarja d.
d. mesečno izstavlja mestni občini račune za upravljanje. Na postavki planiramo 15.500,00 €.

18 061 004 Prenos kupnin na stanovanjski sklad
Delež 20 % kupnin od prodanih stanovanj z obročnim odplačevanjem, ki ga je mestna občina dolžna nakazovati
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnim skladom, v skladu z zakonom. Zagotovitev sredstev je vezana na mesečna
plačila in predčasne odkupe oziroma poračune kupnin po pogodbah za odkup stanovanj z obročnim odplačevanjem kupnine v
skladu z določili stanovanjskega zakona. V letu 2007 bo potrebno na tej postavki zagotoviti 8.400,00 €.

18 061 005 Prenos kupnin na odškodninski sklad
Delež 10 % kupnin od prodanih stanovanj z obročnim odplačevanjem, ki ga je mestna občina dolžna nakazovati Odškodninski
družbi RS v skladu z zakonom. Zagotovitev sredstev je vezana na mesečna plačila in predčasne odkupe oziroma poračune
kupnin po pogodbah za odkup stanovanj z obročnim odplačevanjem kupnine v skladu z določili stanovanjskega zakona. V letu
2007 bo potrebno na tej postavki zagotoviti 4.200,00 €.

18 061 006 Vlaganja v stanovanjske objekte in pridobivanje stanovanj
Mestna občina Novo mesto je v času priprave predloga tega proračuna lastnica 34. stanovanj (od tega 22 na naslovu
Kočevarjeva ulica 10a, Novo mesto), po zaključeni delitveni bilanci in odprodaji dveh stanovanj na Glavnem trgu 2 pa bo teh
stanovanj le 26.
V skladu s 154. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003; ZVKSES, št. 18/2004 in ZEN, št. 47/2006; v
nadaljevanju: SZ-1) je pristojnost občine med drugim tudi: »da zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje
neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb«.
Zaradi navedenega predlagamo, da se na tej postavki zagotovi sredstva v višini 835.000,00 €, kar bi po predvidevanjih
zadostovalo za nakup cca. 15 starejših stanovanj na trgu s čimer bi povečali fond najemnih stanovanj v lasti Mestne občine
Novo mesto. Tako pridobljena stanovanja bi mestna občina v skladu z določili SZ-1 in podzakonskimi predpisi oddala v najem za
neprofitno najemnino.

18 061 007 Subvencije stanarin
Od 01. 01. 2005 je Mestna občina Novo mesto dolžna v skladu s SZ-1 ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2004 in
142/2004) zagotavljati sredstva za subvencije stanovanjskih najemnin. V letu 2007 bo potrebno na tej postavki zagotoviti
predvidoma 65.000,00 €.

18 061 008

Investicijski odhodki - Stanovanja

Kot je navedeno že pri obrazložitvi postavke 18061006 je pristojnost občine tudi zagotavljanje stavb za posebne namene
(bivalnih enot), ki pa so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Za ta namen planiramo
v letošnjem letu nakup dveh bivalnih enot, zaradi česar na tej postavki planiramo 8.400,00 €.
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Urejanje prostora

19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija
Cilj Mestne občine Novo mesto je nadaljnje utrjevanje statusa Novega mesta kot regionalnega gospodarskega, izobraževalnega
in kulturnega središča trenutne statistične regije, kar pomeni, da mora MONM zagotavljati potrebne gradbene površine za
nadaljnji prostorski razvoj, kar vključuje

povečanje površin predvsem za gospodarstvo, za stanovanjsko gradnjo, športno

rekreacijskih in drugih skupnih površin ter infrastrukture. S tem bo zagotovljen splošni razvoj, ki bo imel posledico vabljivost
Novega mesta za stalno naselitev in za nove naložbe. Z novimi predvidenimi občinskimi lokacijskimi načrti, naštetimi v
nadaljevanju, bodo zagotovljeni pravni okviri prostorskega razvoja, ki bodo posledično zagotovili kvaliteten splošen razvoj
Mestne občine Novo mesto v naslednjih letih.
V drugi polovici leta 2005 predvsem pa v letu 2006 se je na OP začela pospešeno pripravljati nova generacija prostorskih aktov,
katerih pripravo je občinam naložil Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1). Tako je v začetku leta 2006 stekla priprava strategije
prostorskega razvoja MONM in prostorskega reda MONM. Kot prva faza so bile pripravljene z zakonom predpisane strokovne
podlage (analiza obstoječih strokovnih podlag in veljavnih dokumentov, analiza stanja in teženj, analiza razvojnih možnosti,

strokovne podlage za naselja, strokovne podlage za urbanistične zasnove večjih naselij) in druge sektorske strokovne podlage
(Študija ranljivosti prostora, Razvoj proizvodnih in storitvenih dejavnosti v MONM, Demografska študija, Študija potreb po
stanovanjih, Strokovne podlage za razvoj kmetijstva). V letu 2007 je zato prioritetno nadaljevati s postopkom priprave Strategije
prostorskega razvoja MONM vključno z urbanističnimi zasnovami za naselja Novo mesto, Otočec, Brusnice, Stopiče, Gabrje,
Birčna vas in prostorskega reda MONM oziroma z občinskim prostorskim načrtom, ki bo nadomestila sedaj veljavni prostorski
plan občine in prostorsko ureditvene pogoje.
Postopek priprave SPR in PR MONM se je začel po Zakonu o urejanju prostora, nadaljeval pa se bo po novem Zakonu o
prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju - ZPN), ki je bil sprejet v DZ 30.3.2007 in bo začel veljati v 15-ih dneh po njegovi
objavi v Uradnem listu RS. ZPN bo nekoliko spremenil vsebino in postopek priprave novih prostorskih aktov občin. Po zagotovilih
Ministrstva za okolje in prostor bodo vse strokovne podlage, ki so jih občine že pripravile za novo generacijo prostorskih aktov
po ZUreP-1

neposredno uporabne pri pripravi aktov po ZPN. Po ZPN bodo občine, ki še niso javno razgrnile strategije

prostorskega razvoja in prostorskega reda, nadaljevale postopek, tako da bodo strategijo prostorskega razvoja občine in
prostorski red občine dokončale kot občinski prostorski načrt (vsebuje strateški in izvedbeni del), urbanistične zasnove pa kot
urbanistične načrte. Slednje velja tudi za Mestno občino Novo mesto.
Prostorske ureditve, ki so predvidene z veljavnim prostorskim planom občine ali z prostorsko ureditvenimi pogoji je potrebno
nadgraditi v skladu s potrebami investitorjev in lokalne skupnosti z izvedbenimi prostorskimi akti, to je z občinskimi podrobnimi
prostorskimi načrti (v nadaljevanju OPPN) za nove ureditve in prenove, s spremembami in dopolnitvami že veljavnih, občinskih
lokacijskih načrtov in prostorsko izvedbenih načrtov ter s spremembami in dopolnitvami prostorsko ureditvenih pogojev. S
izvedbenimi prostorskimi akti se zagotavlja pravne podlage za izdajo gradbenih dovoljen oziroma za gradnjo, kar posledično
pomeni tudi izboljšanje demografske slike občine, dvig standarda prebivalcev in boljše življenjske pogoje. V letu 2007 je zato
potrebno nadaljevati z že začetimi postopki za pripravo prostorskih aktov, hkrati pa pristopiti tudi k pripravi novih. V
nadaljevanju so našteti prostorski akti, katerih priprava je v teku ter predvideni prostorski

akti vključno s strokovnimi

podlagami, podrobnejšimi strokovnimi podlagami in študijami, ki jih bo potrebno pripraviti za nova stavbna območja določena v
strategiji prostorskega razvoja ter v urbanističnih zasnovah naselij oziroma v občinskem prostorskem načrtu.
Prenos obveznosti iz leta 2006 (pogodbe že podpisane):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UN Zdravstveni kompleks
Strategija prostorskega razvoja MONM in prostorski red MONM z urbanističnimi zasnovami večjih naselij
OLN Grad Grm
OLN Turkov hrib – sofinanciranje
Predlog priprave novih prostorskih aktov:
OLN prenove bivšega območja Novoteks in Pionir v Bršljinu
OLN SP rekonstrukcije križišča Belokranjska cesta (križišče G2 105 in R2 419 v Žabji vaši) s širšim vplivnim območjem
Spremembe in dopolnitve UN športno – rekreacijski park Portoval oziroma OLN Portoval
OLN za širitev proizvodne cone Cikava jug,
digitalizacija ter spremembe in dopolnitve PUP za Novo mesto izven mestnega jedra in predmestna središča
Spremembe in dopolnitve PUP za zunajmestni prostor MONM
OLN Brod – Drage – sofinanciranje MONN 40%
programske zasnove in podrobnejše strokovne podlage za nova stavbna območja, preizkusi pozidave, študije lokacij,..
OLN Šipčev hrib
drugi OLN, katerih priprava je predvidena v veljavnem prostorskem planu (OLN Ratež, OLN Otočec/Šentpeter,…), OLN
prenove in OLN za ureditev romskih naselij, spremembe in dopolnitve veljavnih OLN, LN, ZN, UN,

•

spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov

19 062 002 Geodezija

Sredstva na tej postavki bodo namenjena razvoju in dograditvi prostorskih baz podatkov, za digitalizacijo oziroma prenos v
digitalno obliko analognih izvedbenih prostorskih aktov starejšega datuma, posodobitvi podatkovnih baz podatkov ter
vzpostavitvi zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, izdelavi geodetskih načrtov za občinske lokacijske načrte, ki jih
bo financirala MONM in za druge naloge, ki se vežejo na obdelavo in pripravo digitalnih podatkov ter občinske evidence.
Prenos obveznosti iz leta 2006:

•
•
•

Geodetski načrt za območje OLN Brod - Drage
Dopolnitev geodetskega načrta za OLN Jedinščica
Predlog priprave novih projektov:
-

•
•
•
•
•
•

geodetski načrti za OLN, ki se financirajo iz proračuna

Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture
Skeniranje analognih prostorskih aktov (prenos v digitalno obliko)
Drugi operativni stroški (materialni stroški za oskrbo ploterja, kartuše…)
Pridobitev podatkov GURS za pripravo SPR MONM in PRO, OLN in drugih podatkov
Vzpostavitev drugih evidenc s področja dela OP
Pridobitev barvnih digitalnih ortofoto načrtov M 1:1000

19 062 004 Mestno jedro
Na območju mestnega jedra je potrebno skladno s potrebami investitorjev in interesi ter potrebami lokalne skupnosti nadaljevati
s spremembami in dopolnitvami prostorsko ureditvenih pogojev za mestno jedro Novega mesta, s pripravo strokovnih podlag,
študij in dokumentacije za ureditve v mestnem jedru vključno z reko Krko, v sklopu sprememb in dopolnitev tudi digitalizirati
PUP za mestno jedro in vzpostaviti različne baze podatkov, ki so potrebne za upravljanje s prostorom.
Prenos obveznosti plačil iz preteklih let (pogodba že podpisana):
- Spremembe in dopolnitve Prostorsko ureditvenih pogojev za jedro Novega mesta
Predlog priprave novih projektov:
Strokovne podlage in dokumentacija za ureditve v jedru Novega mesta
Vzpostavitev podatkovne baze
Digitalizacija PUP za mestno jedro

19 062 005 Študije in projekti
V letu 2007 je potrebno nadaljevati z že začetimi nalogami v letu 2006 in prej ter sredstva nameniti tudi za nove naloge.
Predvsem gre tu za razne strokovne podlage, študije, idejnotehnične zasnove in idejne projekte s področja prometne in ostale
infrastrukture in za pripravo okoljskih poročil za tiste prostorske akte za katere se bo izkazalo, da je potrebna celovita presoja
vplivov na okolje po Zakonu o varstvu okolja in se bodo financirali iz občinskega proračuna.
Prenos obveznosti iz leta 2006 (pogodbe že podpisane):
Vrednotenje vzhodne in zahodne obvoznice Novega mesta s podvarianto Regrča vas
Okoljsko poročilo za strategijo prostorskega razvoja MONM in prostorski red MONM
Revizija okoljskega poročila za SPR MONM in PR MONM
Strokovna izhodišča in projektna naloga za OLN rekonstrukcije križišča štirih mestnih cest (Levičnikove, Šentjernejske,
Belokranjske in Kandijske)
Predlog novih projektov:
Prometne študije, idejni projekti, idejne zasnove, študije variant, študije izbora lokacij in druge strokovne podlage za cestno
omrežje in drugi infrastrukturo
Druge študije, analize, evidence, geološka in geomehanska poročila, strokovne podlage in projekti, ki se vežejo na pripravo
prostorske in druge dokumentacije v sklopu pristojnosti Oddelka za prostor
Okoljska poročila za OLN

20

Služba za zaščito in reševanje

20 022 001 Dejavnosti Civilne zaščite
Sredstva so namenjena za vodenje dejavnosti civilne zaščite, usposabljanje in zavarovanja obveznikov CZ, članov klubov in
društev, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju ter njihovem opremljanju in tekmovanju ekip prve pomoči na občinskem in
državnem nivoju.

20 022 002 Nakup opreme
Sredstva so namenjena za nabavo opreme enotam CZ in pomoč gasilskim društvom v naši občini pri nabavi njihove reševalne
opreme.

20 022 003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč
Sredstva so namenjena za vzdrževanje opreme, zaklonišč in sistema javnega alarmiranja.

20 032 001 Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v GRC.

20 032 001 Materialni stroški
Sredstva so namenjena za materialne stroške GRC.

20 032003 Požarna taksa
Požarno takso, ki jo iz naslova požarnih zavarovanj nakazujejo zavarovalnice, deli pa jo Odbor Vlade Republike Slovenije za
požarni sklad po že ustaljenem ključu za posamezne občine, so namenska sredstva za Gasilsko reševalni center in za Gasilsko
zvezo za društva iz MO Novo mesto.

20 032 004 Dejavnost zveze
Sredstva so namenjena za dejavnost zveze, predvsem za njeno delovanje in kritje stroškov zaposlenih.

20 032 005 Dejavnost društev
Sredstva so namenjena za društva, ki delujejo v okvirju občinskega poveljstva Novo mesto, predvsem za izobraževanja, nakup
opreme in vozil za društva ter zavarovanja gasilcev in domov.

20 032 006 Investicijski odhodki – Nakup lestev
Sredstva so namenjena za obročno odplačilo gasilskih reševalnih lestev.

21

Varstvo okolja

21 055 001 Študije, analize, meritve
Na področju raziskav in razvoja varstva okolja bomo v letu 2007 pristopili k pripravi:

•
•
•
•

poročila o stanju okolja
strateške karte hrupa
drugih strokovnih podlag s področja varstva narave in okolja, analize, monitorigi, meritve,…
energetske zasnove

V letu 2007 je v skladu z zakonodajo potrebno opravljati meritve in druge ukrepe:

•

analiza pitnih voda iz vaških vodovodov,

•
•
•

analiza reke Krke glede primernosti za kopanje,
deratizacija brežin reke Krke, Težke vode in Bršljinskega potoka,
deratizacija v Romskih naseljih.

22 Krajevne skupnosti
22 016 001 Redno delovanje KS
Sredstva so namenjena delovanju KS in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje KS in s tem pokrivanju
stroškov delovanja KS, kot so najemnina poslovnih prostorov, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in
komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje
drugih objektov, pisarniški material, izplačilo sejnin, nadomestil, kilometrin in drugih stroškov v zvezi z delovanjem organov KS.
Sredstva se nakazujejo mesečno (po dvanajstinah) na račune krajevnih skupnosti, višina sredstev pa je določena z razdelilnikom
sredstev, ki ga potrdi župan.

22 045 101 Cestni program
Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnji, rekonstrukcijam in sanaciji občinskih cest, predvsem v kategoriji lokalnih cest
po KS. Z razpoložljivimi sredstvi bomo glede na slabo stanje občinskih cest sanirali najnujnejše odseke cest po prioritetah, ki jih
bodo predlagale posamezne krajevne skupnosti. Predlog za razdelitev sredstev za posamezne obnove in investicije potrdi župan.
Račune se plačuje na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci ter na osnovi izstavljenih računov oz. situacij.

22 049 001 Komunalni program
Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture in projektov za komunalno infrastrukturo v 15 – tih
primestnih krajevnih skupnostih ter se z njimi sofinancira: sekundarna in primarna vodovodna in kanalizacijska napeljava,
sanacije in rekonstrukcije občinskih cest v kategoriji javnih poti, izgradnja pločnikov ob občinskih cestah, izgradnje in sanacije
pokopališč, mrliških vežic. V pretežni meri so sredstva namenjena gradnji vodovodnih in kanalizacijskih sistemov in se z njimi
delno pokriva oz. zapira finančno konstrukcijo investicij, ki so uvrščene v program investicij v JP Komunala Novo mesto po
prioritetah, ki jih bodo predlagale posamezne krajevne skupnosti. Višina sredstev s predlogom za razdelitev sredstev za
posamezne obnove in investicije potrdi župan. Račune se plačuje na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci ter na osnovi
izstavljenih računov oz. situacij.

22 049 002 Program mestnih KS
Sredstva so namenjena sofinanciranju komunalnih programov v 11 - tih mestnih krajevnih skupnostih. S temi sredstvi se
sofinancira izgradnjo sekundarna in primarna vodovodna in kanalizacijska napeljava, sanacije in rekonstrukcije občinskih cest v
kategoriji javnih poti – mestnih ulic, izgradnja pločnikov ob občinskih cestah, izdelavi dokumentacije za navedene projekte in
drugo. Tudi na tej postavki se sredstva v pretežni meri namenjena gradnji vodovodnih in kanalizacijskih sistemov in se z njimi
delno pokriva oz. zapira finančno konstrukcijo investicij, ki so uvrščene v program investicij v JP Komunala Novo mesto po
prioritetah, ki jih bodo predlagale posamezne krajevne skupnosti. Višina sredstev s predlogom za razdelitev sredstev za
posamezne obnove in investicije potrdi župan. Račune se plačuje na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci ter na osnovi
izstavljenih računov oz. situacij.

22 049 004 Samoprispevek KS Birčna vas
Sredstva krajevnih samoprispevkov se so namenska in se bodo porabila za investicije in rekonstrukcije komunalne in druge
infrastrukture, ki je navedena v investicijskih programih za uvedbo samoprispevkov, ki je bil podlaga za razpis in kasneje za
uvedbo samoprispevkov. V KS Birčna vas so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

•
•

izgradnja vodovoda Vel. Podljuben – Stari Ljuben,
izvedba javne razsvetljave Vel. Podljuben,

•
•
•
•
•
•
•

preplastitev asfaltnih cest skozi naselje Vel. Podljuben 1600 m2,
izvedba javne razsvetljave Birčna vas – Ruperč Vrh,
asfaltiranje ceste Birčna vas – Petane 1400 m,
asfaltiranje vaških ulic v Stranski vasi 800 m, na jami 600 m,
asfaltiranje ceste Birčna vas – Padež,
asfaltiranje in rekonstrukcija ceste Lakovnice – Cerovec,
izgradnjo gasilskega doma Lakovnice

22 049 005 Samoprispevek KS Dolž
Sredstva krajevnih samoprispevkov se so namenska in se bodo porabila za investicije in rekonstrukcije komunalne in druge
infrastrukture, ki je navedena v investicijskih programih za uvedbo samoprispevkov, ki je bil podlaga za razpis in kasneje za
uvedbo samoprispevkov. V KS Birčna vas so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

•
•
•
•
•

rekonstrukcijo cest, pločnikov, javne razsvetljave in rekonstrukcija objektov skupne rabe
rekonstrukcijo parkirišč
rekonstrukcijo športnih površin
rekonstrukcijo infrastrukture za požarno varnost
rekonstrukcijo in vlaganje v kulturno infrastrukturo

22 049 006 Samoprispevek KS Gabrje
Sredstva krajevnih samoprispevkov se so namenska in se bodo porabila za investicije in rekonstrukcije komunalne in druge
infrastrukture, ki je navedena v investicijskih programih za uvedbo samoprispevkov, ki je bil podlaga za razpis in kasneje za
uvedbo samoprispevkov. V KS Birčna vas so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

•
•
•
•
•

rekonstrukcijo ulic v Gabrju in Jugorju
rekonstrukcijo objektov skupne rabe
izgradnjo športnih igrišč
rekonstrukcijo vaških in poljskih pot
rekonstrukcijo in vlaganje v infrastrukturo za kulturne namene

22 049 007 Samoprispevek KS Mali Slatnik
Sredstva krajevnih samoprispevkov se so namenska in se bodo porabila za investicije in rekonstrukcije komunalne in druge
infrastrukture, ki je navedena v investicijskih programih za uvedbo samoprispevkov, ki je bil podlaga za razpis in kasneje za
uvedbo samoprispevkov. V KS Birčna vas so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

•
•
•
•
•
•
•
•

kanalizacijski sistem Smolenja vas, Petelinjek, Krka, Potov vrh, Križe, Veliki Slatnik
izgradnjo mrliške vežice na Velikem Slatniku in Potov Vrhu
javno razsvetljavo
rekonstrukcijo krajevnih cest
rekonstrukcijo igrišč
izgradnjo vodovoda Hrušica-Hribi-Potovska gora-Križe-Veliki Slatnik
izgradnjo infrastrukture za protipožarno zaščito
rekonstrukcijo in vlaganje v kulturno infrastrukturo

22 049 008 Samoprispevek KS Podgrad
Sredstva krajevnih samoprispevkov se so namenska in se bodo porabila za investicije in rekonstrukcije komunalne in druge
infrastrukture, ki je navedena v investicijskih programih za uvedbo samoprispevkov, ki je bil podlaga za razpis in kasneje za
uvedbo samoprispevkov. V KS Birčna vas so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

•
•
•
•
•

izgradnjo pokopališča in mrliške vežice v Podgradu
rekonstrukcija krajevnih cest
javna razsvetljava
vlaganje v infrastrukturo za športne in kulturne namene
izgradnja in rekonstrukcija infrastrukture za požarno varnost

22 049 009 Samoprispevek KS Uršna sela
Sredstva krajevnih samoprispevkov se so namenska in se bodo porabila za investicije in rekonstrukcije komunalne in druge
infrastrukture, ki je navedena v investicijskih programih za uvedbo samoprispevkov, ki je bil podlaga za razpis in kasneje za
uvedbo samoprispevkov. V KS Birčna vas so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije:

•
•
•
•
•

rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti
izgradnja javne razsvetljave
izgradnja vodovoda Novi Ljuben – Ljuben
adaptacija prostorov v zadružnem domu
rekonstrukcija objektov, namenjenih kulturni dejavnosti

KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZA LETI 2007/2008

I. UVOD
V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 32/2006-UPB2) se skupaj
s proračunom za tekoče leto predloži občinskemu svetu predlog kadrovskega načrta. Na
podlagi 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih
načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06 in 83/06) se navede število zaposlenih na dan 31. decembra
preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče
leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. S kadrovskim
načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in
strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.
Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v
roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.
II. PRAVNE PODLAGE
• Zakon o javnih uslužbencih ZJU–UPB2 (Uradni list RS, št. 32/06),
• Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS,
št. 60/06 in 83/06),
• Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto
(Ur. l. RS, št. 128/04 in 76/05).
III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2007/2008
Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za leto 2006 je na dan 31.12.2006 sistemiziranih
106 delovnih mest za nedoločen čas, od tega dve delovni mesti za določen čas – za čas
trajanje funkcije župana.
Na dan 31.12.2006 je v Mestni občini Novo mesto 96 zaposlenih, od tega 1 funkcionar (bivši
župan), kateri od 8.12.2006 uveljavlja pravico do izplačila nadomestila plače po prenehanju
svoje funkcije za obdobje treh mesecev.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA
ZA LETI 2007 IN 2008

sprejet kadrovski načrt

št. sistemiziranih delovni mest

dejansko število

predlog

predlog

za leto 2006

na dan 31.12.2006

zaposlenih na dan

kadrovskega

kadrovskega

po veljavnem pravilniku

31.12.2006

načrta za leto 2007

načrta za leto 2008

0

1

1

1

I. FUNKCIONARJI
2

II. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS V KABINETU ŽUPANA - ZA ČAS TRAJANJA FUNKCIJE
ŽUPANA
V. stopnja

1

1

0

0

0

VII. stopnja

1

1

0

1

1

V. stopnja

1

0

0

0

0

VII. stopnja

3

0

0

0

0

V. stopnja

18

18

17

18

18

VI. stopnja

12

11

11

10

10

VII. stopnja

77

75

67

71

71

SKUPAJ

115

106

96

101

101

III. PIPRAVNIKI

IV. OSTALI JAVNI USLUŽBENCI

